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Han de venir dies millors
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(Pàgines 2 a 14 i editorial) Un membre de l’equip de l’UCI de Granollers pren un respir. La seva granota de seguretat diu: “Avui serà un gran dia”
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De mica en mica, les UCI dels hospi-
tals de Granollers i Mollet es van bui-
dant de pacients de la Covid-19, de 
la mateixa manera que es redueixen 

els pacients ingressats en altres uni-
tats. A l’UCI de Granollers, dimarts, 
hi havia un total de 22 persones, de 
les quals 18 per Covid-19. Està lluny 

de les 48 places de les quals disposa, 
però encara duplica la capacitat habi-
tual, que és de 10 llits. A Mollet, no-
més hi ha 3 dels 10 llits ocupats.
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Un sanitari pren notes a les portes de dues habitacions de la UCI de Granollers. La unitat acollia dimarts d’aquesta setmana 18 malalts per Covid-19

Granollers

Josep Villarroya

Després de sis setmanes 
d’estat d’alarma, les dades 
que faciliten els hospitals 
de la comarca ratifiquen la 
tendència a la reducció de 
malalts més greus per Covid-
19 que han d’estar ingressats 
a les UCI de Granollers i 
Mollet. A Granollers, dimarts 
d’aquesta setmana hi havia 
22 persones, de les quals 18 
per Covid-19 i quatre per 
altres malalties. A Mollet, 
l’UCI es manté al 30%, com 
en la darrera setmana, amb 3 
dels 10 llits ocupats.

Tot i ser una xifra relati-
vament baixa, les 22 places 
ocupades a l’Hospital de 
Granollers representen més 
del doble de la capacitat 
habitual de l’UCI, que abans 
de la pandèmia tenia 10 
places. Amb la crisi del coro-
navirus, el centre va arribar 
fins a les prop de 50 places, 
i en els moments més crí-
tics van estar gairebé totes 
ocupades. El cap del Servei 
de Medicina Intensiva, Pau 
Garro, explica que alguns 

que, en els moments més crí-
tics, l’Hospital de Granollers 
no va poder donar tot el 
suport que hauria volgut 
als dos altres hospitals del 
Vallès Oriental, el de Mollet 
i el de Sant Celoni. En van 
rebre alguns, però altres es 
van haver de traslladar a 
hospitals de Barcelona o del 
Vallès Occidental. 

Per l’UCI de Granollers 
han passat, fins ara, al vol-
tant de 80 persones que han 
fet una mitjana de 17 dies 
d’ingrés, tot i que alguns 
superen amb escreix aquesta 
xifra i han arribat als trenta 
dies i altres només s’hi estan 
uns vuit o nou dies.

A més d’ampliar espais, 
l’UCI també ha hagut d’am-
pliar personal d’altres ser-
veis de l’hospital que s’han 
afegit a l’equip habitual. Els 
anestesiòlegs, acostumats a 
treballar amb respiradors, 
són els que més experiència 
tenen amb pacients amb 
ventilació mecànica. Tam-
bé hi ha ajudat el fet que 
l’activitat als quiròfans s’ha 
reduït dràsticament. El cap 
de l’UCI parla d’altres espe-
cialistes poc freqüents en 
l’atenció a malalts crítics. 
“Hem tingut alguns pedia-
tres, que tenen menys expe-
riència amb els crítics, però 
que també passen per la UCI 
pediàtrica i tenen aquesta 
experiència que els ha per-
mès ajudar-nos.”

A l’UCI també han estat 
treballant metges de medici-
na interna o de cirurgia que, 
per la seva trajectòria perso-
nal, havien tingut contacte 
amb les cures intensives en 
algun moment. “Hi hagut 
una gran col·laboració del 
personal d’infermeria de 
la UCI i d’anestèsia, d’ur-
gències, de planta... Els que 
no tenien experiència amb 
malalt crític ho han compen-
sat amb entusiasme.”

L’UCI de Granollers es va 
buidant, però encara manté  
la capacitat habitual duplicada
Aquest dimarts hi havia 22 pacients, dels quals 18 per Covid-19

“Als països que han fet tests 
massius els ha anat millor”
Enric Barbeta, cap de Pneumologia de l’Hospital de Granollers

Granollers

J.V.

El cap de Pneumologia de 
l’Hospital de Granollers, 
Enric Barbeta, amb una 
experiència de més de 30 
anys, té un paper destacat 
en l’atenció als pacients per 
Covid-19 perquè gairebé tots 

presenten quadres d’insufi-
ciència respiratòria. “L’efec-
te més important és a l’apa-
rell respiratori perquè és la 
principal porta d’entrada i 
les cèl·lules d’aquest aparell 
tenen un enzim que facilita 
l’entrada del virus al seu 
interior. Diríem que l’enzim 
és el pany i el virus té la 

clau.” Barbeta explica que  
els quadres més greus s’han 
donat en persones de més 
de 50 anys, que també afecta 
més les dones embarassades 
i que l’obesitat també és un 
factor que ho pot agreujar.

Sobre la millor manera de 
lluitar contra la pandèmia 
diu que, fins que no i hagi 

una vacuna, la manera més 
eficaç és el distanciament 
social i pel que fa al tracta-
ment, explica que, des dels 
inicis, es van posar en contac-
te amb metges italians, sobre-
tot de Bolonya. i que una de 
les tècniques per tractar la 
insuficiència respiratòria és 
la ventilació en pressió nega-
tiva. “Així hem tirat endavant 
molts pacients. Ara tenim 
més màquines per poder fer-
ho i estaríem més preparats 
si hi hagués un rebrot.” Amb 
l’experiència de les sis setma-
nes de pandèmia, Barbeta diu 
que els metges han observat 
que els pacients poden patir 

dies han arribat a ingressar 
set o vuit persones, però la 
situació ha canviat molt i el 
darrer ingrés va ser el d’un 
pacient procedent de Mollet 
a finals de la setmana pas-
sada.

Des de l’inici de la pan-
dèmia, tant les UCI com la 
resta d’unitats hospitalàries 
han experimentat un des-

cens de pacients per altres 
patologies respecte del que 
és habitual. Els responsables 
mèdics opinen que algunes 
persones han decidit no acu-
dir a l’hospital per la situació 
que s’està vivint i per por del 
contagi. S’esperen fins al dar-
rer moment abans d’acudir 
a urgències. En les darreres 
dues o tres setmanes, però, 

l’afluència de persones amb 
altres patologies diferents 
de la Covid-19 ha tornat a 
créixer i els metges pensen 
que algunes han esperat mas-
sa temps. De mica en mica, 
els hospitals van recuperant 
el perfil més habitual de 
pacients ingressats a les dife-
rents unitats.

El doctor Garro lamenta 

Enric Barbeta és el cap de Pneumologia a l’Hospital de Granollers i té una experiència de més de 30 anys
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“El personal està molt cansat.  
No vull ni imaginar un rebrot”
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Pau Garro a l’entrada de l’UCI de l’Hospital de Granollers on aquest dimarts hi havia 22 persones

Granollers

J.V.

Han estat prop del col·lapse, 
oi?

Vam tenir certa por, però 
gràcies a multiplicar per cinc 
la capacitat i que companys 
d’altres especialitats van 
fer una molt bona feina de 
prevenció i assistència, no hi 
vam arribar. Per exemple, els 
pneumòlegs estaven atenent 
pacients semicrítics amb apa-
rells de ventilació no inva-
siva sense que arribessin a 
ingressar a l’UCI, els metges 
de medicina interna feien el 
mateix en les seves plantes i 
els geriatres atenien molt bé 
els pacients més grans i més 
fràgils. 

Quin és ara el perfil del 
pacient de l’UCI?

El grup més nombrós està 
entre 60 i 70 anys i després 
vindrien els de 50 a 60 i per 
sobre de 70. De menys de 
40, molt pocs, i només un de 
menys de 30. I més homes 
que dones. És una malaltia 
que afecta més els homes 
que les dones, no sabem per 
què. I amb un gran índex 
de mortalitat en els grups 
d’edat més avançada. Els més 
joves de 50 anys i les dones 
evolucionen millor.

Per què ingressen?
Per insuficiència respiratò-

ria en gairebé tots els casos. 
Pocs tenen altres fallades 
orgàniques. I aquestes solen 
ser cardiovasculars, perquè 
estan en xoc d’hipotensió o 
bé insuficiència renal.

Per tant, el coronavirus 
pot afectar altres òrgans.

És el que tot just estem 
començant a conèixer. Pot 
afectar el ronyó i altres 
òrgans. Sobretot, afecta molt 
el sistema vascular. Provoca 

una resposta inflamatòria en 
el pacient i pot ser més gran 
del necessari i això provoca 
un seguit de canvis en la 
funció dels òrgans. També 
pot provocar trombes als pul-
mons o miocarditis.

Coneixen millor la malal-
tia i la poden atacar millor?

Coneixem molt millor com 
es comporten els pacients. 
La majoria segueix un patró 
bastant similar. Veiem els 
que evolucionen bé, els que 
estan una mica encallats o els 
que, malauradament, després 
de molts dies de ventilació 
mecànica, el seu pulmó s’està 
posant rígid i probablement 
no podrà tornar a respirar 
per si mateix. A més, hi ha 
moltes publicacions que han 
anat sortint i que aporten 
coneixement.

I això ajuda en el tracta-
ment?

Estem provant un seguit de 
tractaments que sabem que 
van bé in vitro, però no s’han 
fet els estudis pertinents in 
vivo per saber si realment 

tenen un paper en el tracta-
ment de la malaltia. Anem 
provant aquests medica-
ments diferents, però sense 
una evidència científica de 
que anirà bé. I participem en 
estudis per veure si aquests 
medicaments serviran o no. 

Què fa que a algunes per-
sones els afecti més?

És la resposta inflamatòria 
de cada individu el que fa 
que la resposta s’adapti al 
dany que fa el virus i, en can-
vi, altres tenen una resposta 
exagerada. Volent vèncer el 
virus posen en marxa uns 
mecanismes que actuen en 
diferents òrgans i els pot 
danyar. I el primer lloc afec-
tat són els pulmons. Per això, 
a alguns els tractem amb un 
antiinflamatori. 

Han hagut d’escollir entre 
pacients en funció de l’ex-
pectativa de vida?

Tenim una UCI de 10 llits 
per a una població de més 
de 400.000 persones i estem 
acostumats que, quan ens 
avisen d’un pacient greu 

a l’hospital, mirem la seva 
edat, les malalties que té 
que poden dificultar la seva 
evolució i quina és la grave-
tat de la malaltia actual. En 
funció d’aquestes tres coses 
i parlant amb el pacient o els 
familiars decidim si el millor 
és ingressar en una UCI 
amb ventilació mecànica. 
En aquesta pandèmia, quan 
ingressàvem mols pacients 
diaris, temíem que vingués 
una persona jove, amb una 
malaltia greu, però recupe-
rable i que no el poguéssim 
ingressar per manca de respi-
rador. Hem passat moments 
durs perquè valoràvem 
pacients grans que no tení-
em gaire clar si es podrien 
beneficiar o no d’un respira-
dor o si només seria allargar 
la malaltia. Això ens ha fet 
patir, però estem contents de 
com han anat les coses.

Han tingut prou respira-
dors?

És una situació que durant 
molts dies ens ha fet patir. 
S’han publicat moltes notí-

cies sobre fabricació de 
respiradors, però se’n diu 
respirador a molts aparells 
diferents. Els que ens calen 
per a aquests pacients que 
necessiten una ventilació 
mecànica molt precisa són 
els que habitualment tenim a 
les UCI. Al nostre hospital en 
tenim 12 o 13 per als 10 llits 
d’UCI. Hem anat rescatant 
respiradors de quiròfan, que 
tenen una finalitat totalment 
diferent, n’hem tingut fins i 
tot de domicilis dels pacients 
que tenen una síndrome 
d’apnea de la son. I aquests 
respiradors, que no estan en 
absolut pensats per a aquest 
tipus de pacient, també els 
hem hagut de rescatar.  Hem 
tingut respiradors per a tot-
hom però no els millors que 
havíem de tenir. Dels que 
necessitem, n’hem tingut 
poquets. I també perquè s’ha 
fet molta feina per evitar 
que els pacients arribessin a 
necessitar un respirador. El 
CatSalut ha fet molta feina, 
amb l’ajuda del Col·legi Ofi-
cial de Metges de Barcelona 
i altres entitats i han buscat 
respiradors on fos. I en les 
darreres setmanes ens han 
arribat respiradors de millor 
qualitat. 

I si tornés a pujar el nom-
bre de pacients?

Pels respiradors, segura-
ment, ens en sortiríem, però 
els que no tenen gaires for-
ces són els treballadors que 
fa sis setmanes que som aquí 
amb torns diaris de 12 hores. 
El personal està realment 
cansat i un altre rebrot no el 
vull ni imaginar.

Creu que el desconfina-
ment és precipitat?

Cal fer una crida a la res-
ponsabilitat. Es pot sortir 
al carrer si se segueixen les 
normes, que no són difícils 
de seguir, però cal voluntat. 
Les fotos d’aglomeracions de 
diumenge ens van posar els 
pèls de punta, però és cert 
que eren fotos de llocs aïllats  
i que, pel que després s’ha 
analitzat, la majoria de per-
sones es van comportar bé a 
la resta de llocs i aquests no 
van sortir a la foto. 

complicacions trombòtiques 
o hemorràgiques i, per tant, 
ara les poden tractar més 
precoçment.

El cap de Pneumologia  
creu que per eliminar la 
Covid-19 de manera defi-
nitiva serà clau trobar una 
vacuna, però el seu efecte 
no serà igual en funció del 
tipus de vacuna. “Dependrà 
de si s’aconsegueix una vacu-
na com la del xarampió o la 
pòlio, que protegeix per sem-
pre, o bé com la de la grip, 
que s’ha de posar cada any.”

Enric Barbeta remarca 
la importància de fer tests 
entre la població. “Hem 

d’aprendre dels que ho han 
fet millor i als països on 
han fet tests massius els ha 
anat millor, com Corea o 
Singapur. Fer tests ajudaria 
perquè es podrien aïllar 
persones i prendre mesu-
res en territoris amb més 
incidència.” Pel que fa al 
desconfinament, creu que 
no té sentit que es faci a tot 
arreu de la mateixa manera. 
“No té sentit que es faci 
igual, per exemple, a Extre-
madura, que ha tingut molt 
pocs casos, que altres llocs 
on n’hi molts més. O no té 
sentit que no pugui obrir un 
comerç de Ripoll, on hi ha 

molt poca incidència. I dins 
de la nostra mateixa comar-
ca, hi ha hagut més casos a 
Montornès que a Granollers 
o l’Ametlla, per exemple.” 

Enric Barbeta posa de 
relleu la feina feta per tots 
els professionals i especial-
ment els d’especialitats que 
habitualment no treballen 
amb pacients crítics. “Una 
planta d’obstetrícia i pedi-
atria s’ha convertit en una 
unitat de crítics i un grup 
d’infermeres que gairebé no 
sabien què era un respirador 
s’han posat les piles, han 
estudiat a les nits i han acon-
seguit donar moltes altes.”
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Enric Barbeta és el cap de Pneumologia a l’Hospital de Granollers i té una experiència de més de 30 anys

Pau Garro és cap del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de Granollers
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Urgències adaptades a la Covid-19

A l’esquerra, dos professionals a la zona de triatge d’Urgències de l’Hospital General de Granollers. A la dreta, una sanitària davant d’un box d’Urgències

A l’esquerra, un grup de metges a l’àrea de treball del taulell de control d’Urgències. A la dreta, una treballadora de la neteja al Servei d’Observació d’Urgències
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Un box del servei d’Urgències de Pediatria adaptat, aquestes setmanes, a pacients adults 

Granollers

J.V.

Des de fa un mes i mig, 
l’Hospital de Granollers ha 
adaptat la seva estructura 
per poder atendre la gran 
quantitat de pacients afec-
tats per la Covid-19. El diven-
dres 24 d’abril EL 9 NOU va 
tenir l’oportunitat d’entrar al 
centre i poder veure el servei 
d’Urgències i l’UCI, entre 

d’altres. Urgències, com a 
principal porta d’entrada, és 
un dels serveis que més ha 
canviat. La directora mèdi-
ca, Mònica Botta, explicava 
que ha guanyat espais per 
atendre el màxim de pacients 
amb Covid-19 i d’una manera 
àgil i que permeti un drenat-
ge fluid cap a les plantes. 

En les fotografies d’aques-
ta pàgina apareixen alguns 
dels espais i dels professio-

nals que hi treballen. A dalt a 
l’esquerra, dos professionals 
sanitaris a la zona de triatge, 
que és on es fa la valoració 
del malalt que arriba i es 
decideix on ha d’anar. A dalt 
a la dreta, una sanitària es 
mira una documentació a 
la porta d’un dels box d’Ur-
gències que han esdevingut 
espais d’aïllament. Al mig, 
un box d’Urgències de Pedi-
atria que ara es fa servir 

per atendre pacients adults 
de Covid-19. Les urgènci-
es de pediatria s’atenen a 
la clínica del Carme, de la 
Mútua de Granollers, on es 
va traslladar tota l’atenció 
maternoinfantil que fan els 
hospitals de Granollers i de 
Mollet i que atenen professi-
onals del mateix Hospital de 
Granollers.

A sota, a la dreta, una tre-
balladora del servei de neteja 

a l’àrea d’observació d’ur-
gències. I a sota a l’esquerra, 
diversos metges a l’àrea de 
treball del taulell de control 
del servei d’Urgències de 
l’Hospital.

En les darreres setma-
nes, la pressió a Urgències 
ha afluixat per la reducció 
de pacients afectats per la 
Covid-19. També a l’UCI, 
que dels seus 10 llits habi-
tuals ha passat a prop de 50. 
Deu dels nous llits s’han 
guanyat a la zona de quirò-
fan; la segona planta d’hos-
pitalització s’ha transformat 
també en UCI i la tercera, 
on hi havia el servei mater-
noinfantil també ha permès 
guanyar 20 llits.

L’Hospital de Granollers ha refet l’estructura per atendre els pacients de la pandèmia
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Manuel Roldán, divendres de la setmana passada, amb dos sanitaris, quan encara estava ingressat a l’UCI

“No em recordo ni de quan vaig 
ingressar a l’hospital”
Manuel Roldán, veí de Montornès, acaba de sortir de l’UCI de Granollers

Granollers

J.V.

La mitjana de temps d’es-
tada dels pacients de l’UCI 
de l’Hospital de Granollers 
és d’uns 17 dies, segons el 
cap del Servei de Medici-
na Intensiva, Pau Garro. 
N’hi ha que hi han estat 
menys, però altres ho han 
multiplicat per dos. És el 
cas del Manuel Roldán 
Trujillo, de 67 anys i veí de 
Montornès. Va ingressar a 
l’hospital el dia 18 de març 
i no va sortir de l’UCI fins 
dilluns d’aquesta setmana, 
27 d’abril.

Els darrers dies d’estada 
a la unitat de cures intensi-
ves van ser més fàcils, però 
el Manuel, que està jubilat 
i havia estat al Casal d’Avis 

de Montornès, diu que va 
arribar a estar molt mala-
ment. Però no ho pot deta-
llar gaire perquè assegura 
que sap la data en què va 
ingressar perquè li ha dit la 
seva dona perquè no recorda 
res d’aquell dia. “És el que 
m’han explicat perquè no 
em recordo de res d’aquell 
dia. La meva dona diu que 
estava gairebé mort.”

Després dels primers dies 
en una habitació de la cin-
quena planta de l’edifici C, 
encara rep oxigen i diu que 
es troba molt feble. “Em 
trobo encara molt feble. Ni 
tan sols em puc posar dret.” 
Abans de deixar l’hospital el 
Manuel haurà de fer un pro-
grama de recuperació.

En Manuel fa un mes i 
mig que no pot veure en 
viu la seva família, la seva 
dona, el seu fill i el seu net, 
als quals només ha pogut 
veure en videotrucades amb 
un aparell de l’hospital. Per 
això, aquest dimecres estava 
content perquè, per prime-
ra vegada, el podria visitar 
la seva dona amb un passi 
especial.
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Increment diari de casos de la covid-19 al Vallès Oriental

Granollers

J.V.

El nombre de pacients 
ingressats per Covid-19 als 
tres hospitals de la comarca 
ha mantingut la tendència 
a la baixa aquesta darrera 
setmana. Si el dia 22 d’abril 
sumaven 173 persones, 
aquest dimecres, 29 d’abril, 
en declaraven 133. Per con-
tra, les altes han continuat 
creixent i ja s’aproximen 
al miler des de l’inici de la 
pandèmia (966). I les defun-

cions, tot i que continuen 
creixent, ho fan a un ritme 
més lent. En una setmana se 
n’han registrat 10 i s’ha pas-
sat de 191 a 201. La setmana 
anterior, la xifra havia cres-
cut en 29 persones.

Per hospitals, Granollers té 
ara 47 persones ingressades, 
a les quals cal afegir les 40 
que fan la convalescència a 
l’hotel B&B del Ramassar; 
Mollet en té 51 i Sant Celoni, 
35. Pel que fa a les altes, 
Granollers n’ha donat 418, 
Mollet 480 i Sant Celoni, 

68. I sobre les defuncions, 
Granollers en suma 86 –cinc 
la darrera setmana–; Mollet, 
87 –quatre més–, i Sant 
Celoni, 28 –dues més.

TENDINT A ZERO

Les dades de nous positius 
de la Covid-19 detectats a 
partir de proves PCR durant 
les darreres setmanes, tot i 
que amb algunes oscil·lacions 
puntuals, manté una tendèn-
cia clara a la reducció –vegeu 
gràfic adjunt–. De fet, la 

darrera dada disponible al 
web del Servei Català de la 
Salut, sobre els casos diag-
nosticats al Vallès Oriental 
–la del 26 de d’abril– ja no va 
recollir cap nou cas. Els dar-
rers increments importants 
es van produir els dies 18 i 
19 d’abril amb 35 i 49 casos 
nous. En aquestes dues jor-
nades destaquen els 27 nous 
casos sumats a l’Àrea Bàsica 
de Salut de la Garriga –segu-
rament lligades a proves 
massives en alguna residèn-
cia amb malalts pendents de 

Es redueix en un 20% el nombre 
de pacients als hospitals
Les altes al Vallès Oriental ja freguen el miler i les defuncions superen les 200

diagnosticar–, vuit a l’ABS de 
la Vall del Tenes i set a la de 
Martorelles, que inclou Santa 
Maria de Martorelles i Sant 
Fost. Durant la setmana pos-
terior, ja no s’han sumat més 
de 20 casos en un únic dia i, 
en quatre jornades, s’ha estat 
per sota de 10 nous positius. 

I aquesta setmana, el 
patronat de la Fundació 
Sanitària Mollet, presidit per 
Andreu Llargués, ha emès 
un comunicat en què se soli-
daritza amb les famílies que 
han perdut alguna persona 
estimada, agraeix el civisme 
dels ciutadans, el compromís 
dels professionals i l’equip 
directiu de la institució i les 
donacions rebudes d’empre-
ses, institucions i persones 
particulars. I també reclama 
que Salut compleixi el com-
promís de finançar l’habili-
tació d’espais al servei d’ur-
gències.
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Montserrat Reverter equipada amb mascareta, aquest dimecres, a l’exterior de la residència Antònia Roura, de Granollers

MASCARETES
•

“Les primeres 
mascaretes  
FFP2 no ens  

van arribar fins 
al 21 d’abril”

RESIDENTS
•

“La majoria 
estan tips d’estar 
tancats i enyoren 

molts els seus 
familiars”

Granollers

Josep Villarroya

Amb 59 anys i una llarga 
experiència professional 
que l’ha portat a treballar a 
l’Hospital de Mataró, al CAP 
Vallès, de Granollers i al de 
la Garriga, així com en alguns 
centres privada, Montserrat 
Reverter, infermera de la 
residència Antònia Roura, 
de Granollers, ha viscut una 
de les pitjors experiències de 
la seva vida professional per 
l’impacte que la Covid-19 ha 
tingut en aquest geriàtric. 
Tant és així, que quan parla 
de la gent que s’ha endut 
la malaltia se li trenca la 
veu. És una situació que, 
d’altra banda, s’ha donat en 
moltes altres residències 
de Catalunya. Durant unes 
setmanes, a conseqüència 
de la baixa per malaltia de 
la directora, es va haver de 
fer càrrec del centre, en què 
en les primeres setmanes de 
la pandèmia van morir 14 
persones. Des del 4 d’abril no 
hi hagut, però, cap defunció. 
Malgrat això, la infermera no 
amaga el disgust per com els 
ha tractat l’administració.

Com està en aquests 
moments la residencia?

Ara tenim la situació molt 
controlada. Des del dia 4 

d’abril no s’ha produït cap 
defunció.

I pel que fa a les persones 
que pateixen la malaltia?

El dia 8 d’abril van fer tests 
a tots els avis i a tot el perso-
nal. Dels treballadors, només 
dos van donar positiu i es 
van donar de baixa. I dels 35 
residents, només 9 van donar 
positiu, però cap d’ells tenia 
símptomes.

I què van fer?
Han estat aïllats quinze 

dies i estem pendents que 
vingui a repetir la prova per 
veure si ho han superat i ja 
no donen positiu.

I mentrestant?
Hem posat en marxa un 

protocol de semiaïllament, 
de manera consensuada amb 
l’Institut Català de la Salut 
i amb Mutuam, per tal que 
dues d’aquestes persones, 
que per les seves caracterís-
tiques tenen més autonomia, 

no hagin de mantenir un 
aïllament tan estricte. Són 
persones que necessiten 
moure’s i no estar tancades 
en una habitació.

Com ho fan?
Estan fent el confinament 

en un menjador on tenen 
televisió i tenen la possibili-
tat de fer tallers. Un d’ells fa 
passejos pel passadís, acom-
panyat i amb totes les mesu-
res de protecció.

Disposen d’un nombre 
suficient de treballadors?

Sí, encara tenim alguna 
persona de baixa, però amb 
els que hi ha treballant 
podem atendre bé els resi-
dents que tenim.

I pel que fa al material de 
protecció?

La primera comanda de 
material que ens va enviar 
el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ens 
va arribar el dia 29 de març. 

Hi havia una mica de tot, 
monos, mascaretes, bates... 
La segona ens va arribar el 
dia 14. També hi havia més 
monos i ulleres. I, tot i que 
nosaltres havíem demanat 
mascaretes del tipus FFP2, 
només n’hi havia de les 
quirúrgiques. En l’albarà 
del lliurament posava que 
eren FFP2, però en realitat 
eren quirúrgiques. I després 
de protestar molt, el dia 21 
d’abril, ens van enviar, les 
primeres mascaretes FFP2. 
Però només 15! Imagini’s, 
per a una residència que 
té 53 persones treballant. 
També hi havia monos i unes 
ulleres. Unes!

Però han rebut ajudes de 
particulars i empreses.

Sí. I n’estem molt agraïts. 
Per exemple, la Policia Local 
de Granollers ens va portar 
unes pantalles que són més 
còmodes que les ulleres. En 
gran part, hem viscut de les 
donacions d’empreses, enti-
tats i particulars. L’empresa 
Lucta, de Montornès, ens va 
donar mil mascaretes quirúr-
giques. I el grup de cosidores 
solidàries, Sanitaris per la 
República també ens han aju-
dat. Les cosidores ens han fet 
mascaretes, bates i davantals 
de plàstic.

Per tant, ara van bé de 

material?
Continuem anant molt jus-

tets de mascaretes FFP2.
Què en pensa, de la gestió 

de l’administració?
Ningú es va preocupar de 

nosaltres en les primeres 
setmanes. Les mascaretes 
que teníem eren les que com-
pràvem a les farmàcies i les 
bates estaven fetes amb bos-
ses d’escombraries de plàstic.

Com s’ho han fet per fer 
possible el contacte dels 
familiars amb les persones 
que viuen a la residència?

Hem comprat un telèfon 
mòbil; fem vídeos dels resi-
dents i els passem a la famí-
lia. I informem cada dia els 
familiars de les persones que 
han donat positiu en el test.

Ha estat dur haver d’in-
formar sobre defuncions?

Molt difícil. Nosaltres 
estem, fins a cert punt, 
acostumats a viure la mort 
d’alguna persona resident, 
però ara, els seus familiar no 
els poden acompanyar. Els 
truques, els informes, però 
no és el mateix... No s’hi han 
pogut acomiadar... És molt 
dur. Però hi ha famílies de 
persones que han mort i que 
encara ens truquen per saber 
com ens trobem i que avui 
[l’entrevista es va fer aquest 
dilluns] m’han trucat per feli-
citar-me pel meu sant. I això 
és una injecció de moral.

Quantes hores sol treba-
llar aquests dies?

Calculo que entre 10 i 11. 
De dilluns a diumenge.

I com ha afectat la relació 
amb la seva família?

Amb la meva parella 
només ens veiem a l’hora de 
sopar. Arribo molt cansada 
i tinc la sort que em prepara 
un bon sopar. El veig ben 
poquet, però podem parlar. 
A vegades parlem i a vegades 
plorem.

En algunes residències, hi 
ha treballadors que s’han 
confinat unes setmanes 
amb els residents.

Però és que aquí és impos-
sible fer-ho perquè no tenim 
espai. No tindríem lloc per 
dormir. Hauríem de dormir 
al carrer.

Com s’ho prenen els resi-
dents?

La majoria dels que estan 
millor estan tips d’estar tan-
cats i enyoren molt els seus 
familiars. I n’hi ha alguns 
que quan ens veuen amb 
totes les proteccions no ente-
nen res del que està passant, 
no ens coneixen i potser s’es-
panten. Pensi que un elevat 
percentatge tenen alguna 
demència.

Recorda haver viscut 
algun moment especialment 
dur o emotiu?

El més important és que, 
amb les auxiliars i tot el per-
sonal de cuina i bugaderia, 
els dies més durs hem fet 
una pinya i hem plorat molt 
totes juntes. I això ja no ho 
oblidarem mai.

“En els moments més durs 
hem fet pinya i hem plorat 
molt totes juntes”
Entrevista a Montserrat Reverter, infermera de la residència Antònia Roura
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Treballadors de l’Hospital de 
Granollers tornen a reclamar tests

Dues treballadores sostenen una pancarta de CCOO divendres

Granollers

J.V.

Representants sindicals dels 
treballadors de l’Hospital de 
Granollers han tornat a recla·
mar millors mesures de pro·
tecció per fer la seva feina, 
la realització de tests entre 
el personal per saber si s’han 
contagiat i que es recompensi 
d’alguna manera l’esforç que 
estan fent. Divendres passat, 
es va penjar una pancarta 
firmada per CCOO amb les 
reivindicacions. I aquesta set·
mana han penjat cartells a les 
escales d’accés al menjador 
amb frases com “Prou de tre·
balladors kamikazes” o “Prou, 
no som herois ni màrtirs”.

La presidenta del comitè 
d’empresa, delegada, de 
CCOO, Fina Sánchez, ha dit 
que “no hi ha encara prou 
EPI per a tots els professio·
nals i és bàsic que els enviï 
l’administració, en condici·
ons i homologats”.  Pel que fa 
als tests diu que, fins diven·
dres passat, només es feien 

als professionals amb símp·
tomes. “Però ara necessitem 
que es facin extensius a tot el 
personal.” Pel que fa als tests 
serològics, explica que es van 
haver de retornar perquè 
oferien una fiabilitat limita·
da del 50% o 60%. I remarca 
que “són essencials perquè 
determinen la presència 
d’anticossos. Si arriba una 
segona onada, els treballa·
dors que tinguin anticossos 
es podrien posar davant d’un 
pacient amb més tranquil·

litat i més garanties”. Admet 
l’esforç de la direcció: “Està 
fent el que pot, però conti·
nuem reclamant perquè és la 
única manera de fer pressió.” 

Sobre la paga per objectius 
(DPO), que l’Hospital de 
Granollers ha anunciat que 
no podrà pagar, Sánchez diu 
que es treballa amb la Gene·
ralitat i la patronal per acon·
seguir algun incentiu.

El director de Persones de 
l’Hospital, Carles Pla, recor·
da que el conveni diu que les 

ja havien demanat la prova 
65. Sobre els tests serològics, 
admet que l’autoritat sanità·
ria els ha retirat perquè no 
eren prou fiables i que no hi 
ha perspectives que n’arribin 
de nous a curt termini. 

I sobre els EPI, admet que 
alguns dels que va enviar 
l’administració es van haver 
de retornar perquè eren 
defectuosos, però assegura 
que estan “per sobre del pro·
tocol d’altres hospitals” i que 
la reducció de pacients posi·
tius ajudarà.

I aquesta setmana, el 
sindicat d’infermeria Satse 
ha emès un comunicat de 
suport als professionals de 
la Fundació Hospital Asil 
de Granollers. “L’important 
nombre de professionals 
contagiats o en aïllament 
ens obliga a treballar amb 
menys descans entre torns i, 
en molts casos, en unitats o 
centres que no són on exer·
cim la nostra labor habitual.” 
Per això reclama equips de 
protecció adequats. I mostra 
preocupació perquè “alguns 
negocis privats ja hagin 
anunciat primes o compen·
sacions per als seus treballa·
dors i, en canvi, la consellera 
de Salut, les patronals del 
Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública i la 
gerència de la fundació enca·
ra no s’hagin manifestat al 
respecte de la qüestió”.

DPO estan condicionades al 
fet que l’exercici econòmic 
de l’any anterior es tanqui 
amb beneficis. “Nosaltres 
preveiem que l’exercici del 
2019 serà ajustat, però sense 
beneficis.” Afegeix que és 
una situació que “es dona a la 
majoria dels hospitals grans” 
i confirma que la Generalitat 
estudia donar algun incentiu 
als sanitaris. “La resposta 
davant de la Covid·19 ha 
estat molt bona i ens agrada·
ria donar algun tipus de reco·
neixement, però cal veure 
com van els números.” 

Pla ha anunciat que 
aquesta mateixa setmana ha 
començat un protocol per 
tal que es facin tests PCR als 
professionals asimptomàtics 
que han estat en primera 
línia i que ho demanin, però 
alerta que hi ha una limitació 
de proves diàries i no sap 
quan es podran atendre totes 
les demandes. Calcula que 
hi ha uns 900 treballadors 
que treballen en primera 
línia i, només el primer dia, 

La direcció anuncia que es faran les PCR a tot el personal de primera línia
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Una home corrent per Sant Celoni en solitari en una imatge d’arxiu

Els corredors celebren poder sortir 
però demanen responsabilitat
També alerten del risc de lesions si s’ha estat sis setmanes sense córrer

Granollers

F.P.

“Estem com els nens. Els que 
hem corregut tota a vida, en 
tenim moltes ganes. Estem 
encantadíssims de poder 
sortir a córrer però ha de 
ser controlat”, indica Toni 
Garcia, del club L’Aire, de 

Granollers, respecte a la pos-
sibilitat de sortir a fer esport 
de forma individual permesa 
pel govern estatal a partir 
d’aquest dissabte. “Ganes, en 
tenim, però al mateix temps 
hi ha d’haver molta prudèn-
cia. Hem de ser responsables 
i evitar imatges com les del 
diumenge passat”, el primer 

dia que es va permetre la 
sortida dels infants de fins a 
14 anys, diu Toni Cornellas, 
de l’associació esportiva La 
Mitja. “Confinar-se no vol 
dir tancar-se a casa, confi-
nar-se vol dir no tenir relació 
amb altres persones”, recor-
da per demanar que se surti 
de manera individual i com-

plint les limitacions establer-
tes: “Hem de ser conscients i 
no sortir a rodar i començar a 
fer quilòmetres.”  

“Tenim la necessitat ja 
de sortir a córrer”, assegura 
Rafa Lora, de A 4 el Quilò-
metre, de les Franqueses. És 
“el primer gran pas”, apunta 
Lora, que admet que “s’enyo-
ra molt poder sortir”. Des 
del club han muntat quatre 
dies d’entrenaments domès-
tics a casa amb sessions per 
Facebook Live amb Carmen 
Martín, llicència en INEF, i 
l’entrenador Roger Albada-
lejo. “Hem tingut temps per 
posar-nos forts.” Han treba-
llat, entre d’altres, exercicis 

Més informació que sanció
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Un adult amb tres infants a l’entorn de la plaça de Can Mònic, a Granollers
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Un menor equipat amb la mascareta amb un adult a la cruïlla dels carrers Francesc Ribas i Girona, a Granollers

Les perruqueries 
reclamen més 
informació sobre 
normes de seguretat
Granollers

Les normes de descon-
finament parcial del 
govern espanyol generen 
incertesa en el sector de 
la perruqueria i estètica. 
Els gremis comarcal i 
català del sector (que ope-
ren a través de la UEI, a 
Granollers) han rebut un 
gran nombre de trucades 
dels associats per conèixer 
les mesures de prevenció 
i els equips de seguretat 
que hauran d’aplicar arran 
de l’anunciada propera 
reobertura. El gremi ha 
reclamat aquest protocol 
a la consellera de Salut, 
Alba Vergés, per garantir 
les màximes garanties de 
prevenció per als seus cli-
ents i treballadors.

Granollers

F.P.

Les policies locals han detec-
tat entre dilluns i dimecres 
un canvi en les passejades 
dels infants menors de 14 
anys respecte a la primera 
jornada de diumenge. El 
primer dia moltes persones 
van sortir en família, és a 
dir, amb els dos progenitors 
acompanyant les criatures. 
“Dilluns, dimarts i dimecres 
la situació ja ha estat més 
raonable. De fet, el mateix 
diumenge a la tarda ja es va 
normalitzar força”, explica 
Lluís Colomer, cap de la Poli-
cia Local de Granollers que 
destaca l’esforç que han fet 
aquests dies agents de Poli-
cia Local i Mossos per anar 
recordant la normativa en 
les patrulles per parcs, places 
i per l’illa de vianants. Han 
estat avisos verbals, sense 
sancions. Amb tot, des de la 
declaració de l’estat d’alarma 
fins aquesta setmana, la Poli-
cia Local de Granollers suma 
457 actes obertes per infrac-
ció del reial decret que limita 
els desplaçaments permesos. 
A Granollers, la gran majoria 
dels expedients s’han obert a 
persones que es desplacen a 
peu. Amb tot, també n’hi ha 
a conductors, molts d’aquests 
localitzats en la franja de nit 
i matinada. 

A Mollet, també s’ha fet 
“més informació que san-
ció”, explica l’alcalde, Josep 
Monràs. La Policia Munici-
pal ha fet recordatoris de la 
normativa quan s’ha detectat 
“algunes famílies senceres” 
que sortien a passejar o 
persones que estaven a més 
d’un quilòmetre de casa 
seva. “Se’ls ha demanat que 
tornessin”, comenta Monràs, 
que recorda que la majoria 
de gent ho va fer bé ja diu-

menge. L’alcalde fa una crida 
a “la responsabilitat de les 
famílies i dels ciutadans.” 
“Això no és un tema de bro-
ma. Aquestes sortides no 
controlades ens posen en risc 
a tots. No només a ells matei-
xos. N’hem de ser conscients. 
És un tema de salut, estan 
posant en risc vides.” 

A Parets, la Policia Local 
constata que aquestes pri-
mers dies la gent estava 
“molt confusa” amb les noves 
mesures. Han fet adverti-
ments informatius però cap 
denúncia relacionada amb 
la sortida dels menors a 14 
anys al carrer. Al municipi, 
porten unes 200 denúncies 

en aquestes gairebé set set-
manes de confinament.

A Sant Celoni, la Policia 
Local també ha intensificat 
la vigilància però no ha san-
cionat cap adult amb infants. 
Fins aquesta setmana, 
sumen 94 actes aixecades per 
incomplir el reial decret. A 
Cardedeu, en porten 89, cap 

A Santa Eulàlia, la Policia 
Local porta 32 propostes de 
sanció. No s’han detectat pro-
blemes amb la sortida dels 
menors des de diumenge. 
Lliçà d’Amunt tampoc ha fet 
cap denúncia relacionada 
amb la sortida dels infants. 
Des de la declaració de l’estat 
d’alarma, han obert 261 actes. 

A la Garriga, la Policia 
Local ha anat avisant si han 
detectat alguna situació amb 
menors que contravenia 
les indicacions donades per 
l’Estat. En total, porten 51 
expedients oberts per no res-
pectar el reial decret.

a persones amb menors de 14 
anys. A Canovelles, la Policia 
Local ha hagut de fer, sobre-
tot, pedagogia en la necessi-
tat de respectar la distància 
de seguretat entre persones. 
“La denúncia ha estat en dar-
rer terme en situacions molt 
evidents”, expliquen fonts 
municipals. La Policia Local 
porta 139 actes obertes a per-
sones per no complir el reial 
decret i tres detencions. A 
establiments, se n’ha fet sis. 

Les policies opten per avisar i informar les persones amb menors que 
incompleixen la norma. Des de dilluns, detecten un major compliment 
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Evolució de la mobilitat a Granollers durant el confinament

Vianants Cotxes Mobilitat global
1 de març
8 de març
15 de març
22 de març
29 de març
5 d'abril
12 d'abril
19 d'abril
26 d'abril

D
iu

m
en

ge
s

2 de març
9 de març
16 de març
23 de març
30 de març
6 d'abril
13 d'abril
20 d'abril
27 d'abril

D
ill

un
s

3 de març
10 de març
17 de març
24 de març
31 de març
7 d'abril
14 d'abril
21 d'abril
28 d'abril

D
im

ar
ts

3.555
3.765

1.273
600

519
635
619

437
1.255

7.552
7.530

2.682
1.071

1.283
1.004
1.177

1.242
1.474

11.663
11.742

4.109
1.720
1.880
1.685
1.876
1.743

2.882

6.581

7.333
1.505

1.191
1.067

1.658
420

1.579

2.100

10.372
9.302

4.536
3.056

2.573

2.802
1.335

3.379
3.907

17.799

17.542
6.447

4.483

3.833
4.689

1.816
5.217

6.422

Abans del con�nament           Con�nament               Con�nament (només es permet la sortida dels treballadors essencials)    
Con�nament (amb la sortida permesa dels menors)           Dia festiu entre setmana    

6.968
7.355

1.703
1.406

1.141
1.460

1.918
988

2.475

10.143
9.655

3.990

2.854
2.676
2.861

3.285
3.097

3.816

17.966
17.981

6.043
4.546

4.039
4.565

5.512
4.348

6.749

Desplaçaments a l’alça, 
però lluny de la normalitat
L’autorització de les sortides dels menors empeny amunt  
els desplaçaments a peu i amb cotxe a Granollers

de l’inici del confinament 
(vegeu quadre adjunt). 

Dilluns van passar per 
aquest punt 2.100 persones, 
521 més que el dilluns de la 
setmana anterior (1.579). 
Dimarts, ho van fer 2.475, 
1.487 més que el dimarts 

21 (988). En el cas de diu-
menge, es van produir 1.255 
desplaçaments a peu. Gai-
rebé triplica les dades del 
diumenge anterior (437) i 
iguala la xifra del 15 de març 
(1.273), quan la Generalitat 
ja havia demanat a la gent 

que es quedés a casa i s’ha-
vien tancat escoles i restau-
rants però encara no estava 
en vigor l’estat d’alarma. 
En els augments significa-
tius de diumenge i dimarts 
“s’ha de tenir present que 
la setmana passada va fer 

molt mal temps”, comenta 
Albert Camps, regidor de 
Medi Ambient. De fet, tots 
dos dies va ploure amb inten-
sitat. Tot i això, les xifres 
representen només un terç 
dels que es va registrar al 
mateix punt durant els pri-
mers 15 dies de març, abans 
de la crisi de la Covid-19.

En el cas dels desplaça-
ments amb cotxe, hi ha un 
augment però més moderat. 
El volum de cotxes és supe-
rior a la majoria de setmanes 
de confinament, excepte la 
primera, però està molt per 
sota dels registres de la pri-
mera quinzena de març.
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Una home corrent per Sant Celoni en solitari en una imatge d’arxiu

de tècnica de cursa. “Els pots 
fer en estàtic.”

Per Cornellas, la prudèn-
cia també és important per 
evitar lesions sobretot per la 
gent que no té cinta per cór-
rer o bicicleta estàtica. “Si 
aquestes setmanes només 
has fet exercicis d’elasti-
citat i força has de vigilar. 
Sobretot els abductors. És 
com si haguessis estat lesi-
onat un mes i mig. Has de 
ser molt prudent i tornar a 
poc a poc”, indica Cornellas 
que també recomana que “la 
gent que no corria abans no 
vulgui córrer ara de cop”. 
Per Cornellas, encara que 
es limita la sortida a un 

quilòmetre de casa no és un 
problema. “En un quilòme-
tre, comparat amb un pis, un 
terrat o un garatge pots fer 
molta feina”. 

Jaume Font, de l’associa-
ció Les Guilles. Junts pels 
camins, de Tagamanent, 
entén que “si la gent pren 
precaucions no hi ha d’haver 
problema”. Demana, però, 
que se surti individualment, 
s’evitin les aglomeracions 
i no es facin ni grans dis-
tàncies ni moltes hores 
d’activitat. “Em fa por que es 
massifiqui i tothom vulgui 
fer el camí del riu de Figaró 
a la Garriga i pujar al turó de 
Tagamanent”, apunta.

Granollers

F.P.

Els desplaçaments a peu a 
Granollers s’ha incrementat 
des de diumenge, el primer 
dia que es va permetre la sor-
tida del menors de 14 anys 
durant una hora al dia per 
passejar o acompanyar adults 
a comprar o fer altres tas-
ques permeses durant l’estat 
d’alarma. Segons les dades 
que aporten les càmeres de 
trànsit de la cruïlla dels car-
rers Francesc Ribas i Girona, 
tant dilluns com dimarts s’ha 
registrat la xifra de desplaça-
ments a peu més elevada des 
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molt justet: els hospitals de 
les ciutats més grans no són 
com el de Granollers, i hi ha 
personal format de forma 
molt bàsica. Al nostre poble 
tenim una casa de salut i una 
maternitat, sense llum, amb 
una llitera, una farmaciola 
on de vegades no hi ha el que 
cal i una persona al càrrec 

que sovint no té formació 
de medicina. Val més que no 
passi res de greu”, apunta. 
Amb tot, la granollerina està 
força tranquil·la perquè el 
fet de viure en una illa els 
protegeix i perquè la gestió 
de les autoritats del país, 
assegura, és bona. “Des de 
bon principi, es va confinar 

Iñaki Alegría: “A les zones 
rurals d’Etiòpia l’aigua  
és un bé escàs i no es poden 
rentar les mans com aquí”
El pediatre treballa en projectes al país africà
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Iñaki Alegría, aquest dimecres a Granollers

Granollers

R.S.

La realitat de la pandèmia a 
Catalunya i a Etiòpia no té 
res a veure en molts aspec-
tes, però en d’altres son 
molts semblants o fins i tot 
estan més ben resolts al país 
africà. Així ho assegura Iñaki 
Alegría, pediatre barceloní 
que des que va començar la 
crisi treballa a l’hospital de 
Granollers i que participa en 
projectes de desenvolupa-
ment sanitari a Etiòpia. De 
fet, així que pugui viatjar-hi, 
hi tornarà per continuar la 
seva feina a l’hospital de 
Gambo, al sud del país.

De moment, a Etiòpia hi 
ha registrats només 126 
casos de Covid-19, tot i que 
Alegría està convençut que 

n’hi ha molts més perquè 
es fan molt pocs tests. “Fa 
setmanes que s’ha decla-
rat l’estat d’emergència i 
s’ha restringit la mobilitat, 
s’han tancat escoles, s’han 
prohibit reunions i amb el 
Ministeri de Sanitat estem 
treballant en un protocol 
per sensibilitzar les comu-
nitats que el més important 
és el distanciament social i 
la higiene de mans.” Aquest 
darrer aspecte, però, és com-
plicat d’assolir al país africà. 
“A les zones rurals l’aigua 
és un bé escàs i no poden 
rentar-se les mans tant com 
aquí. L’aigua que beuen l’han 
d’anar a buscar al riu o al pou 
del poble. Tot i així, s’estan 
fent distribucions massives 
de sabó.” D’altra banda, el 
sistema sanitari està respo- El pediatre, amb companys i companyes de l’hospital de Gambo

nent bé a la crisi. “La sanitat 
no és com la d’aquí: la ràtio 
de respiradors i metges per 
habitant és molt inferior i 
la diferència entre les zones 
rurals i la capital, Addis Abe-
ba, és molt gran. Això sí, a 
la ciutat els hospitals tenen 
molts recursos, equiparables 
al de Granollers, amb per-
sonal qualificat, tecnologia 
moderna, etc.”

Pel que fa a l’economia, 
la majoria de gent viu dels 
ingressos diaris i no es poden 
confinar. “S’estan intentant 
habilitar mercats on es man-
tinguin les distàncies, i el 
govern, Unicef i Intermon 
estan distribuint kits d’higi-
ene.”

GESTIÓ “ESPECTACULAR”

Iñaki Alegría elogia la gestió 
governamental de la crisi. 
“Fa sis anys que conec el país 
i hi he vist un canvi brutal. 
El primer ministre, Abiy 
Ahmed [premi Nobel de la 
Pau 2019], i la ministra de 
Sanitat estan liderant la crisi 
d’una manera admirable, i 
la mobilització de recursos i 
l’anticipació han estat espec-
taculars”, assegura.

Mar Barbany, aquesta setmana al costat d’un arbre espectacular a Mar Lodj

Diversos vallesans que viuen o treballen en projectes al continent africà expliquen com 
s’hi viu la crisi. La gestió oficial en països com Etiòpia o el Senegal ha estat admirable

La perspectiva africana

Granollers

Ramon Solé

Fa dos anys, Mar Barbany, 
el seu marit Abdou Ndiaye i 
els dos fills, Sira i Quim, van 
decidir fer un canvi radical: 
van canviar Granollers per 
Mar Lodj, una petita illa de 
12x14 quilòmetres quadrats 
al davant de les costes del 
Senegal. Allà no hi ha cap 
edifici, carreteres ni vehicles 
motoritzats, i la majoria dels 
6.000 habitants no té llum 
elèctrica. La família vallesa-
na va obrir Ngel du Saloum, 
un projecte d’ecoturisme que 
començava a anar molt bé 
fins que va esclatar la pandè-
mia de la Covid-19. Les dife-
rències en la manera de viu-
re-la respecte de Catalunya 
són abismals.

Barbany explica que el 
sistema sanitari senegalès és 
molt deficitari comparat amb 
els estàndards europeus; per 
això el govern va implantar 
mesures de prevenció abans 
que es detectés el primer cas. 
“Aquí hi ha molta desconfi-
ança de la sanitat química. 
Abans de prendre’s cap pas-
tilla, la gent anirà a buscar 
remeis pel bosc, o intentarà 
curar-se mitjançant energi-
es, etc. Els fàrmacs son un 
pla B i el sistema sanitari és 

en hotels tothom que arriba-
va de països amb Covid-19 i 
totes les persones amb qui 
s’havien relacionat.”

Com a tot arreu, a l’illa 
de Mar Lodj les mesures de 
prevenció s’han aplicat gra-
dualment. “Al principi es va 
tancar l’entrada als turistes, 
la qual cosa és fàcil perquè 
només hi ha un port. Després 
van posar rentamans amb 
lleixiu a les cases i es van fer 
xerrades a la casa de salut 
del poble per explicar la dis-
tància social. Tothom pot fer 
vida més o menys normal i a 
les 6 de la tarda ens hem de 
tancar a casa. Ara s’ha incor-
porat el portar mascareta.” Al 
poble on viu Mar Barbany i 
la seva família no hi ha alcal-
de ni policia i és el consell 
del poble (òrgan on hi ha una 
representació de tota la ciu-
tadania) que vetlla perquè es 
compleixin les normes. “Poc 
abans de les 6 de la tarda un 

CUIDAR-SE LLUNY DE CASA (IX)

grup de joves es vesteixen 
de policia per, mig en broma 
mig seriosament, fer anar la 
gent a casa.”

Des d’un punt de vista eco-
nòmic, la pandèmia s’ha fet 
notar, i molt, a la comunitat 
de Mar Lodj, on hi ha molta 
gent que viu del turisme. 
“Tots els qui vivim del turis-
me, d’un dia per l’altre ens 
hem quedat sense clients. Hi 
ha gent vulnerable que feien 
feinetes gràcies al turisme 
com vendre artesania, i que 
ara et venen a demanar aju-
da, i és la comunitat qui els 
salva perquè no hi ha infra-
estructura de serveis socials. 
Veus que hi ha més gent que 
se’n va al bosc a buscar lle-
nya perquè no poden pagar 
el gas, o van a pescar perquè 
no poden comprar peix. Ens 
hem tornat tots plegats més 
autosuficients”, explica.

Com en tants altres casos, 
el camí que ha seguit la famí-
lia ha estat reinventar-se: 
han reconvertit habitacions 
en sales d’estudi per a joves 
estudiants que necessiten 
connectar-se a internet, crien 
pollastres i bens i han fet un 
hortet. “De moment no en 
traiem diners però ens té dis-
trets i amb la sensació d’estar 
treballant per alguna cosa.” 
Per tot plegat, els vallesans 
s’ho han acabat prenent amb 
positivitat. “Ens ho plante-
gem com unes vacances. No 
havíem passat mai tant de 
temps amb els fills i estem 
gaudint de veure’ls créixer 
tan lliures.”

“Aquí  
els fàrmacs són 
el pla B. Abans, 
la gent buscarà 
remeis al bosc”
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Sant Esteve avalua 
la situació dels 
autònoms a través 
d’una enquesta

Sant Esteve de P.

L’Ajuntament de Sant Esteve 
ha impulsat una enquesta en 
línia per avaluar la situació 
dels autònoms arran de la 
crisi per la Covid-19. El for-
mulari servirà al consistori 
per identificar les necessitats 
del sector i les tipologies 
d’autònom. El qüestionari 
estarà obert fins al 8 de 
maig. Segons l’Ajuntament, 
Sant Esteve té una mitjana 
d’autònoms superior a la de 
Catalunya. En concret, 1 de 
cada 3 persones treballa sota 
aquest règim, uns 300 treba-
lladors.

L’oposició de Sant 
Fost pregunta  
per casos positius 
a l’Ajuntament
Sant Fost de Campsentelles

El grup d’Independents 
Units per Sant Fost, a l’opo-
sició, ha demanat al govern 
municipal que informi sobre 
les mesures que s’han pres 
a l’Ajuntament després 
que s’hagi detectat algun 
cas positiu per Covid-19. El 
grup critica que no s’hagi 
comunicat, fins ara, algun 
pla de protecció per als tre-
balladors i pregunta quines 
mesures organitzatives 
s’han aplicat.

Mollet en Comú 
proposa un pla local 
per a la reconstrucció
Mollet del Vallès

El Grup Municipal Mollet en 
Comú ha presentat aquesta 
setmana una proposta per 
posar en marxa un pla local 
per a la reconstrucció social i 
econòmica. El pla inclou una 
seixantena de mesures en sis 
eixos: emergència social, for-
mació i ocupació, autoocupa-
ció, economia social i coope-
rativisme, comerç i autònoms 
i captació d’inversions.

Makers Baix Montseny ja ha lliurat 
unes 10.000 salvaorelles a sanitaris

Sanitaris a la Clínica Diagonal amb els salvaorelles que han fet les impresores 3D de Makers Baix Montseny

Detall d’una professional de l’Hospital de Mollet

Sant Celoni

Pol Purgimon

Més de 10.000 salvaroelles. 
És la xifra que sobresurt 
en el recompte de material 
sanitari que Makers del 
Baix Montseny ha construït 
amb impressores 3D des de 
l’inici de la pandèmia del 
coronaviurs. Els salvaorelles 
–unes peces que ajuden a 
aguantar les mascaretes i 
eviten ferides provocades 
per les gomes– és el material 
més produït per aquest grup 
–amb uns 40 voluntaris– per 
sobre de les viseres per a 
pantalles facials, obreportes 
i vàlvules per a les mascare-
tes estil Decathlon. 

Makers del Baix Montseny 
va entregar les primeres 
comandes de salvaorelles a 
mitjan abril, en resposta a la 
crida dels hospitals a aconse-
guir aquest material. Aques-
ta setmana han encaminat 
la producció a culminar un 
encàrrec de 3.000 peces per 

arribar dimarts a Vall d’He-
bron. Aquest centre sanitari 
cobrirà la resta salvaorelles 
necessàries amb l’ajuda d’al-
tres comunitats makers, tot 
i que no descarten tornar a 
encarregar-ne als voluntaris 
del Baix Montseny.

MILLORA CONSTANT

Els salvaorelles que han 
arribat a Vall d’Hebron són 
l’últim model que ha ideat 
el col·lectiu. “Hem perfecci-
onat el disseny, però n’hem 
rebaixat el gruix, cosa que 
ens permet que sigui més 
flexible i s’adapti millor al 
cap”, diu el maker de Sant 
Celoni Xavi Català. Assegu-
ra, a més, que el nou model, 
com que és més lleuger, 
s’imprimeix de manera més 
ràpida. Això permet produir-
ne més amb menys temps. 
“Després de cada coman-
da, els centres ens donen 
feedback i anem redisse-
nyant el model”, explica.

A banda de l’hospital Vall 
d’Hebron, Makers del Baix 
Montseny ha distribuït 
salvaorelles a més de 30 cen-
tres, entre hospitals, ambu-
latoris, residències i centres 
socials. Només al Vallès 
Oriental, n’han entregat als 
hospitals de Sant Celoni i 
Mollet, a ambulatoris de 
Granollers i al CAP i una 
residència de les Franque-
ses. L’Ajuntament de Sant 
Celoni està col·laborant en 
la logística dels Makers, 
recollint i repartint el mate-
rial. El grup també rep l’aju-
da dels ajuntaments de Sant 
Pere i Arbúcies, empreses i 
el grup de makers del Robo-
lot, a la Garrotxa, que els ha 
facilitat una part dels salva-
orelles. 

Passeig Dels Til·lers, 15 - 08520 Les Franqueses del Vallès
T. 93 161 80 15 - info@roamvalles.com - www.roamvalles.com
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a l’Hospital Vall d’Hebron, 
de Barcelona. Una comanda 
que s’ha resolt en cinc dies, 

des de la petició de l’hospi-
tal la setmana passada, fins 
a l’últim entrega, que va 

L’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona, ha fet la comanda més gran: 3.000 unitats
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María Dolores Sáez a l’habitació de l’Hospital de Mollet

Cardedeu

J.V.

“Realment, passes por per-
què et vas trobant pitjor i 
sents que hi ha problemes 
a l’UCI, que, depenent de 
l’edat pot ser més greu...” Ho 
diu la María Dolores Sáez, de 
58 anys, veïna de Cardedeu i 
auxiliar d’infermeria al ser-
vei de Consultes Externes de 
l’Hospital de Mollet, on tre-
balla des de l’any 1986. 

Va notar els primers símp-
tomes de la malaltia el dia 18 
de març, la van ingressar al 
mateix hospital uns quinze 
dies després i s’hi va estar 
quatre dies abans de poder 
tornar a casa. Des de llavors 
està aïllada i explica que 
la recuperació es fa llarga. 
Aquesta mateixa setmana 
diu que encara té molt can-
sament i es manté la conges-
tió nasal, el mal de cap i la 
tos. Segueix controlada pel 
CAP i pel mateix Hospital, 
però admet que és una mica 

angoixant. “T’angoixes una 
mica perquè veus que no des-
apareix del tot i que aquestes 
seqüeles poden trigar a desa-
parèixer.”

Després de sentir els pri-
mers símptomes, la María 
Dolores explica que va anar 
empitjorant i, dos dies des-
prés, va demanar que li fes-
sin la prova. “Més que res, 
era per evitar el risc de poder 
contagiar altres persones.” Li 
van confirmar un diumenge 
i ja no va sortir de casa. “Els 
primers dies et trobes mala-
ment però ho vas portant. 
Sembla una grip, però super-
forta. Vaig anar empitjorant 
i al vuitè dia ja tenia proble-
mes per respirar i diarrea. 
Vaig agafar el cotxe i vaig 
anar a l’Hospital de Mollet 
jo tota sola perquè no volia 
que ningú m’acompanyés per 
no posar en risc ningú.” A 
l’hospital li van detectar una 
lleu pneumònia. “Em van 
donar el retroviral i l’antibi-
òtic, vaig anar a casa i vaig 

millorar, però vaig perdre 
l’olfacte i el gust. I al 14è 
dia ja em costava molt més 
respirar. Vaig tornar a l’hos-
pital, em van fer una placa i 
una analítica i van veure que 
havia empitjorat. Llavors em 
van posar oxigen i em van 
ingressar.

“REalMEnt, Fa poR”

La María Dolores admet que 
li ha fet por. “Vas veient que 
alguna cosa no va bé i, sense 
poder evitar-ho, vius amb 
aquestes pors perquè has 
estat en contacte amb perso-
nes positives. Et vas prepa-
rant, però, en el moment que 
t’ho diuen no estàs preparat. 
És quelcom tan desconegut 
fins ara que no te’n fas a la 
idea. Llavors, et va arribant 
més i més informació i sents 
que alguns positius acaben 
a l’UCI i fins i tot morint... 
Era tot tan negatiu que vaig 
decidir no posar les notícies 
de la televisió. Només mirava 

Sant Celoni

J.V.

Amb 30 anys d’experiència, 
Imma Pujolàs, auxiliar d’in-
fermeria a l’Hospital de Sant 
Celoni, confessa que aquesta 
és la pitjor experiència que 
ha viscut des del punt de vis-
ta professional. “Com aques-
ta, cap; ens ha deixat perple-
xos a tots.” I personalment, 
també ha patit en primera 
persona la malaltia.

No pot assegurar en quin 
moment es va contagiar però 
remarca que, ara, les mesures 
de protecció del personal 
són molt més intenses que al 
principi. “Per la nostra feina, 
nosaltres ja fem servir sem-
pre els guants, però, al prin-
cipi de la pandèmia ens van 
dir que féssim servir també 
mascaretes quirúrgiques. Jo 
vaig entrar en una habitació 
i vaig ajudar a dutxar-se un 
pacient que tenia febre i que, 
al cap d’uns dies, va donar 
positiu per coronavirus. Si 
no hagués estat ell, hauria 
pogut ser un altre. El cas és 
que ara els sanitaris van molt 
més protegits. Semblen de la 
Nasa!”

“Vaig començar a tenir dècimes  
i mal de cap, com una grip forta”

Imma pujolàs, aquest dimarts, a l’habitació de casa seva on porta un mes aïllada

L’Imma, de 55 anys, recor-
da bé el dia que va tenir els 
primers símptomes perquè 
era el 28 de març, el dia del 
seu aniversari. “Era un dis-
sabte. Vaig començar amb 
dècimes de febre, mal de cap  
malestar general, com una 
grip molt forta. Vaig trucar 

a l’hospital, els vaig explicar 
que havia tingut contacte 
amb un malalt i em vaig que-
dar a casa. Dilluns em van fer 
un frotis, però el vaig haver 
de repetir.” 

Després de 12 dies aïllada 
a casa, arribant fins a 39 de 
febre, l’Imma va acudir a 

urgències del mateix hospi-
tal on treballava, i va quedar 
en ingrés domiciliari. “M’he 
sentit molt ben atesa. El met-
ge em trucava cada dia, però 
va ser dur. Jo no em poso 
mai malalta, però aquesta 
vegada ho vaig passar molt 
malament. No menjava. No 

tenia gana i això que jo sem-
pre tinc gana.” Al cap de tres 
dies va tornar al servei d’ur-
gències i li van diagnosticar 
pneumònia. Llavors es va 
quedar ingressada cinc dies i 
amb oxigen. Quan va tornar 
a casa encara tenia molta tos, 
però, de fet, a l’hospital ja no 
va tenir més febre.

Un mes després, continua 
aïllada a la seva habitació 
sense contacte amb el seu 
marit, el seu fill i la seva 
filla. “Estic molt millor; m’ha 
quedat una tos residual, però 
he recuperat la gana i el pes.” 
I encara està pendent que li 
facin un nou test per saber 
si ja no té el virus. “M’han 
dit que he d’estar uns quants 
dies sense tenir tos.”

Admet que ha estat molt 
preocupada “per les notícies 
que es donaven i per la por 
a encomanar-ho a la meva 
família”. Tot i que ja pot sor-
tir al pati a estones a prendre 
el sol i amb totes les protec-
cions, el seu món es redueix 
a la seva habitació, on està 
sola des de fa prop d’un mes. 
“La meva habitació sembla 
un hotel. Amb la televisió, la 
meva garrafa d’aigua, el men-
jar, que me’l deixen en una 
taula sense entrar... Em par-
len des de la porta.” Malgrat 
les circumstàncies negatives, 
explica que el seu fill l’ha 
sorprès positivament. “Ha 
demostrat que és capaç de 
fer-se càrrec de la situació. 
Va a comprar, fa la feina de 
casa... Mai no havia compro-
vat el que és capaç de fer.”

La cardedeuenca María Dolores Sáez treballa a l’Hospital de Mollet

“Era tot tan negatiu que vaig 
decidir no posar les notícies”

documentals.”
Per sort, quan va ingressar, 

va coincidir en la mateixa 
habitació amb una altra 
companya que treballa en 
el mateix hospital. “Ajuda 
tenir al teu costat una altra 
persona que està com tu. 
Al cap i a la fi estava al meu 

hospital; una mica com a casa 
i reconforta rebre la visita 
de les teves companyes que 
et porten l’esmorzar, et dei-
xen unes pastes... Però el cas 
és que ho fan amb tots els 
pacients. Hi dediquen tot el 
temps que poden. Miren de 
pal·liar la soledat.”

Imma Pujolàs, auxiliar de l’Hospital de Sant Celoni, fa un mes que està aïllada



EL TEMANOU9EL Dijous, 30 d’abril de 2020 13L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Horaris deixalleries del Vallès Oriental a partir del 4 de maig de 2020

Granollers Sud i Mollet
Dilluns de 4 a 7 de la tarda  
De dimarts a dissabte
de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

Santa Maria de Palautordera, 
Sant Antoni de Vilamajor, les 
Franqueses, l’Ametlla, Bigues 
i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall, Castellterçol, la Llagosta, 
Cardedeu i Montornès

Sant Celoni, Llinars, Caldes, 
Canovelles, la Garriga, 
Santa Eulàlia, Sant Feliu, 
Parets, Martorelles, la Roca i 
Montmeló.  

Dilluns de 4 a 7 de la tarda  
Dimecres i divendres
de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

Dimarts, dijous i diumenge
de 4 a 7 de la tarda

Granollers Nord Tancada

L’aforament estarà limitat i caldrà esperar fora i dins del vehicle

Reobertura de les deixalleries amb 
horari limitat a partir de dilluns

Granollers

EL 9 NOU

Les deixalleries del Vallès 
Oriental tornaran a obrir 
portes dilluns que ve, tot i 
que ho faran amb uns horaris 
limitats i aplicant estrictes 
mesures de seguretat per 
garantir la protecció dels 
treballadors d’aquests equi-
paments i dels usuaris. Les 

instal·lacions, que gestiona 
el Consorci de Residus, 
prestaran servei tres dies 
a la setmana i en un horari 
inferior a l’habitual. Totes 
excepte les de Granollers Sud 
i Mollet, que estaran obertes 
de dilluns a dissabte. La de 
Granollers Nord, al Ramas-
sar, restarà tancada (vegeu 
horaris complets al quadre).

A cada deixalleria, hi tre-

ballaran dos empleats. Això 
facilitarà la desinfecció de 
les instal·lacions i el compli-
ment de les mesures preven-
tives establertes per protegir 
els mateixos treballadors i 
els usuaris. L’accés estarà 
limitat, només hi podrà acce-
dir una persona en cada vehi-
cle i, en cas que hi hagi cues, 
caldrà fer l’espera a l’interior 
dels cotxes.

La residència 
Masia Alsina,  
de Montornès,  
no té cap positiu

Montornès del Vallès

La residència Masia Alsina, 
de Montornès, amb 37 places 
i 22 treballadors, ha informat 
que els tests que es van fer a 
finals de la setmana passada 
han revelat que no hi ha cap 
resident positiu en Covid-19. 
Segons informa la direcció, el 
centre va quedar tancat el dia 
12 de març, els residents es 
poden comunicar per telèfon 
o amb videotrucades i han 
pogut seguir les seves acti-
vitats habituals. Un equip 
mèdic del CAP de l’àrea bàsi-
ca Montornès-Montmeló fa 
seguiment continu de l’estat 
de salut dels residents. 

Mollet recull 291 
donacions de 
sang en tres dies

Mollet del Vallès

La campanya de recollida de 
sang que s’ha fet a Mollet 
des de diumenge i fins 
dimarts ha aconseguit reunir 
un total de 291 donacions 
de les 323 persones que hi 
han acudit. D’aquestes, 23 
ho feien per primer vega-
da. La campanya s’ha fet al 
Mercat Vell. Només el darrer 
dia, dimarts, es van fer 112 
donacions, 13 oferiments i 10 
de nous. De totes aquestes 
donacions se’n podran bene-
ficiar 873 persones. 

Les Franqueses 
condemna els actes  
de rebuig a sanitaris
Les Franqueses del Vallès

Tots els grups municipals 
de les Franqueses, tret de la 
CUP, que s’ha abstingut, han 
aprovat una moció de Cs en 
què donen suport als profes-
sionals sanitaris que lluiten 
en primera línia que han 
rebut mostres de menyspreu 
per part de persones argu-
mentant la por del contagi de 
la Covid-19.
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Al tram nord del carrer Calàbria, al barri de Dalt, s’ha reservat l’espai de la vorera per fer les cues i els vianants passen per la calçada, més estreta per als cotxes

Una botiga, una cua
La Garriga posa tanques a l’exterior de les botigues obertes per separar vianants i clients.  
Al carrer Calàbria, s’ha reduït l’espai de la calçada per ampliar la distància entre persones

La Garriga

EL 9 NOU

Les botigues d’alimentació, 
estancs i farmàcies dels car-
rers més comercials de la 
Garriga que segueixen ober-
tes durant aquests dies d’es-
tat d’alarma pel coronavirus 
tenen ordenades les cues de 
forma permanent amb tan-
ques i cartells amb el nom de 
l’establiment i el recorregut 
que han de seguir els com-
pradors que esperen a fora 
abans d’entrar al local. 

L’objectiu és evitar que es 
barregin les persones que 
esperen el seu torn per com-
prar amb les que es despla-
cen a peu. És una iniciativa 
que va impulsar l’Ajunta-
ment i la Policia Local i que 
s’afegeix a la gestió de cues 
que es fa cada dissabte a les 

parades d’alimentació del 
mercat setmanal a la plaça 
de l’Església. Aquí també hi 
intervenen els voluntaris de 
Protecció Civil.

El tram del carrer Calàbria, 
entre l’antic Forn del Sol i la 
Font de Santa Digna, és un 
dels llocs on l’organització 
de les cues és més visible. 
Coincideixen en pocs metres 
diversos establiments d’ali-
mentació, un forn, un estanc 
i una farmàcia, alguns situats 
de costat. La vorera és força 
estreta i feia difícil mante-
nir la distància de seguretat 
entre les persones que feien 
cua en alguna botiga i les 
que passaven a peu. Per això, 
s’ha reduït l’espai disponible 
per als vehicles i s’ha creat 
una nova vorera dins de la 
calçada. La vorera es reserva 
ara per fer les cues, una per a 

cada local. A més, s’han reti-
rat algunes de les tanques 
metàl·liques que separaven 
la vorera i la calçada per faci-
litar l’accés a cada local. “Està 
funcionant bé”, celebra el cap 
de la Policia Local, Francesc 
Carrera.

CIRCULAR PER LA DRETA

A banda d’aquesta zona, hi ha 
altres punts on els comerços 
mantenen tanques a l’exte-
rior de manera permanent 
per regular les cues. N’hi 
ha a la plaça de l’Església, al 
carrer del Centre, al carrer 
dels Banys i en altres punts 
del carrer Calàbria. “També 
demanem a la gent que cir-
culi sempre per la vorera de 
la seva dreta per evitar els 
creuaments”, indica Carrera. 
Aquest informació es refor-

ça els dissabtes de mercat 
setmanal, quan es col·loquen 
uns plafons amb indicadors 
que normalment es feien ser-
vir per la diada de Corpus per 
ordenar el pas de persones al 
voltant de les catifes de flors. 

En el cas del mercat, Josep 
Marata, del grup local de 
Protecció Civil, afirma que és 
un dispositiu dinàmic. “Estàs 
al cas, mires com ha anat i 
cada setmana vas mirant de 
fer-hi millores”, explica. Per 
exemple, es va decidir mar-
car creus a terra per fixar la 
posició de la gent que s’espe-
ra per ser atesa a les parades. 
“La idea és que respectin 
aquests 1,5 o 2 metres que 
es recomana entre persones 
però que tampoc deixin 3 
metres perquè llavors les 
cues s’allargaven molt”, posa 
d’exemple Marata.



EL TEMA NOU9EL Dijous, 30 d’abril de 202014 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Mollet busca un lloc alternatiu a 
l’avinguda Llibertat per reactivar 
el mercat amb parades d’aliments

Mollet del Vallès

F.P.

L’Ajuntament de Mollet 
treballa per buscar un lloc 
alternatiu a l’avinguda de la 
Llibertat per poder recuperar 
la part dedicada a l’alimenta-
ció del mercat ambulant que 
es fa cada dimarts a la ciutat i 
que va quedar suspès després 
de l’esclat de la crisi sanitària 
del coronavirus. Ho ha con-
firmat l’alcalde, Josep Mon-
ràs, a EL 9 NOU. Amb tot, no 
hi ha un calendari previst. 
“No hi posem data. Encara 
tenim algunes setmanes al 
davant”, diu Monràs que ha 
fet l’encàrrec a MercaMollet 
per avançar en aquest tema 
i “fer una proposta per com-
plir la norma” que permeti 
mantenir la separació entre 
les persones assistents.

L’alcalde considera que 
cal ser “molt curosos” amb 
aquest tema i recorda que 
“Mollet i l’Hospital de 
Mollet és una de les zones 
on la Covid-19 ha tingut més 
incidència”. També cal tenir 
present, diu, que el mercat 
dels dimarts atreu milers de 
persones cada setmana, mol-
tes procedents de municipis 
de l’entorn. En aquest sentit, 
Monràs creu que cal priorit-
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El mercat de la Garriga, a la plaça de l’Església, s’ha continuat fent cada dissabte

dels tres mercats ambulants: 
el dels dijous i el de proximi-
tat de la plaça de la Corona i 
el del barri de Can Bassa, els 
dissabtes. Es vol fer al més 
aviat possible però amb segu-
retat. En el cas del mercat 
dels dijous, es valora un can-
vi de lloc però dins del centre 
de la ciutat. La idea és poder 
assegurar un perímetre i les 
distàncies de seguretat. Ara, 
les parades d’alimentació 
són al carrer Sant Josep, un 
tram de Sant Jaume, Porxada 
i places Maluquer i Salvador 
i Perpinyà. 

DURANT EL MAIG

En el cas de Lliçà d’Amunt, 
s’està treballant per poder 
tornar a fer el mercat dels 
diumenge. De moment, però, 
no hi ha una data segura de 
reobertura, tot i que podria 
coincidir amb el final de la 
fase 0 del procés de descon-
finament marcat per l’Estat 
–per tant, el diumenge, 10– o 
quan s’hagi iniciat ja la fase 
1 amb el 17 de maig com a 
data possible si es mantenen 
els ritmes previstos per ara. 
Es mantindrà a l’avinguda 
dels Països Catalans però no 
s’ocuparà la zona del carrer 
de L’Aliança, més estret.

zar la salut de les persones 
i evitar qualsevol mena de 
risc. A més, “el subministra-
ment de producte fresc ja 
queda cobert a la ciutat amb 
el Mercat Municipal”.

Segons Monràs, l’avinguda 
de la Llibertat “no és el lloc 
més idoni” per fer un mercat 
que garanteixi el respecte de 
les distàncies de seguretat 
d’almenys dos metres entre 
persones per impedir la 

propagació del coronavirus. 
Recorda que les parades 
s’hi situen a banda i banda i 
deixen un espai al centre per 
passar la gent. A més, és un 
“espai molt residencial” que 
complica la separació dels cli-
ents del mercat amb els veïns 
de la zona. 

A Granollers, l’Ajuntament 
també ha començat a treba-
llar per retornar l’activitat 
de les parades d’alimentació 

La majoria 
de paradistes 
d’alimentació 
de Canovelles 
volen tornar

Canovelles

F.P.

L’Ajuntament de 
Canovelles està contac-
tant aquests dies amb la 
seixantena de paradistes 
del mercat ambulant dels 
diumenge que planten 
parades de productes ali-
mentaris. La majoria –una 
quarantena de la cinquan-
tena amb qui ja s’havia 
parlat dimecres– han 
expressat la seva voluntat 
de reprendre l’activitat. El 
consistori treballa amb la 
idea de poder tornar a fer 
mercat –només d’alimen-
tació– a partir del diumen-
ge 10 de maig. La decisió, 
però, s’acabarà de tancar 
en els propers dies.

La recuperació del mer-
cat també implicarà algun 
canvi per poder garantir 
les mesures de distan-
ciament social que són 
necessàries. Les parades 
d’alimentació seguiran a 
la zona del passeig de la 
Ribera, tot i que es mou-
ran lleugerament. Està 
previst que se situïn entre 
la caserna de la Guàrdia 
Civil i el pont de la ronda 
Nord perquè és un espai 
més ample i sense habi-
tatges. El perímetre del 
mercat estarà tancat i es 
regularan els accessos.

Canovelles 
triplica les 
atencions socials 
Canovelles

Els equips bàsics d’atenció 
social de Canovelles han 
triplicat les atencions soci-
als entre el 13 de març i el 
22 d’abril, en comparació 
amb el mateix període de 
l’any passat. Es va passar de 
664 atencions l’any passat a 
1.974, segons fonts munici-
pals. En el ple telemàtic que 
va fer l’Ajuntament aquest 
dilluns, el govern munici-
pals del PSC va presentar el 
contingut de l’informe sobre 
l’acció municipal durant la 
crisi provocada per la Covid-
19, enfocada a pal·liar els 
efectes en les persones més 
vulnerables. El document 
inclou prop d’una cinquan-
tena d’accions estructurades 
en quatre blocs diferents: 
Mesures socials, mesures 
econòmiques, mesures de 
l’espai públic i seguretat ciu-
tadana, i mesures en l’àmbit 
de la comunicació i les TIC.

Asseguren que els ofereix una darrera oferta de renovació  
de contracte amb les mateixes clàusules abusives

Els veïns dels blocs de Lazora a 
Granollers denuncien pressions 
aprofitant la Covid-19

Granollers

EL 9 NOU

Els llogaters de dues comu-
nitats d’un bloc de 35 habi-
tatges distribuïts en dues 
escales, entre els carrers 
Girona i Frederic Mompou, 
propietat del fons d’inversió 
Lazora, han denunciat que 
aquest grup immobiliari els 
pressiona, aprofitant la situ-
ació creada per la Covid-19 i 
els fa una darrera oferta de 
renovació del contracte amb 
les mateixes clàusules abu-
sives i, a més, limita aquesta 
proposta contractual al 

temps de vigència de l’estat 
d’alarma.

Els veïns, que tenen el 
suport del Sindicat de Lloga-
ters i la Plataforma de Llo-
gateres de Granollers, ja van 
denunciar, fa uns mesos, que 
Lazora els havia anunciat un 
augment de més del 80% de 
la mensualitat quan hagin de 
renovar el contracte.

En un comunicat conjunt, 
que firmen també altres 
comunitats afectades per 
aquest mateix fons d’inver-
sió en ciutats com Badalona 
o Terrassa, els veïns afirmen 
que Lazora fa servir “un llen-

guatge insultant i immoral 
quan publicita en premsa el 
seu interès per estudiar les 
situacions de vulnerabilitat 
dels seus llogaters, quan mai 
ha mostrat voluntat de nego-
ciació”. 

En síntesi, la proposta 
que ha fet arribar Lazora 
als llogaters dels seus edi-
ficis és una moratòria en el 
pagament del lloguer fins 
que acabi l’estat d’alarma i 
la possibilitat de fraccionar 
durant un any el pagament 
de les rendes que s’hagin 
deixat de pagar. L’empresa 
també anuncia desinfeccions 

per empreses especialitzades 
en les zones comunes dels 
edificis i, segons denuncien 
els llogaters, els envia mis-
satges relacionats amb les 
campanyes Lazorateayuda i 
Vidingencasa, mostrant-los 
indicacions d’activitat física 
i ioga per als dies de confi-
nament. “Vol Lazora crear 
una imatge amable després 
del descrèdit resultant de les 
seves polítiques agressives?”, 
es pregunten els llogaters en 
el comunicat. I afegeixen que 
“Lazora condiciona les famí-
lies a decidir el seu futur 
durant el període de confi-
nament i pandèmia, seguint 
imposant pujades abusives 
i contractes a tres anys 
emmascarats en set anys”.

Una de les llogateres afec-
tades explicava a EL 9 NOU, 
fa uns mesos, que en el seu 
cas, el lloguer passaria de 
385 a 897 euros al mes però 
que, durant els primers tres 
anys del nou contracte, se li 
aplicaria una bonificació de 
200 euros, amb la qual cosa la 
quota seria de 697 euros.

La idea és resituar les parades en un espai ampli per facilitar la separació entre els compradors
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Canovelles vota a favor d’adaptar 
el cementiri a totes les creences
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El cementiri de Canovelles no disposa de prou espai per atendre la demanda de les diferents confessions religioses

Canovelles

J.V.

Tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Canovelles 
–tret de Cs, que no hi va 
assistir– han aprovat en el 
ple d’aquest dilluns una 
moció conjunta del PSC i 
ERC en què es proposa adap-
tar el cementiri municipal 
per poder atendre les deman-
des de les diferents creences 
religioses. Per resoldre les 
necessitats d’espai, la moció 
diu que una de les eines és el  
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) i que es 
posarà èmfasi en l’ampliació 
de les instal·lacions.

El text diu que la pan-
dèmia de la Covid-19 “ha 
afectat considerablement 
el tractament habitual de 
la mort”, que “s’ha d’esta-
blir una política mortuòria 
municipal respectuosa i 
inclusiva amb la diversitat” 
i que l’Ajuntament “ha de 
garantir la igualtat del trac-
tament a tots els canovellins 
i canovellines que desitgin 
ser inhumats al cementiri 
municipal, independentment 
de la seva creença religiosa 
o laïcitat”. La moció reco-
neix que “les instal·lacions 
de l’actual cementiri no són 
les idònies per atendre ni la 
demanda ni les necessitats 
litúrgiques específiques de 
les diferents congregaci-

ons religioses i laiques”. En 
aquest sentit, recorda que 
el Departament de Justícia 
va publicar una guia pel 
respecte a les diversitats reli-
gioses on es diu que tots els 
cementiris són susceptibles 
de tenir parcel·les confes-
sionals, però cal valorar la 
possibilitat de crear parcel-
les d’àmbit supralocal en el 
cas de les comarques o zones 
amb demanda creixent, que 
podrien ser administrades 
amb fórmules de gestió con-
junta. Per això, en un punt 

de la moció s’insta les admi-
nistracions supramunicipals, 
com el Consell Comarcal i 
la Diputació, a “resoldre de 
forma col·legiada la creació 
de parcel·les aconfessionals 
amb fórmules jurídiques de 
gestió conjunta”.

Tots els grups van estar 
d’acord a treballar amb 
la Taula Interreligiosa de 
Canovelles per conèixer les 
demandes actuals i futures i 
la necessitat de disposar d’es-
pais propis diferenciats per 
confessions i de reconeixe-

ment jurídic de les litúrgies 
particulars de cada creença.

SUPERÀVIT

En el ple, el govern del PSC 
va donar a conèixer que l’any 
passat es va tancar amb un 
superàvit de 80.000 euros i 
un romanent de poc més de 
5 milions. El regidor d’Hi-
senda, Guillem Sánchez, va 
explicar que l’Ajuntament va 
incrementar l’any passat de 
990.000 a més d’1,5 milions 
la despesa en Serveis Soci-

als; de 1,5 a 1,7 milions la 
despesa en educació i de 2,6 
a prop de 3 la de benestar i 
medi ambient. Va posar de 
relleu que el deute viu és de 
només el 20% i va admetre 
que no es va complir la regla 
de la despesa que obliga a no 
incrementar la despesa per 
sobre de la mitjana del PIB 
de l’Estat a mitjà termini. 
Una norma que va qualificar 
d’injusta perquè “impedeix 
als ajuntaments disposar dels 
seus recursos tot i tenir una 
economia sanejada”.

El ple demana  
la prohibició  
de la caça a tot  
el municipi
Canovelles

El ple també va aprovar 
per unanimitat demanar al 
Departament d’Agricultu-
ra que tot el terme muni-
cipal de Canovelles sigui 
declarat zona de seguretat 
i que, per tant, quedi pro-
hibida la caça, tret de les 
batudes ocasionals.

L’Ajuntament ja va 
presentar la petició l’any 
2012, però va ser rebut-
jada per la Generalitat. 
Ara, segons l’alcalde, 
Emilio Cordero, la mateixa 
Generalitat l’ha animat a 
tornar a presentar la peti-
ció. Canovelles és zona 
lliure de caça, però molts 
municipis propers no ho 
són, com Lliçà de Vall, 
Granollers o l’Ametlla.

El ple també va apro-
var una moció d’ERC per 
demanar a la Diputació 
que faci un pas de via-
nants a la parada de bus de 
la carretera BV-1439.

PSC i Podem responen que s’apliquen les taxes aprovades

Mollet en Comú critica l’augment 
del preu de l’aigua i escombraries

Sant Feliu  
lliura el primer 
premi a treballs 
de recerca

Sant Feliu de Codines

Laura Ruiz de la Torre 
Rosselló, alumna de l’institut 
Manolo Hugué, de Caldes, és 
la guanyadora de la primera 
edició del Premi de Recerca 
de Sant Feliu de Codines, 
segons ha donat a conèixer 
l’Ajuntament. El treball es 
titula Construint un nou 
futur. Nanopartícules auto-
assamblades. Està enfocat a 
l’àmbit de la bioenginyeria, 
que fa referència a diferents 
modalitats científiques, com 
la física, la biologia o l’engi-
nyeria. La finalitat del treball 
és comparar la fabricació de 
nanopartícules de la proteï-
na PLGA-PEG a partir d’una 
tècnica manual i d’un xip de 
microfluídica, introduint 
una sèrie de variacions en les 
condicions del xip per veure 
de quina manera varien les 
nanopartícules.

Mollet del Vallès

J.V.

Picabaralla política a Mollet 
per l’increment de la factura 
de l’aigua i la recollida d’es-
combraries en els darrers 
rebuts que ha girat l’Ajunta-
ment. El Grup Municipal de 
Mollet en Comú ha criticat 
que els rebuts que s’han car-
regat als contribuents, cor-
responents al primer trimes-
tre d’aquest any, registren 
un significatiu increment 
d’aquests serveis. En concret, 
i després d’analitzar les fac-
tures, els comuns afirmen 
que l’augment ha estat del 
15% respecte del darrer tri-
mestre de l’any passat.

Mollet en Comú diu que la 
part de l’aigua augmenta en 

un 3%, tal com s’havia acor-
dat en el ple de l’octubre de 
l’any passat, en què el grup 
es va abstenir perquè “es va 
assegurar que la pujada de 
preus seria del 3%”, diu la 
portaveu, Marina Escribano. 
Però denuncia que la taxa 
de recollida de residus ha 
pujat el 13,3%, de 38,4 a 43,5 
euros, la taxa de recollida 
selectiva el 81,6%, de 3,5 a 
6,4 euros, i la tarifa de servei 
de la deixalleria, el 36%, de 
4,07 a 5,5 euros. En conjunt, 
un augment del 15% segons 
Mollet en Comú, que ha 
demanat al govern (PSC i 
Podem) que miri de corregir 
la situació i deixar l’augment 
global en un 3%.

Els partits del govern 
municipal, PSC i Podem, han 

reaccionat titllant Mollet 
en Comú d’“esquerra popu-
lista”. El PSC recorda que la 
rebaixa del 50% del cànon de 
l’aigua s’aplicarà en el segon 
trimestre, que encara no s’ha 
facturat i que les ordenances 
fiscals es van aprovar sense 
cap vot en contra i inclouen 
les tarifes aprovades pel 
Consorci de Residus, “on 
Catalunya en Comú forma 
part del govern”. I recorda 
que s’han aprovat bonificaci-
ons com la que estableix que 
la nova taxa de residus sigui 
de 3,23 euros anuals per a les 
famílies vulnerables.

I el grup de Podem afegeix 
que, pel que fa als consumi-
dors particulars, s’ha habi-
litat l’opció de fraccionar el 
pagament del rebut en sis 

Tots els grups municipals aproven una moció conjunta del PSC i ERC

mesos sense interessos.
Aquesta mateixa setmana 

l’Associació Famílies Nom-
broses de Mollet (AFAN) 
tambe s’ha referit al rebut de 
l’aigua i les escombraries pr 
dir que no ho considera apro-
piat en aquest context de cri-
si. “Volem expressar la nostra 
preocupació per aquesta 
pujada, molt especialment 
en època de crisi econòmi-
ca, cap a les famílies. Som 
conscients dels descomptes 
que l’Ajuntament facilita a 
les famílies més vulnerables, 
però entenem que no era el 
moment adequat per aplicar 
una pujada substancial de 
l’15%. Sincerament ens agra-
daria que l’Ajuntament fes 
un gest de generositat donat 
els temps les famílies sestan 
suportant amb la COVID-19. 

AFAN insta als grups 
municipals “que deixin les 
barallar-se i dediquin el seu 
temps i esforços a facilitar 
les ajudes corresponents a 
les més de mil famílies vul-
nerables i aquelles que s’han 
quedat sense feina”.
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L’Oficina d’Habitatge 
del Baix Montseny 
rep 200 consultes en 
les darreres setmanes

Sant Celoni

L’Oficina d’Habitatge del 
Baix Montseny ha atès prop 
de 200 consultes durant les 
darreres setmanes, la majo-
ria sobre ajuts al lloguer. 
Davant la situació derivada 
de la crisi per la Covid-19, 
l’oficina ha fet funcions de 
suport, tant telefònic com en 
línia, a través dels diferents 
canals habilitats. Més de 
la meitat de les consultes, 
un 58%, eren per sol·licitar 
informació sobre la convoca-
tòria d’ajudes al lloguer. Un 
18% eren sobre les diferents 
mesures socials aprovades 
per reial decret derivades 
de la situació d’estat d’alar-
ma i un 24% amb relació a 
diferents gestions i tràmits. 
Per municipis, el 67% de les 
consultes han estat de resi-
dents a Sant Celoni i un 33%, 
d’altres municipis.

Ara Mollet-ERC 
organitza xerrades 
virtuals sobre 
temes de la ciutat

Mollet del Vallès

Ara Mollet-ERC ha iniciat 
un cicle de xerrades virtuals 
sobre temes relacionats amb 
la ciutat. Estan obertes a la 
seva militància però també 
a la població en general. El 
cicle va arrencar amb quatre 
sessions a càrrec d’Oriol 
Fort sobre la figura de Joan 
Ambròs Lloreda, autor 
de l’himne de Mollet; del 
geògraf Josep Gordi, sobre 
deu tipus d’arbres urbans a 
Mollet; Agnès Galdón, sobre 
la primera alcaldessa de la 
recuperació democràtica, 
Anna Bosch, i del llibreter 
Carles Peña, sobre les nove-
tats editorials abans de Sant 
Jordi. Divendres a les 6 de la 
tarda hi ha una nova xerrada. 
La farà Pol Amsó amb el títol 
“El poble de Gallecs. Passat, 
present i futur, si les admi-
nistracions ho permeten”.

El govern fa balanç al ple de les accions impulsades contra el coronavirus

L’Ametlla refà el pressupost abans 
d’aprovar-lo per pal·liar la Covid-19

L’Ametlla del Vallès

F.P.

El govern de l’Ametlla (ERC, 
Ametlla’t i L’Ametlla en 
Comú) està refent el pressu-
post de 2020 que encara no 
s’havia aprovat per reforçar 
les partides que permetin 
lluitar contra els efectes de 
la crisi social i econòmica 
derivada de la pandèmia del 
coronavirus. Ho van explicar 
representants del govern en 
el ple que es va fer aquest 
dilluns de manera telemàtica 
–el primer de la història del 
municipi– i que va servir per 
repassar les accions que s’ha-
vien impulsat ja per fer front 
a la Covid-19. Inicialment, el 
pressupost de 2020 s’havia 
d’aprovar en el ple de març, 

que ja no es va poder fer per 
l’esclat de la crisi sanitària. 

Segons va explicar Jaume 
Durall, regidor d’Acció Social 
(AeC), s’ha apostat per “ade-
quar el pressupost per poder 
fer front a la crisi que vindrà 
de manera més ràpida”. Jan 
Santaló, regidor d’Hisenda 
(A’t), va explicar que s’ha 
reforçat amb 120.000 euros 
la partida prevista inicial-
ment per a serveis socials, en 
127.000 euros la prevista per 
habitatge social amb ajudes 
al lloguer, amb 10.000 euros 
per la compra de material 
sanitari o amb 50.000 euros 
la d’ajudes a persones en 
situació d’atur. També va 
apuntar que hi haurà una cai-
guda dels ingressos. “Hem de 
tenir clar que el ritme d’in-

gressos baixarà. No sabem si 
ingressarem els 30.000 euros 
de l’activitat de les piscines 
d’estiu”, va posar d’exemple.

Junts per l’Ametlla i el 
PSC, a l’oposició, van ofe-
rir-se per arribar a acords 
que ajudin a resoldre la 
situació de crisi que pot 
generar la Covid-19. Tot i 
que van criticar que fins ara 
no s’ha comptat amb ells. 
L’alcalde, Pep Moret (ERC), 
va prometre que “la gestió 
serà còmplice”. Va demanar 
disculpes a l’oposició per si 
no s’havien sentit implicats 
en les decisions preses. “Han 
estat mesures immediates. 
Tampoc tenien gaire lloc a 
discussió. Entomem la bona 
predisposició de l’oposició 
per parlar-ne a partir d’ara.”

Granollers xifra en 450.000 
euros mensuals la caiguda 
d’ingressos per la Covid-19
El govern treballa per un pla de xoc pactat amb l’oposició amb accions per valor d’1,5 milions
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Entre els ingressos ‘desapareguts’, hi ha el de la zona blava i verda

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
calcula que està deixant d’in-
gressar uns 450.000 euros 
mensuals per la crisi del 
coronavirus i les mesures 
que s’han adoptat “per alleu-
gerir les despeses a ciutadans 
i empreses, sobretot per 
serveis que no s’han prestat”, 
va indicar el regidor d’Hisen-
da, Jordi Terrades, en el ple 
d’aquest dimarts, el segon fet 
de manera telemàtica. 

Terrades va posar alguns 
exemples com la caiguda de 
165.000 euros mensuals dels 
ingressos de la zona blava i 
la zona verda, que es van tan-
car per ajudar a limitar els 
moviments de persones; de 
115.000 euros mensuals en la 
reducció dels preus públics 
per a la recollida de residus 
comercials; de 103.000 euros 
en serveis municipals com 
l’Escola Municipal de Músi-
ca, que ha deixat de cobrar 
les quotes; de 57.500 euros 
en els ingressos per ocupa-
cions de la via pública, per 
exemple, de terrasses de bars 
i restaurants i dels mercats 
ambulants, i d’entre 20.000 i 
40.000 euros al mes per l’ús 
d’instal·lacions municipals. 

“Els ingressos que tindrem 
estaran lluny dels que haví-
em previst per aquest 2020. 
Tindrem noves despeses i 
algunes de les previstes no 
es faran”, va alertar l’alcalde, 
Josep Mayoral, que va recla-
mar l’acompanyament dels 
govern de la Generalitat i de 
l’Estat.

En el ple, es va donar 
compte del resultat del 
pressupost de 2019 amb 
un resultat ajustat de 8,02 
milions i un romanent de 
tresoreria disponible de 8,6 
milions. El resultat deriva 
d’un increment de tres mili-
ons en els ingressos respecte 
a les previsions municipals. 
Està motivat, sobretot, per 
majors entrades de diners 
per l’impost de construccions 
i obres i per les plusvàlues. 
També per un estalvi en la 
despesa de prop de 5 milions, 
va exposar Terrades. 

PLA DE XOC I PACTE  
DE CIUTAT

L’alcalde Mayoral va recor-
dar que l’Ajuntament treba-
lla en un “primer pla de xoc” 
amb un import d’1,5 milions 
d’euros per accions que aju-
din la ciutadania, empreses i 
autònoms a reduir l’impacte 

de la crisi social i econòmica 
derivada de la pandèmia 
del coronavirus. Es vol que 
sigui consensuat amb tots els 
grups del plenari. 

En aquest sentit, l’oposició 
va estendre la mà. “Celebrem 
la idea d’habilitar ja aquesta 
partida”, va dir Núria May-
nou, portaveu d’ERC, que 
va alertar que és la mateixa 
quantitat que pels plans 

de xoc de la crisi de 2008 “i 
ara les necessitats són més 
grans”. “Els escenaris que 
ens prefiguràvem ara fa un 
any han saltat pels aires. Ens 
tocarà fer front a l’emergèn-
cia econòmica i social. És el 
moment d’arribar a acords 
amplis i que ho vegi la ciu-
tadania”, va afirmar Àlex 
Sastre, portaveu de Junts per 
Granollers. “Agraïm la posi-

ció constructiva per arribar 
a acords per pal·liar la situa-
ció”, va indicar Jordi Pavón, 
de Ciutadans. “Ens posem 
a disposició del govern per 
treballar plegats. També amb 
la ciutadania”, va dir Mònica 
Ribell, de Primàries. 

“La bona gestió econòmi-
ca ens permet fer aflorar ja 
aquest 1,5 milions”, va dir 
l’alcalde, que va afegir que 
volen tenir definit el pla 
aquest mes de maig. També 
va defensar la importància 
de mantenir el pols inversor 
a la ciutat. “La major part del 
romanent que tinguem ani-
rà a reforçar les inversions. 
Mantindrem la inversió i, si 
podem, la incrementarem 
perquè és un dels motors per 
sortir de la crisi.”

A banda, el govern va posar 
sobre la taula un pacte de 
ciutat “perquè ningú quedi 
enrere” i “on siguin protago-
nistes molts agents socials” 
amb “una governança com-
partida més enllà de l’equip 
de govern”, va dir Mayoral. 
L’acord, va defensar, ha de 
recollir aspectes per a la reac-
tivació econòmica, l’impuls 
de polítiques socials i no 
oblidar la cultura i l’esport. 
Maynou va parlar d’una taula 
de ciutat i va proposar que 
tingui un paper “d’avalua-
ció i seguiment de la tasca 
de l’Ajuntament per sortir 
d’aquesta crisi”.

Mayoral proposa 
un pacte  

de ciutat amb 
agents socials  

i econòmics
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Detingut un veí de Sant Feliu amb 
40 quilos de marihuana amagada 
en caixes de material sanitari
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Les caixes etiquetades com a material sanitari amb 40 quilos de marihuana

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Un veí de Sant Feliu de Codi-
nes de 58 anys va ser detin-
gut pels Mossos divendres de 
la setmana passada després 
de ser enxampat en un con-
trol al peatge de l’AP-7 a la 
Roca amb una carregament 
de 40 quilos de marihuana 
que s’amagava en caixes de 
material sanitari per lluitar 
contra la Covid-19. A banda, 
a partir de l’escorcoll que 
es va fer l’endemà a casa 
seva, a Sant Feliu, els Mos-
sos de l’àrea d’investigació 
de Granollers van poder 
desmantellar una plantació 
indoor de marihuana.

Quan va ser aturat per 
agents de l’Àrea Regional de 
Recursos Operatius en passar 
pel peatge, l’home va mostrar 
als agents una documentació 
que acreditava que treballava 
per una empresa de trans-
ports i que movia material 
sanitari relacionat amb la 
lluita contra el coronavirus. 
Amb tot, l’olor caracterís-
tica de la marihuana que 
van sentir els va despertar 

van localitzar els 40 quilos de 
droga a l’interior. 

Segons van explicar els 
Mossos aquest dimarts en 
un comunicat, el veí de Sant 
Feliu aprofitava el seu dia 
de festa per transportar la 
marihuana amb el vehicle 
de l’empresa per no aixecar 
sospites. La droga provenia 
del mateix cultiu que tenia 
a casa seva. Allà hi van loca-
litzar una plantació de mari-
huana indoor amb unes 250 
plantes, que van intervenir. 
A més, es va desmantellar 
tota la infraestructura per al 
cultiu intensiu de la droga a 
l’habitatge.

El veí de Sant Feliu està 
acusat d’un delicte contra 
la salut pública per tràfic de 
drogues i d’un altre d’ús de 
documents autèntics sense 
estar autoritzat.

Segons van informar els 
Mossos, el detingut no tenia 
antecedents policials. Va 
quedar en llibertat després 
de declarar a comissaria i 
està a l’espera de ser citat 
pel jutjat de guàrdia de 
Granollers que s’ha fet càrrec 
del cas.

sospites i van demanar-li de 
poder veure la càrrega de la 
furgoneta que conduïa, que 
era d’una empresa de trans-

ports. Llavors, els agents van 
certificar que l’olor de mari-
huana provenia de les caixes 
que portava. Van obrir-les i 

Troben  
2,4 quilos  
de marihuana 
en una botiga 
de Montornès

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La Policia Local de 
Montornès va trobar 2,4 
quilos de marihuana a l’in-
terior d’un frigorífic d’una 
botiga del municipi aquest 
dilluns. La troballa es va 
fer durant una inspecció 
a l’establiment en el marc 
dels controls policials que 
fan a diari per la situació 
d’estat d’alarma per la 
pandèmia del coronavirus. 
L’actuació policial es va 
fer poc després de les 12 
del migdia a la zona de 
Montornès Centre.

Segons l’Ajuntament, el 
titular de l’establiment, 
un home de 32 anys veí 
del municipi va quedar 
detingut com a presumpte 
autor d’un delicte contra 
la salut pública. A més, se’l 
va denunciar per infringir 
el Reial Decret de l’estat 
d’alarma. També serà 
expedientat per incompli-
ment de les mesures de 
seguretat alimentària al 
local perquè la droga esta-
va amagada en una cambra 
frigorífica. En aquest sen-
tit, el consistori li obrirà 
un expedient.

Un menor de Palautordera, 
arrestat per assaltar un estanc

Joan Viñallonga, Manuel Martínez i Marc Pérez estudien segon de Batxillerat

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

Els Mossos van detenir 
dimarts de la setmana passa-
da un noi de 17 anys i veí de 
Santa Maria de Palautordera 
per la seva presumpta parti-
cipació en un robatori amb 
violència en un estanc de 
Girona que es va produir el 

mateix dia. També va detenir 
dos joves més de 18 i 19 anys 
i veïns de Girona i Salt. Van 
amenaçar l’estanquera amb 
navalles. Segons ha pogut 
saber EL 9 NOU, el jove 
havia residit en un centre 
per a menors tutelats de 
Palautordera, d’on s’havia 
escapat. Ha quedat a disposi-
ció del representant legal.

Dos detinguts per robar 500 
euros al peatge de Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Els Mossos van arrestar dos 
homes que vivien en una 
casa ocupada il·legalment a 
la comarca del Garraf com a 
presumptes autors d’un roba-
tori amb força en una cabina 
del peatge de la sortida de 
l’AP-7, a Sant Celoni. Van 

aconseguir uns 500 euros de 
botí en un robatori que es va 
produir el 17 de març passat. 
Va ser l’endemà que els dos 
mateixos homes robessin un 
vehicle en un concessionari 
de cotxes de Girona. A banda, 
la policia els acusa d’altres 
delictes com el robatori amb 
força en una casa propera a la 
que tenien ocupada.

Mollet del Vallès

F.P.

El treball e-Agricultura a 
vista d’ocell, de Marc Pérez, 
Joan Viñallonga i Manuel 
Martínez, alumnes de segon 
de Batxillerat de l’Escola 
Sant Gervasi, de Mollet, 
ha estat seleccionat per 
participar en la fase estatal 
del certamen internacional 

Stockholm Junior Water 
Prize, conegut com el Nobel 
Junior de l’Aigua. Aplega 
investigacions d’estudiants 
d’arreu del món relacio-
nades amb l’aigua i la sos-
tenibilitat. Els tres joves, 
participaran el 8 de maig en 
la selecció estatal que orga-
nitza Fundació Aquae. Hi 
faran una presentació de 20 
minuts i, després, se sotme-

tran a les preguntes del jurat. 
S’havia de fet a Madrid però, 
per la situació de pandèmia, 
ho hauran de fer a distància. 
Si són triats, presentaran el 
projecte a la final mundial a 
Estocolm, l’estiu de 2021. 

Els tres joves han utilitzat 
un dron i unes aplicacions 
per avaluar l’estat d’uns 
camps de la Torre de Malla, 
a Gallecs i detectar des de 
l’aire l’estat de salut dels cul-
tius. Van fer sis vols separats 
en 15 dies i van anar expo-
sant els resultats al pagès per 
anar aplicant mesures de les 
quals van comprovar l’eficà-
cia en els vols posteriors. “La 
idea era ajudar l’agricultor”, 
explica Martínez. “L’hort va 
anar millorant”, comenta 
Pérez. “Hi va haver una feina 
prèvia per saber com funci-
onava la càmera”, diu Viña-
llonga. Els estudiants agraei-
xen el suport de Fran García, 
de l’empresa E-Stratos i del 
seu tutor, Lluís Jurado.

Tres alumnes de l’escola Sant Gervasi presenten a un premi  
internacional un treball que avalua l’estat de camps a Gallecs

Suport a la pagesia a vista d’ocell

Els Mossos el van aturar a la Roca. Els va mostrar documentació però l’olor el va delatar
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EL 9 NOU

El canvi de tendència confir-
mat durant els últims dies, 
amb una gradual regressió de 
defuncions per coronavirus 
fruit de la desacceleració 
del ritme de nous contagis 
després d’un mes i mig de 
confinament, permet entrar 
en una nova fase: la de la 
desescalada. Sense abaixar 
la guàrdia per evitar-ne un 
repunt, és l’hora de posar 
sobre la taula el pla per tran-
sitar de les actuals restricci-
ons fins al que s’ha anomenat 
la nova normalitat. És a dir, 
un horitzó al qual –si no hi 
ha retrocessos– es divisa per 
a finals de juny, moment en 
què es podrien reprendre la 
majoria d’activitats tot i les 

necessàries limitacions per 
evitar el màxim de riscos.

Recórrer aquest camí, que 
el govern espanyol dibuixa en 
quatre fases de progressiva 
relaxació de les restriccions, 
no és fàcil. Les directrius, ava-
lades per criteris tècnics, cal 
que siguin concises i els mis-
satges, clars. Aquesta és una 
responsabilitat dels gover-
nants. L’èxit o el fracàs de les 
mesures, però, també tindrà a 
veure amb el comportament 

individual de cadascú. El 
concepte de responsabilitat 
ciutadana serà un valor que 
cotitzarà a l’alça. Sempre pot 
haver-hi excepcions, i segu-
rament n’hi ha massa, però el 
comportament de la immensa 
majoria ha estat responsable.

Per això, que ara es posi 
sobre la taula un calendari 
per reobrir comerços, res-
taurants o terrasses de bar 
no deixa de ser un missatge 
reconfortant: hi ha llum al 

final del túnel. Ara bé, aquest 
procés cal fer-lo amb molta 
cura per no malbaratar els 
avenços assolits durant set-
manes de sacrificis. Que la 
desescalada sigui progressiva 
i asimètrica sembla lògic, per-
què l’efecte del coronavirus 
no és homogeni. Hi ha zones 
més castigades que altres. 
Però, precisament per això, 
que la unitat territorial que 
es prengui com a referència 
sigui la província no sembla 

la millor decisió. La provin-
cial és una divisió purament 
administrativa, on conviuen 
realitats antagòniques. A la 
de Barcelona, per exemple, 
res té a veure un petit poble 
com Campins amb la densitat 
demogràfica de l’àrea metro-
politana. Des d’aquest punt 
de vista, i tenint en compte 
que l’abordatge és sanitari, 
tindria sentit prendre com a 
referència unitats més homo-
gènies com les de les àrees 
bàsiques de salut. Per una 
qüestió d’escala segurament 
seria més difícil de gestionar, 
però, alhora, també més fàcil 
d’ajustar a cada realitat. Ara, 
del que es tracta és de fer el 
difícil equilibri de recuperar 
el màxim d’activitat amb el 
mínim de riscos.

Una desescalada 
gradual i complexa

Irvin D. Yalom, catedràtic de Psiquiatria i Psicote-
rapeuta nord-americà, sosté en la seva obra Terà-
pia existencial, que els humans ens enfrontem, en 
darrer terme, a quatre reptes fonamentals: la mort, 
la llibertat, la soledat i l’absència de sentit. La pan-
dèmia actual de la Covid-19 ens situa en un escena-
ri on aquests quatre elements hi fan presència de 
manera indiscutible. Potser allò que no ens diem 
–però que en el fons sabem i temem– es que, d’aquí 
a un mes, qualsevol de nosaltres podria haver 
mort d’una malaltia infecciosa aguda, com l’actu-
al. Incomprensible fins fa quatre dies en el nostre 
país; no així en els països pobres, avesats a catàstro-
fes naturals amb menys recursos per fer-hi front, 
entre elles les epidèmiques. El nostre ocult quart 
món està patint i patirà encara més la desigualtat 
en les possibilitats de combatre l’epidèmia actual.

Tots compartim l’ansietat davant la mort. La per-
cepció de la fragilitat de la persona, l’angoixa onto-
lògica, la por de no ésser... Sigui quin sigui l’intent 
de definició d’aquesta por, això influeix sobre l’ex-
periència i el comportament humans, i impregna 
el teixit de la nostra estructura social. Per conju-
rar-la i venir al seu rescat s’ha reclamat al sistema 
sanitari i al món de la ciència una acció urgent de 
salvació.

Enmig de la tragèdia hem descobert algunes 
coses transcendentals. La resposta solidària dels 
professionals de la salut ha estat exemplar. Malgrat 
la precarietat de recursos, la seva dedicació a l’aten-
ció als malalts és reconeguda a diari per la ciuta-
dania. Caldrà recordar les seves reivindicacions de 
fa uns anys quan no demanaven més sou sinó més 
recursos per fer una assistència més digna per als 
usuaris en temps de retallades. Hem descobert el 
valor imprescindible del sistema sanitari públic. 
També hem pogut comprovar en aquestes ja llar-
gues setmanes les seves febleses, la imprevisió, en 
el retard en mesures preventives, en la disposició 
del material de protecció per als propis professi-
onals sanitaris i pacients, en les contradiccions 
entre els diferents experts i administracions. Hem 
descobert ara, en aquesta crisi, que no era la millor 
sanitat del món, com alguns repetien de forma 
autocomplaent. Amb tot, la majoria dels ciutadans 
sentim l’obligació de defensar aquest sistema que 
té com a objectiu donar protecció a tots els ciuta-

dans independentment de la seva malaltia, nivell 
socioeconòmic, o procedència. Cal recordar que en 
el nostre país hi ha noms i cognoms que varen fer 
possible –ja fa més de tres dècades– aquesta trans-
formació, com la de l’Ernest Lluch, impulsor de la 
Llei General de Sanitat l’any 1986.

La consciència d’aquesta vulnerabilitat compar-
tida ens feia creure, a molts, que no hi hauria lloc 
per a disputes partidistes a l’hora de fer front al 

problema, tant en l’aspecte directament sanitari 
com el dels nombrosos estralls sobre l’economia i 
els problemes socials sobre l’atur, pobresa i desi-
gualtat que ja s’en deriven. Malauradament, tenim 
exemples a diari que allò que ens agradaria no s’ar-
riba a complir. Les intervencions dels polítics en 
els parlaments centrals i autonòmics i l’espectacle 
de difusió dels odis a través de les xarxes socials 
ens ho mostra. L’explotació del drama amb finali-
tats partidistes és contínua. Amb relació a la polí-
tica, veiem que la dreta de tot arreu utilitza els 
morts com a conseqüència de la infecció viral per 
continuar degradant de forma miserable el siste-
ma democràtic. En l’àmbit català, la utilització de 
qualsevol argumentari per buscar el boc expiatori 
en l’acció del govern central per fer front a la cri-
si, sembla no tenir fi –“si fóssim independents, 
ho faríem millor, hi hauria menys morts”, diuen–. 
Hi ha raons de pes per argumentar que un model 
excessivament centralitzat en la gestió de la crisi 
fa difícil comprendre les especificitats i les neces-
sitats de cada territori, però aquest fet no justifica 
que no es vegi la necessitat d’un compromís i una 
imprescindible lleialtat en la coordinació entre les 
comunitats per poder sortit d’aquest enorme forat. 
En altres moments històrics havíem vist una acti-
tud més cooperativa entre les autoritats polítiques 
a l’hora de fer front als problemes que afecten tant 
a Catalunya com a Espanya en el seu conjunt. Ara 
veiem amb tristesa i vergonya que no és així.

No es tracta de renunciar a les pròpies idees i als 
propis projectes polítics, és clar, però els ciutadans 
hem d’exigir decència i alçada de mires als nostres 
representants. En un moment en què tant s’evo-
ca La pesta, la novel·la d’Albert Camus, podríem 
recordar-nos d’un fragment que connecta dos plan-
tejaments oposats, dos parers aparentment irrecon-
ciliables sobre el sentit de l’existència. En un diàleg 
entre Tarroux i el doctor Rieux en relació amb la 
pregunta sobre la creença en Déu, aquest darrer hi 
respon negativament i expressa que viu en l’obs-
curitat, però mira de veure-hi clar. Poc més enda-
vant afirma, davant la tragèdia que està vivint tota 
la ciutat: “Però el més humil dels capellans rurals, 
que administra els darrers sagraments als seus feli-
gresos i que ha sentit la respiració d’un moribund, 
pensa com jo. Posarà remei a la misèria abans de 
voler demostrar-ne l’excel·lència.”

Molta gent desitgem –apel·lant al dret a la fra-
ternitat entre tots els pobles– que el govern cata-
là actuï de forma lleial i coordinada amb el govern 
central. Temps hi haurà per fer anàlisis crítiques 
de les accions passades, però ara ens calen actituds 
més valentes i solidàries, situant la gent que pateix 
en el centre neuràlgic dels esforços que hem de fer.

A propòsit d’Albert Camus
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Joan Padrós Bou

Metge jubilat i membre  
de Federalistes d’Esquerres  
del Vallès Oriental

Molts desitgem –apel·lant 
al dret a la fraternitat entre 
pobles– que el govern català 
actuï de forma coordinada i 
lleial amb el govern central
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Divendres 24 d’abril de 2020

Adéu a un Sant Jordi atípic. EL 9 NOU 
presenta les històries de la pandèmia i la 
dels treballadors valents de la residèn-
cia d’avis de Castellcir n’és una. Aquest 
reportatge de la Griselda Escrigas emo-
ciona. Són gent valenta que un dia podrà 
dir que van defensar la vida dels avis 
posant fins i tot la seva en perill. Les 
xifres de morts van baixant. Els centres 
sanitaris –ho deia fa uns dies Rafael Lle-
dó, director de l’Hospital de Granollers– 
treballen ja amb menys estrès i comen-
cen a pensar en l’endemà, en el dia que 
es torni a recuperar el ritme normal 
d’abans. Amb els centres ocupats en la 
pandèmia, hi ha milers de visites i cen-
tenars d’operacions ajornades, moltes, 
per cert, urgents quan es van anular sen-
se tenir clar el calendari. 

Dissabte 25 d’abril de 2020

La gestió de la crisi obliga a programar. 
El govern de Pedro Sánchez presenta 
dubtes. Moltes de les seves propostes 
són contraprogramades pels caps de 
la Generalitat i d’Ajuria Enea. Des de 
Catalunya, Quim Torra insisteix: vol 
gestionar una situació que entén que 
és més fàcil solucionar des de la proxi-
mitat. La possible sortida dels infants 
una estona al dia enfronta uns i altres. 
Alguns han fet el confinament en situ-
acions precàries, en cases petites, sense 
balcons...

Diumenge 26 d’abril de 2020

Hi ha interès per saber com actuarà la 
gent en la desescalada de la pandèmia. 
Surto a comprovar-ho a les 11 del matí 
a la plaça de la Corona de Granollers. 
Hi ha un gran ambient. I molts nens 

a c o m -
p a n y a t s 
dels seus pares. I 
sí, en molts casos del pare i de la mare, 
dels avis... No és el que m’esperava. 
Noto una certa relaxació i descontrol. 
La canalla té ganes de diversió i han tret 
els patinets... També hi ha molta gent 
responsable. Els nens, la majoria por-
ten mascaretes. El quiosc de l’Elo Marín 
concentra un bon nombre de visites amb 
ganes de comprar. Són uns quiosquers, 
per cert, que aguanten al peu del canó 
tot i registrar un descens de vendes que 
supera el 60%.

Durant la breu sortida em trobo amb 
uns quants coneguts. Intercanviem 
salutacions ràpides i alguna informa-
ció. Ha mort, em diuen, l’Albert Camp 
dels sabons. Per a molts granollerins, els 
Camp són encara els Camp de l’antiga 
empresa Sabons Camp, Benckiser des 
de 1989. Albert Camp Puigdomènech 
tenia 93 anys i ha mort en un hospital 
de Barcelona a causa del coronavirus.

Amb la mort de l’Albert Camp mor 
també el quart germà d’una saga fami-
liar estretament lligada a Granollers en 
haver fundat una potent empresa en la 
qual han treballat milers de persones. 

Fundada el 1934 pel seu pare Joan, la 
petita empresa que va néixer en un 

cobert va aconseguir ser líder del 
sector del sabó en pols tot just 

quan l’Espanya del desarrollo 
engegava les primeres ren-
tadores. L’èxit de l’empresa 
va sorprendre fins i tot els 
mateixos emprenedors i als 
anys 60 i 70 van gaudir d’una 
expansió sensacional. Els 
seus viatjants venien els pro-
ductes estrella –Barreño, Tri-

unfo, Elena, Pinguïno, Colon, 
Flor, Coral...– arreu de l’Estat, 

al mateix temps “que empenyi-
en la venda de les noves rentado-

res”, recorda Frederic Nadal, que hi 
va treballar uns vuit anys. 
Líder al seu sector, la Camp va comp-

tar amb la participació dels germans 
Albert, Josep, Joan i Jordi, que va morir 
als 60 en un accident de trànsit. També 
hi tenien dues germanes: Montserrat i 
Inés. Tot seguit, als 80, el negoci va aga-
far altres volades empresarials i l’arri-
bada a la direcció general del químic 
Manuel Luque –el de: “Busqui, compari 
i, si troba quelcom millor, compri-ho!”– 
va ser el preludi de la seva venda al grup 
alemany Benckiser per la barbaritat 
de més de 30.000 milions de pessetes 
[una mica més de 180 milions d’euros]. 
El repartiment dels diners va provocar 
prou conflictes que van acabar als tribu-
nals. Però això ja és una altra història. 

Evidentment, cal fer dues pinzella-
des especials per destacar la vincula-
ció dels Camp en l’àmbit esportiu gra-
nollerí i més concretament amb el BM 
Granollers, equip que van esponsoritzar 
durant molts anys, als anys 70 sobretot. 
Uns anys més tard, en Joan Camp i els 
seus fills van fer el mateix amb el Club 
Bàsquet Granollers en l’època de més 
gran glòria esportiva d’aquest club men-
tre va participar a la Lliga d’Honor de 
bàsquet. Temps passats.

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

LA SANTA ESPINA

DES DEL CARRER SANT JAUME DE GRANOLLERS

VET AQUÍ! PIULADES

VICENÇ VIAPLANA

“Haurem après a Granollers 
que cal prioritzar i fer una 
ciutat més verda, amb carrils 
bici de veritat, urbans i inte-
rurbans? Ja ho veurem.”

@vviaplana

TERE BRU

“Quiròfans: Granollers, sis; 
Mollet, sis; Sant Celoni, tres. 
Llits d’hospitalització a la 
comarca: 481. El nou hospi-
tal lleuger que estan fent a 
Granollers no augmentarà ni 
els llits d’UCI ni els d’aguts. 
Farà sis quiròfans sense 
ingrés i sense servei d’este-
rilització. Quant al personal 
sanitari: les ràtios metge/
infermera-pacient són insu-
ficients. Amb la pandèmia 
s’han visibilitzat les mancan-
ces del sistema sanitari del 
país. No ens enganyem. Què 
més ha de passar perquè s’in-
verteixi més en sanitat?”

@terebru_cat

JORDI SERRA

“A Sant Antoni de Vilamajor 
no he vist ningú que no res-
pecti les distàncies i normes. 
Tot correcte amb nens. El 
desconfinament ha de ser 
diferent, segons habitants 
dels nuclis urbans.”

@jordiserra

ANDREU PUJOL

“Gravat de Langlois. L’exèr-
cit napoleònic creuant la 
Tordera a Sant Celoni. Al 
fons s’hi veu el Pont Trencat 
i, en darrer pla, el Montseny.”

@Apujolmas

Història d’un confinament (VII)

* A la notícia de la pàgina 25 
d’EL 9 NOU del dilluns 27 
d’abril sobre la defunció de 
Josep Lizarte es deia errò-
niament que la seva filla es 
diu Daysi. En realitat es diu 
Daisy. 

FE D’ERRORS

LAURA DUEÑAS

“Primera passejada des-
prés de molts dies en els 
que, com en altres coses, 
els nostres infants ens han 
ensenyat molt... Amb res-
pecte, amb responsabilitat. 
Aire pur i l’entorn del nostre 
Cardedeu”

@lauradumo
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Quan les noies del KH7 BM Granollers van debutar a la 
Challenge Cup europea, vaig escriure, per a EL 9 NOU, 
un primer article [Hola, Europa] amb la intenció de fer-ne 
dos més. El segon va coincidir amb la seva classificació 
per a les semifinals [Europa, l’aventura continua]. Recor-
do que a la primera versió d’aquest text s’acabava fent 
una referència al següent partit de la Challenge Cup, i 
deia així: “I tant de bo que el puguem veure en directe”, 
però em quedava un final massa negatiu i ho vaig supri-
mir. El tercer article volia que fos una reflexió final sobre 
la seva trajectòria. 

Ara bé, el guió que tenia previst va fer un gir absoluta-
ment inesperat i, si fos una pel·lícula, seria un cop d’efec-
te sorprenent. Vam passar de l’eufòria i les abraçades 
d’aquell dia, amb un Palau amb més de 2.000 persones, a 
l’esclat de la Covid-19 i la corresponent declaració de l’es-
tat d’alarma. En només sis dies, ja estàvem confinats. 

La setmana passada, la Federació Europea d’Handbol 
(EHF) declarava cancel·lada la Challenge Cup, una deci-
sió que seria lògica i coherent, si també s’hagués fet el 
mateix amb la competició masculina, però no, la Cham-
pions es jugarà al desembre. Un criteri que no s’acaba 
d’entendre, però que deixa les nostres jugadores sense 
la possibilitat de poder arribar a una final europea. Falta 
de respecte envers l’esport femení? No ho sé, però és evi-
dent que ha estat una decisió que grinyola per tot arreu. 
Ha estat un adéu a Europa no esperat, ja que el més 
lògic hauria estat un ajornament. Crec que l’EHF, com a 
mínim, hauria de compensar els quatre equips semifina-
listes amb una wild card, o sigui una tarja per participar-
hi com a convidades. 

Aquesta pandèmia ha fet que es cancel·lessin un munt 
de projectes i esdeveniments. Per al BM Granollers, ha 
significat que no es puguin celebrar els campionats esco-
lars de Coaliment, la Granollers Cup, el Campionat d’Eu-

ropa d’handbol de veterans i veteranes i l’esmentada fase 
final de la Challenge Cup. 

La veritat és que, des el confinament, la perspectiva de 
les nostres vides ha canviat i ha sorgit la nostra vessant 
més solidaria. Hem après a valorar tot el que fèiem i el 
que tenim d’una manera diferent. Volem ser millors i ens 
hi esforcem per ser-ho, però també hem descobert unes 
noves pors mai imaginades, que ens fan sentir més vulne-
rables i fràgils. El més preocupant, però, ha estat la cons-
tatació que la fragilitat del sistema era molt més gran que 
la nostra, i terriblement més perillosa. La manca de previ-
sió i la sensació d’improvisació dels governs –els d’aquí i 
els d’allà– han fet que hi perdéssim confiança, i patim per 
veure com solucionaran la crisi econòmica i social que ja 
estem vivint. 

Som plenament conscients que han estat els profes-
sionals sanitaris qui ens han salvat. La manca de recur-
sos, provocats per les retallades en sanitat, ha fet que 
ara veiem com a herois i heroïnes les persones que tan 
sols haurien de ser professionals que fan la seva feina. A 
TV3 estan fent un magnífic programa, En primera línia, 
que dona precisament protagonisme a tota aquesta gent 
que han fet possible que les nostres vides no s’aturessin. 
A banda dels sanitaris, hem vist conductors, dependen-
tes, personal de neteja, etc. Unes persones a qui cada dia 
homenatgem a les 8 del vespre aplaudint-los des dels bal-
cons. 

Una de les dates més esperades de l’any és el 23 d’abril, 
Sant Jordi. Tot i les roses als balcons i la compra de llibres 
on line –això sí, a les llibreries de sempre– la buidor dels 
carrers tenyia d’una estranya tristor aquesta festa. A tra-
vés de les televisions i les xarxes socials es feien moltes 
recomanacions, i entre aquestes m’agradaria citar-ne les 
que van fer dues jugadores del KH-7 BM Granollers.

 L’Ona Vegué ens parlava de 1984 (Edicions 62, 2010), 
de George Orwell, novel·la escrita entre 1947 i 1948 que 
ens ofereix una visió terrible d’un futur dominat per una 
dictadura, la del Gran Germà que ho controla tot. Una 
proposta ben diferent, era la que feia la Martina Capdevi-
la Barbany: Into the Wild (Hacia rutas salvajes, Ediciones 
B, 2016) d’en Jon Krakauer, que explica la vida de Chris 
McCabdless, un alpinista que va viure al límit la seva pas-
sió per la natura. Opcions extremes, sí, però que haurem 
de tenir present quan arribi aquesta nova normalitat. Cui-
dar el planeta i evitar que la por de tot allò que no con-
trolem sigui utilitzada per suprimir llibertats i reforçar 
règims autoritaris. 

I passarà el temps, ens retrobarem pels carrers, farem 
cafès –jo convido–, anirem al cine –quines ganes que en 
tinc!–... i arribarà un dia en què tornarem al Palau, i que 
ens emocionarem, patirem i gaudirem pel joc del nostre 
equip, i això ens alegrarà molt perquè significarà que ja 
haurem començat a recuperar part de la nostra vida quo-
tidiana. I veurem partits i cridarem i aplaudirem. 

     Aquest equip tornarà encara amb més força i valen-
tia que abans perquè aquesta pandèmia també les haurà 
fet millors jugadores i persones. I nosaltres continuarem 
al seu costat, animant –amb mascaretes o no– i comparti-
rem noves il·lusions. La història continua, i queden enca-
ra moltes pàgines per escriure.    

Tornarem a Europa, n’estic segur.

No deu haver-hi cap infant ni cap ado-
lescent que no parli, en un moment o 
altre, de la meva escola, igualment ho 
fan pares i mares que diuen: l’escola 
dels meus fills o la nostra escola. En 
tots els casos el posseïu no indica ni 
propietat ni parentiu sinó proximitat, 
afectivitat,  vinculació i confiança. 

Casa i escola són espais que no s’han 
de caracteritzar per la grandiositat o 
el luxe, sinó per la capacitat d’acolli-
da i recolliment i perquè les persones 
que els habiten hagin de fer-hi vida en 
comú, en tots els seus racons, respec-
tant-se les unes a les altres i reconei-
xent-se les singularitats. Ara veiem, 
amb més claredat que mai, la neces-
sària vinculació entre casa i escola. 
Infants i adolescents troben a faltar la 
seva escola, ben segur. Aquests dies els 
falta quelcom vital perquè, si bé casa 
és l’espai de la privacitat i de cobertu-
ra de necessitats bàsiques, l’escola és 
el territori de descoberta d’allò públic 
i social, l’espai per a la trobada amb els 
altres i amb el món. Ambdós són espais 
d’hospitalitat complementaris. 

Sovint utilitzo l’expressió de l’an-
tropòleg Lluís Duch, estructures d’aco-
llida, per parlar de casa i d’escola. La 
família i l’equip de mestres són la 
primera i la segona estructura d’aco-
llida, casa i escola són nius, llars, que 
fan possible que tot ésser humà, fràgil 
i vulnerable, pugui créixer i desenvo-
lupar-se amb certa seguretat. Família 
i escola tenen tasques addicionals, 
però cap de les dues té una feina pura, 
exempta de mescla, perquè no es pot 
dir que a casa s’educa i es té cura de 
l’infant i que és a l’escola on aprèn 
hàbits, rutines socials i coneixements. 
A casa s’aprèn, i molt, coneixement, 
científic o espontani, i també hàbits i 
normes socials i a l’escola es té cura, 
i molta, de l’infant. Atendre infants, 
adolescents i joves és fer atenció al 
futur i aquesta atenció fa imprescindi-
ble que família i equip docent es vincu-
lin entre sí i es facin mútua confiança.

Vinculació i confiança. Si vincu-
lar ens remet a la idea de lligar dues 
coses, estrènyer-les entre si, confiar és 
fiar: “Lliurar alguna cosa a la fe d’algú 
comptant amb la seva fidelitat.” Casa i 
escola, família i mestres, són estructu-
res d’acollida vinculades estretament 
entre elles i que es fien l’una de l’al-
tra perquè és en aquesta vinculació i 
confiança que fan que infants i adoles-
cents puguin parlar, amb orgull i admi-
ració, de casa meva i la meva escola. 

1 Topa contra uns 
contenidors de 
brossa a Granollers 
i dona positiu per 
consum de drogues

2 Josep Lizarte, 
membre  
del grup Els Geiser, 
de Granollers,  
mor a 72 anys

3 Mor a 93 anys 
l’empresari  
de Granollers 
Albert Camp,  
de Sabons Camp

4 Bon Preu 
posa 10 milions 
sense interessos  
a l’abast del seu  
personal

5 Mossos troben 
una desena de tri-
tons del Montseny 
en un local de 
Gràcia, a Barcelona

Si vincular ens remet 
a la idea de lligar dues 

coses, estrènyer-les 
entre si, confiar és fiar, 
comptar amb fidelitat

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TRES UNCES D’EDUCACIÓ

Vinculació  
i confiança

Agnès Boixader 

Mestra jubilada 
aboixad1@xtec.cat

L.
B.

L’EHF ha cancel·lat la Challenge 
Cup, una decisió que seria lògica 

i coherent, si també s’hagués 
fet el mateix amb la competició 

masculina, però no

Tornarem a Europa

Lambert Botey 

Escriptor i cineasta
@LambertBotey
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Dilluns 20 d’abril de 2020

Capvespre
Trenta-novè dia de confinament. Boires fosques i 
pluja. Vaig a la llibreria papereria del poble i surto 
ben carregada: Escapisme, de Marc Moreno, per al 
meu fill gran; Pluja d’estels, de la Laia Aguilar, per 
al petit; Un any a la Cerdanya, del Rafael Vallbona, 
per a la parella, i Canto jo i la muntanya balla, de 
la Irene Solà, i La noia de la resistència, del Xulio 
Ricardo Trigo, per a mi. Entro a Correus i envio 
alguns exemplars de Pots comptar amb mi, danys 
col·laterals del tancament de Gregal, l’editorial que 
me’l va publicar. I envio també el llibre al meu fill 
gran.

Aquesta tarda hem fet un Instagram Directe amb 
la periodista Mònica Socías. Quin privilegi conver-
sar amb ella dels meus llibres. Estic molt agraïda a 
tots els que s’han connectat. 

Dimarts 21 d’abril de 2020

Tarda
Quarantè dia de confinament. No plou, però tot 
regalima. Fa dies que no tinc ganes de caminar pel 
jardí. Passo moltes hores a l’altell escrivint i lle-
gint.  

Dimecres 22 d’abril de 2020

Vespre
Quaranta-unè dia de confinament. La grisor per-
sisteix en el temps i en les nostres vides. Cada dia 
més conscients de la incertesa del que vindrà. Avui 
havia d’anar a l’Institut Baix Montseny a parlar 
de Pots comptar amb mi dins del programa Lle-
tres a les Aules. No sé quan podré fer la visita. De 
moment he gravat el vídeo que ens va proposar la 
Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per fer-

los-hi arribar. 
Segueixo la tertúlia d’Instagram de la Mònica 

Batet i l’Anna Maria Villalonga, parlant d’Els dits 
dels arbres. La protagonista és la Irene, una jove 
que acaba de sortir d’un ingrés psiquiàtric i que 
s’aferra a l’amistat de la Bruna. I que escriu un dia-
ri com a teràpia per recomanació del seu psiquiatre. 
He llegit els altres llibres de l’autora, m’han vin-
gut al cap les llibretes de La dona de gris; en Max, 
el rodamón d’El somriure de Darwin... Escriptura, 
personatges al marge de la societat, estimació pels 
animals, solitud, crítica social..., segells que mar-
quen els llibres de l’Anna Maria. Guardo la citació 
de Keith Chesterton que ens ha recordat: “No és 
boig aquell que ha perdut la raó, sinó qui ho ha per-
dut tot, menys la raó.” 

Dijous 23 d’abril de 2020

A l’hora foscant
Quaranta-dosè dia de confinament. No plou, però 
no és un bon dia. Impossible no deixar-me portar 
per la melangia del record de l’any passat. Acabava 
de treure dos llibres i va ser un dia de festa i cele-
bració entre amics escriptors i lectors. Regalo el 

llibre als de casa i ells a mi una rosa preciosa del 
nostre jardí. Truquen el timbre i arriba una caixa 
del meu fill gran. És un ram de roses preciós, amb 
un missatge que m’emociona, gairebé igual que el 
que jo li he escrit en el llibre. Espero que li arribi 
avui! I sí, li arriba! Som lluny, però ens sentim a 
prop. T’enyoro!

A la tarda, escolto la Montse Barderi amb la Glò-
ria Gasch, la meva editora, brindant amb cava i par-
lant a Instagram de literatura. Em quedo amb la 
pregunta si escriure és un ofici o una filosofia de 
vida. La Glòria ho té clar: és un ofici que requereix 
una gran vocació. I jo afegiria, una vocació que fa 
que viure i escriure siguin una sola cosa.

Divendres 24 d’abril de 2020

Migdia
Quaranta-tresè dia de confinament. Agraeixo la 
llum del sol. Passo llargues estones a l’altell escri-
vint, en aquest món no hi ha pandèmia. 

Dissabte 25 d’abril de 2020

Tarda
Quaranta-quatrè dia de confinament. És sant Marc, 
diada de l’Aplec de Sant Elies. La pujada al turó de 
sant Elies és molt més que la pregària de l’aigua, és 
natura, festa, tradició... És poble i amics que trobo a 
faltar infinitament. Pensar que ara tindria els peus 
descalços sobre l’herba i m’estaria bevent un delici-
ós rom cremat m’esgarrapa l’ànima. Però tornarem 
a pujar, a beure rom i a ballar junts, els nens faran 
cabanes, els adolescents es perdran pel bosc... Per-
què si res d’això tornés, voldria dir que hauríem 
mort.

Avui la videotrucada a tres bandes: Empordà, 
Munic i Vallès és més tard. La llibreria El genet 
blau explica el conte Què li passa a l’Elna?, de la 
Montse Cervera, la nostra Rosa d’Abril de Munic, 
que havia de sortir publicat per Sant Jordi. Una 
eina molt útil per treballar l’assetjament escolar 
amb infants. 

Diumenge 26 d’abril de 2020

Tarda
Quaranta-cinquè dia de confinament. Aprofito la 
bonança per arreglar el jardí; trec el baobab i els 
calamansis a la terrassa i podo la buguenvíl·lea. 
Avui els nens han pogut sortir una estona, semblen 
una piuladissa esvalotada de pardals. Sentir-los em 
fa feliç.
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DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

Diumenge passat vaig anar a veure una meva filla 
malalta, a Barcelona. Amb tots els protocols, em va 
acompanyar una altra filla. Ella conduïa, jo seia al 
darrere amb la mascareta i els guants. Vam arribar-
hi bé, poc trànsit. Em va deixar a la porta de la casa, 
sempre amb la mascareta posada. Vam deixar les 
sabates a la porta d’entrada. Vam compartir esmor-
zar amb la família sencera: gendre i quatre fills. 
Temps per al record. Gairebé dues hores. Gràcies!

Per què ho explico? Perquè de tornada res no va 
ser igual. Carrers i places amb molts nens i adults, 
no gens en la mesura que havien proposat des del 
govern: un adult podia anar amb tres menors de 14 
anys, passejar una hora sense allunyar-se més d’un 
quilòmetre de la seva residència habitual, després 
de sis setmanes de confinament. Semblava que la 
gent havia embogit. Omplien carrers, places, avin-
gudes, la majoria sense mascareta.

El president Quim Torra no va ser escoltat. Nin-
gú, de seguretat, va anar a procurar defensar la seva 
proposta per iniciar el desconfinament. On eren el 

guardians de l’ordre? Em demano per què la ciuta-
dania és tan irresponsable i no és capaç de roman-
dre a casa, confinada, fins que la Covid-19 desapa-
regui ni que sigui de manera temporal? El malalts i 
els morts hi són, i no podem permetre que continu-
ïn augmentant per la negligència d’unes persones 
incapaces de romandre tancades a casa seva, els dies 
que les autoritats decideixin, a favor de tots.

A casa hi ha molt a fer. Si tens família a prop, 
millor. Però tenim molts recursos a l’abast: llegir, 
escriure, cuinar, caminar per l’entorn immediat, fer 

exercicis gimnàstics que es poden trobar fàcilment 
via internet, buscar alguna pel·lícula a la televisió 
o alguna sèrie que ens entretingui. Sèries? Madam 
Secretary. Scorpion. Les he vist. Correctes!

I com vaig fer la setmana passada, adjunto una 
recepta fàcil d’aquesta sèrie de les Menges per al 
confinament per satisfer els que teniu a prop. Avui, 
mandonguilles amb patates i carxofes, fàcils de fer 
i a un preu molt assequible.

INGREDIENTS 1/2 quilo de picada de vedella; una 
ceba i dos grans d’all laminats; una llesca de pa 
torrat o unes cullerades de farina de galeta; fari-
na blanca; una fulla de llorer; un got de vermut; 
patates mal tallades i carxofes (una per comensal) 
i un tomàquet ben madur. Per a la picada, dos grans 
d’all, 8 o 10 ametlles torrades i uns brins de safrà.

Amanir la picada amb sal-pebre i pastar-la amb les 
mans. Afegir-hi el pa torrat ratllat o la farina de gale-
ta. Treballeu la preparació, sempre amb les mans. 
Deixeu-la reposar uns 15 minuts. Amb les mans feu 
boletes amb la carn, o sigui, les mandonguilles.

Fregiu-les amb oli en una cassola i després reser-
veu-les en una safata ben escorregudes. Amb aquell 
mateix oli sofregiu a foc suau la ceba i els alls lami-
nats. Quan comencen a enrossir poseu-hi el llo-
rer, el tomàquet sencer i el vermut. Foc suau uns 
minuts i afegiu-hi les mandonguilles, les patates 
i les carxofes (una per cap). Han de quedar cober-
tes. Si cal, afegir hi altra copa de vermut o de brou. 
Foc suau 30 o 40 minuts amb la cassola tapada. Bon 
profit!

On va Barcelona?
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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MENGES PER AL CONFINAMENT

Tornarem a sortir  
i a celebrar la vida

mandonguilles amb patates i carxofes
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Tinc poques certeses últimament. No sé quan tor-
narà a obrir el meu estimat TA, el Teatre Auditori 
de Llinars, i tots els teatres i la meva feina tornarà 
a ser absorbent, de llargues jornades i espectacles 
meravellosos en lloc de trucades, correu electrònics 
i retorn d’entrades. No sé quan el meu marit podrà 
obrir de nou la seva aula d’estudi i tornar a facturar 
o quan podran els meus amics, propietaris de petit 
comerç, pujar persianes. No sé quan els meus fills 
i fillastres tornaran a l’escola i a l’institut ni quan 
podré reprogramar el viatge a Londres que tenia 
precisament per a aquest pont i que no us podeu 
imaginar la il·lusió que em feia, de veritat. 

No sé ni si tindrem Sant Jordi en segona ronda, 
la veritat, que encara hi penso; o vacances fora d’al-
gun altre lloc que no sigui la nostra casa protectora 
i el nostre jardí, imprescindible més que mai.

Tinc poques certeses últimament. O això pensa-
va. Perquè sí, és cert que tinc totes aquestes incòg-

nites per resoldre i no les podré desentrellar jo ni 
solucionar aviat, però també tinc una colla de cer-
teses que es van afilerant, ordenades i a dos metres 
de distància cadascuna, puntuals. 

Sé que no em guanyaré mai la vida com a perru-
quera, que quan tinc temps cuino molt bé, que apa-
rellar mitjons i la neteja de la casa són una tortura, 
que llegir i el cinema em salven la vida sovint, que 
només escric quan em ve de gust, mai sota pressió, 
que m’agrada molt la meva feina i que la meva gent 
són la rehòstia en patinet.

Sé que crec en la sanitat i en l’educació pública, 
que la cultura ens dota de sentit i que tornarem a 
omplir teatres i sales de concerts i espais oberts per 
celebrar-la, que hi ha gent bona, gent dolenta i gent 
que fa el que pot, que els herois de veritat són els 
herois de veritat, que plorar va molt bé quan neces-
sites plorar però que m’agrada molt més riure, que 
els records són mil vides on sempre pots tornar, 
que l’amor és l’única manera de caminar per la vida 
que m’interessa i que estimo el lloc on visc i la gent 
amb la que visc i alguns llocs més i algunes perso-
nes més, que són molt meus i que els enyoro quan 
no hi soc a prop.

I aquí serà on tornaré, a aquests llocs i a aquesta 
gent, de seguida que pugui, de seguida que no sigui 
perillós, de seguida que abraçar torni a ser legal. 

Però la veritat, i vet aquí la certesa que no falla 
mai, malgrat tot siguin incerteses: a aquests llocs i 
a aquesta gent hi vull tornar sempre, amb confina-
ment o sense. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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La setmana passada acabàvem aquesta columna 
demanant quan arribaria el desconfinament nacio-
nal. De moment continuem sense poder-hi respon-
dre, però en canvi ja hem assistit a la primera fase 
de l’altre desconfinament, el menor, el d’estar per 
casa –i mai tan mal dit.

La meva malaltia lletraferida va fer que dilluns 
visqués amb goig l’esclat de l’etiqueta #paidofò-
bia a les xarxes socials a conseqüència d’aquest fet. 
No pas perquè jo sigui un menjacriatures ni perquè 
estigui en contra de la mesura de deixar sortir la 
canalla a prendre l’aire, déu me’n guard; sinó, com 
ja us deveu imaginar, per la forma del mot, un neo-
logisme culte preciós.

Preciós però també dubtós. No pas per la banda 
del segon component, la fòbia, que apareix en una 
vintena de compostos, des de les famoses agorafò-
bia o homofòbia a les no tan conegudes necrofòbia o 

bibliofòbia; sinó pel costat del primer. Paidós és un 
mot grec que significa ‘nen, criatura’, molt popular 
gràcies no solament a l’editorial sinó a un bon nom-
bre d’escoles, llars i centres d’assistència en general 
que es dediquen a tenir cura dels infants. Si és tan 
popular, doncs, com és que dic que és dubtós?

D’entrada, perquè de mots formats amb aquest 
prefix el diccionari normatiu només en recull mitja 
dotzena (paidocentrisme, paidòleg, paidologia i pai-
dometria, més els adjectius corresponents a aquests 
dos darrers), mentre que de la versió adaptada, 
pedo- o ped-, n’aplega gairebé el doble, cosa que 
vol dir que en català es tendeix a preferir aquesta 
forma. Entre els quals, i aquí anem al segon motiu, 
pedofília i el consegüent pedòfil. Resulta certament 
estrany que existeixi un mot per a designar l’“amor 
sensual d’un adult per impúbers d’ambdós sexes”, 
que és el que significa exactament, i en canvi no 
n’hi hagi cap per referir-se a la “mania o aversió als 
infants”, que és un sentiment existent si hem de 
jutjar per la polseguera que va aixecar arran del pri-
mer desconfinament.

El dilema per als lexicògrafs és, doncs, doble: 
val la pena donar carta de naturalesa a un mot que 
reculli aquesta idea? I, en cas afirmatiu, amb quina 
forma: paidofòbia o pedofòbia? Cal tenir en comp-
te que el diccionari normatiu aplega una mica més 
de fílies (tres més, exactament) que de fòbies, cosa 
que indica una lleu, més aviat molt lleu, preferèn-
cia per les simpaties que no per les aversions.

Com que em sembla que es tracta d’un bon exer-
cici per jugar a fer de filòlegs per un dia, atès que 
té l’al·licient de la rabiosa actualitat, us deixo que 
hi rumieu. Jo també ho faré, perquè el cert és que 
ara com ara encara no tinc resposta.

Paidofòbia

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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LA REBEL

Els llocs i la gent on tornaré
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I una flor vermella
Granollers Granotes de seguretat, mas-
caretes, peücs, guants, ulleres, pantalles 
facials... Les condicions de prevenció als 
hospitals s’han extremat per evitar conta-
gis de la Covid-19 entre els professionals 
mèdics i els pacients. Enmig de tanta 
profilaxi, de tanta higiene i desinfecció, 
el vermell d’una rosa, un punt d’humani-

tat que és clar que també és darrere les 
capes i capes de làtex i plàstic que pro-
tegeixen aquests professionals sanitaris 
granollerins. La imatge va ser captada a 
l’Hospital General de Granollers (HGG) 
aquest divendres passat per la responsa-
ble de fotografia d’EL 9 NOU, GRISELDA 
ESCRIGAS.



COP D’ULLNOU9EL Dijous, 30 d’abril de 2020 25L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS



OPINIONOU9EL Dijous, 30 d’abril de 202026 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

La crisi sanitària de la Covid-19 ha posat sobre la 
taula el debat sobre el preu dels serveis funeraris 
i el dret de llibertat de creences en els cementiris. 
Al nostre país, la diversitat religiosa ha crescut de 
manera notable en les últimes dècades, en bona 
part per l’increment de població vinguda d’altres 
països. Aquest creixement s’ha fet molt més visible 
en els darrers 20 anys amb l’obertura de nombro-
sos oratoris islàmics, esglésies cristianes evangèli-
ques, noves sinagogues, centres budistes i hindu-
istes i altres de més minoritàries. El creixement de 
les minories religioses implica el sorgiment de 
nous reptes que requereixen respostes viables que 
fomentin el respecte a la diversitat de creences 
dins del marc legal vigent.

Un dels reptes en aquest àmbit està relacionat 
amb la gestió de la mort. Les diferents religions 
desenvolupen rituals específics per fer-hi front i 
tenen normes i indicacions precises sobre com ges-
tionar el decés. A Catalunya la minoria religiosa 
més gran que té uns rituals específics és la musul-
mana. Malgrat que la majoria han continuat dema-
nant la repatriació dels difunts per ser enterrats 
en els seus països d’origen, cal tenir en compte que 
les persones i famílies que han arrelat al país, així 
com els seus fills cada vegada més, tindran menys 
necessitat de repatriar el seus difunts i voldran que 
siguin enterrats aquí. També cal tenir present a les 
persones autòctones que s’han convertit a l’islam 
i que necessiten espais en els cementiris per rebre 
sepultura segons la seva creença religiosa.

La crisi del coronavirus i la impossibilitat de 
repatriar els cadàvers als països d’origen pel tan-
cament de l’espai aeri ha augmentat la demanda 
dels enterraments islàmics, que estan mancats 
d’espai a Catalunya. El marc jurídic, tant el català 
com l’estatal, reconeix el dret de llibertat religio-
sa de ciutadans i comunitats, que inclou el dret a 
una sepultura digna. La legislació reconeix especí-
ficament a les comunitats musulmanes i jueves el 
dret a tenir espais reservats per als seus fidels als 
cementiris municipals. Aquestes dues confessions 
religioses també tenen reconegut el dret a dispo-
sar de cementiris propis. Tot i que l’existència de 
cementiris propis per aquestes confessions religi-
oses seria del tot legal, pensem que la gestió de la 
diversitat de creences en l’àmbit dels cementiris ha 

de ser de titularitat pública, i l’ha de gestionar l’ad-
ministració local, en coordinació amb les diferents 
confessions.

Només a Manresa, Calonge, Sant Feliu de Guíxols 
i Barcelona hi ha un espai habilitat per a enterra-
ments dels ciutadans de la comunitat musulmana. 
I únicament a Barcelona, en concret a Collserola, hi 
ha una àrea en la qual s’hi poden enterrar persones 
de la resta de Catalunya.

Les competències dels cementiris són municipals, 
però és evident que no tots ells són susceptibles 
d’acollir espais reservats per a aquestes confessi-
ons. Per tant, cal valorar l’alternativa de crear espais 
d’àmbit comarcal mancomunats, en forma de con-
sorci, o en zones amb demanda creixent. El Vallès 
Oriental és una de les comarques amb una comuni-
tat musulmana important. I Canovelles, en aquest 
sentit, ha començat a fer els deures i ha aprovat per 

unanimitat en el darrer ple municipal una moció 
presentada pels grups municipals d’Esquerra i soci-
alista per tal d’avançar cap a un cementiri municipal 
que contempli la diversitat de creences.

És necessari un esforç d’adaptació per part de 
tothom, ajuntaments i comunitats religioses, però 
també cal l’assessorament i l’acompanyament per 
part de la direcció general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya a els Ajuntaments, ja que 
les realitats són diferents en cada municipi.

Aquesta crisi sanitària també ha posat de mani-
fest l’opacitat i el monopoli del mal anomenat 
negoci de la mort. Algunes empreses funeràries han 
utilitzat la incertesa de l’emergència del coronavi-
rus per pujar els preus dels enterraments de mane-
ra desorbitada. Les moltes queixes sobre factures 
abusives han obligat al govern de la Generalitat a 
limitar el preu dels enterraments per evitar que 
s’especuli amb la mort. El govern ha establert una 
metodologia per definir quin és el preu adequat, 
que s’haurà de coordinar amb el món municipal.

La nostra societat és diversa i, per tant, els debats 
per incloure les diferents realitats socials, culturals 
i de creences seran cada vegada més habituals i cal 
afrontar-los amb serenor i amb voluntat inclusiva. 
Per afrontar aquests reptes, el municipalisme hi té 
molt a dir i a fer. Igualtat per viure i diversitat per 
conviure.

Dimarts passat celebràvem, per segona vegada, un 
ple en unes circumstàncies excepcionals: no només 
pel fet de fer-ho de manera telemàtica, sinó perquè 
tots tenim al cap, i al cor, la situació excepcional 
que estem vivint. En aquest mateix ple el nostre 
grup va demanar al govern municipal la posada en 
marxa, de forma immediata, d’una taula de ciutat 
per a la reactivació social, cultural i econòmica de 
la ciutat a l’endemà de la crisi de la Covid-19.

La nostra ciutat necessita una taula gran, oberta, 
que vagi més enllà dels partits, on s’inclogui tam-
bé el treball dels diferents consells que té la ciutat. 
Però ha de ser un espai realment participatiu on 
començar a pensar i treballar en una agenda concre-
ta, eficient, que serveixi per parlar i decidir el camí a 

seguir en temes tan importants com són l’equilibri 
social i les desigualtats, l’economia o la fiscalitat, 
la salut, la democràcia o el canvi climàtic. Aques-
ta taula no només hauria de dibuixar quins són els 
escenaris de futur, sinó que també s’hauria d’ocupar 
d’avaluar i fiscalitzar tota la tasca que des de l’Ajun-
tament s’ha fet i es farà per sortir d’aquesta crisi.

Justament per les dificultats que tenim a davant, 
l’Ajuntament ha d’escoltar encara més la ciutat, els 
actors econòmics i socials, els veïns i les veïnes i a 
les entitats de tots els àmbits, especialment les del 
tercer sector. Aquesta taula de ciutat que proposem 
va més enllà d’un pacte polític, ha de ser un autèn-

tic pacte de ciutat amb la representació més àmplia 
possible. No volem, a nivell local uns pactes de la 
Moncloa com els que es pretenen fer a Madrid, a 
nosaltres no ens toca això. Ens toca treballar pel bé 
comú, defensant el benestar col·lectiu i especial-
ment el de les persones més vulnerables.

Des de l’inici d’aquesta crisi hem remarcat la 
voluntat del nostre grup de ser útils i constructius, 
en contacte directe amb la ciutadania, traslladant 
bateries de propostes en tots els àmbits de govern, 
però ens manca un espai on compartir i debatre 
totes aquestes propostes i encara no les hem pogut 
enriquir prou amb les aportacions dels ciutadans i 
ciutadanes que podrien formar part d’aquesta Tau-
la de ciutat.

Treballem per fer d’aquesta Taula de Ciutat una 
realitat, ja que d’aquesta crisi ens en sortirem, però 
no podem aplicar les mateixes receptes de retalla-
des que es van aplicar per sortir de la crisi del 2008. 
D’aquesta crisi n’hem de sortir tots i totes!

P.S. Tot i la situació extraordinària que vivim, no 
podem oblidar que aquest divendres és Primer de 
Maig. No podrem ser als carrers manifestant-nos, 
però des de casa i des dels nostres balcons hem de 
demostrar que continuem lluitant per defensar els 
nostres drets col·lectius. Ara, més que mai, justícia 
social, treball, salut i República!

Una Taula de Ciutat per a l’endemà

La nostra societat és diversa  
i, per tant, la inclusió de  

les diferents realitats socials, 
culturals i de creences seran 
cada vegada més habituals

Assia Cherdal 
Joan Tuset

Regidors del Grup 
Municipal d’ERC  
de Canovelles

Núria Maynou  
i Hernández

Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC a Granollers

@Maynounu

La nostra ciutat necessita una 
taula que vagi més enllà dels 
partits, on s’inclogui també  

el treball dels diferents 
consells que té la ciutat
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Cementiris i diversitat de creences
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Agraïment a l’Antònia Roura
Els familiars de Teresa Valls Gurgui volem mostrar 
el nostre agraïment a tot el personal de la Residèn-
cia Granollers de la Fundació Antònia Roura, on 
durant uns 12 anys hem pogut valorar l’ambient 
de treball que s’hi respira, càlid, alegre, altruista, 
generós i de gran qualitat humana. Ha sigut un 
molt llarg període de temps on sempre la nostra 
mare ha rebut un tracte immillorable de proximi-
tat, delicadesa, paraules dolces, respecte i consi-
deració que els seus familiars volem reconèixer i 
donar-vos les nostres mes sentides gràcies. Sempre 
ho hem trobat tot bé, des que vàrem sol·licitar la 
plaça d’entrada fins a l’acompanyament final.

Volem fer arribar el nostre agraïment a totes i 
cadascuna de les persones i serveis de la residència: 
direcció, metge, psicòleg, infermeres, assistenta 
social, cuidadores, cuineres, personal que té cura 
de la roba, personal de neteja...

Moltes gràcies per tot, sempre us recordarem.

Jordi Estapé Valls, en nom  
dels familiars de Teresa Valls Gurgui

La Roca del Vallès

El que és urgent i important
Vull començar aquest escrit felicitant tota la pobla-
ció perquè majoritàriament estem complint amb 
el confinament, ja que hem comprès que cal fer-ho 
per un bé comú de tots, que és la salut. Molt espe-
cialment em refereixo a tot el personal sanitari i 
adjunts, que des de l’anonimat sempre estan al peu 
del canó i que, sense la seva actuació excepcional, 
no ho podríem estar superant.

Però també m’agradaria fer una petita reflexió 
sobre els governants. Tots som conscients que ningú 
no tenia previst ni s’imaginava la magnitud d’aques-
ta pandèmia, i que els esdeveniments han desbor-
dat a tothom. I a la vida tots sabem que quan has de 
decidir, en una situació que varia permanentment 
com està passant en aquest cas, passar de l’encert a 
l’error o viceversa és molt fàcil, perquè amb la deci-
sió et pots quedar curt o excedir-te, i sempre seràs 
criticat. Tenir dubtes és del tot humà i cal compren-
dre-ho. Però també cal tenir en compte que s’ha de 
pensar en el dia de demà i qualsevol decisió d’avui 
pot condicionar aquest demà i demà passat.

Els bons polítics busquen solucions, i els altres 
només busquen culpables. Jo demanaria als polí-
tics d’aquí i d’arreu del món que, encara que només 
sigui per una vegada, apliquin el que suposo que 
fan en la seva vida privada, i és que s’ha de saber 
distingir el que és urgent del que és important per 
poder superar aquesta situació la unió fa la força.

Vull acabar aquesta carta parlant del Figueró. 
Aquest any, per primer cop des de la represa de la 
festa després de la Guerra Civil, no podrem cele-
brar el Vot de Poble (festa dels Sants Patrons i la 
Festa del Pi). Esperem que el proper any la puguem 
celebrar amb tota la solemnitat que requereix. Al 
nostre poble tenim tres festes tradicionals, les 
dues esmentades i la dels Fanalets (festa major). 
Com deia en Raimon en la seva cançó: “Jo vinc d’un 
silenci”, i “qui perd els orígens perd identitat”. I al 
Figueró, intentem no perdre’ls; per això ja podem 
començar a preparar la festa del proper any.

Xavier Vila Puig
El Figueró

Pla Marshall
El Pla Marshall va ser un programa dels EUA que 
invertiria 13.300 milions de dòlars en la recons-
trucció econòmica d’Europa després de la Segona 
Guerra Mundial. Fou a principis de l’any 1946 quan 
es va formar, i pren el nom d’en George Catlett 
Marshall (1880-1959), militar i polític nord-ame-
ricà a qui se li va fer l’encàrrec. El Pla Marshall va 
consistir a donar crèdits als països europeus més 
afectats pel conflicte bèl·lic, sobretot a aquells 
que formaven part del bloc dels guanyadors i que 
havien patit danys importants. Tampoc, però, no 

quedaren exclosos del pla alguns països del bloc 
dels vençuts, entre els quals hi havia governs que 
tenien relacions diplomàtiques amb els EUA, com 
l’Alemanya d’Adenauer i la Itàlia de De Gasperi, 
dos països amb un partit conegut com a socialde-
mòcrata. En canvi, l’Espanya de Franco i el Portugal 
d’Olivera Salazar hi foren exclosos, malgrat tenir 
la condició de neutrals. Espanya va estar sotmesa, 
a més, al boicot internacional fins al 1952 –ja en la 
Conferència de Postdam (1945) Stalin va dir que 
Espanya havia de ser objecte d’un boicot internaci-
onal amb trencada de relacions tant diplomàtiques 
com comercials–. Turquia també es va beneficiar 
del Pla Marshall, ja que, tot i que havia mostrat 
una neutralitat compromesa a favor d’Alemanya, 
la seva influència estratègica i el canvi de rumb del 

conflicte després de la batalla d’Estalingrad, en van 
fer-la beneficiària. 

Resumint, podríem dir que el Pla Marshall va con-
sistir a deixar diners a un preu barat perquè els paï-
sos poguessin comprar els productes dels EUA, que 
n’eren molts, ja que durant la Segona Guerra Mun-
dial els EUA no van patir devastacions, bombardejos 
ni danys al seu territori, la qual cosa va permetre-li 
gaudir d’una economia florida i emergent.

Actualment, en ple confinament per la Covid-19, 
el president del regne d’Espanya, Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón, reclama a Brussel·les la creació 
d’un Pla Marshall europeu. Aquesta idea, que s’ha 
anat repetint des de l’Estat espanyol, fa que em 
plantegi moltes preguntes... Realment es pot repe-
tir un pla Marshall quan tot el món està afectat per 
la Covid-19? Quin seria el país que podria treure el 
món dels efectes de la Covid-19? N’hi ha algun que 
no n’estigui afectat? És el moment de pensar abans 
en l’economia que en la vida? Una vegada més crec 
que l’Estat no està a l’alçada de les circumstàncies, 
que només pensa en la foto i en els rèdits electorals 
que creu que pot obtenir amb determinats discur-
sos i actuacions. En contraposició a la veu de l’Es-
tat, la veu i les paraules del president del govern 
efectiu de Catalunya, Joaquim Torra i Pla: “Ara, la 
prioritat és la vida.” 

Joan Viaplana
Caldes de Montbui

El circ dels mitjans
Què prefereix un nen –m’atreviria a dir que la 
majoria d’adults també– en temps de conflictes? Un 
altre discurs sobre les catàstrofes que succeeixen o 
que arribi en Tortell Poltrona amb els seus pallas-
sos anònims a fer riure? Segons el mateix pallasso, 
el riure sorgeix molt més fort com més fumuda és 
la situació. Goso un instant fer com els tertulians 
que ara saben tant d’aspectes mèdics i afegeixo, per 
tant, que cap rialla serà més sana. En temps d’an-
goixa és quan més falta fa l’humor. Per desgràcia 
manquen formats tan valents en el trist circ medià-
tic televisiu. Quina ha de ser la funció dels mitjans 
de comunicació en aquest estat d’alarma? Evident-
ment que el seu deure és vetllar per la informació, 
però també lluitar contra la sobreinformació. I, de 
la mateixa manera, fer que la gent somrigui. 

Alhora, cal recordar el context històric que vivim 
i cal recordar l’augment de la ultradreta a escala 
mundial; ressaltar la generació que en ple moment 
vital de formació i accés al món laboral haurà vis-
cut les dues majors crisis econòmiques de la his-
tòria; plorar per tots els morts en la Mediterrània 
i per les guerres i –també cal dir-ho– que el nostre 
país ve del procés de desobediència civil més gran 
de la història d’Europa. I la violència masclista? I 
els robatoris? I... Hem entrat en un estat d’immer-
sió mental d’una pandèmia a la qual mai restaré 
importància, però que tampoc l’exageraré pel sol 
fet que afecti el món occidental i les classes benes-
tants. Una malaltia no és tant la malaltia en si, sinó 
com un la viu, referent al seu estat d’ànim i com 
l’afronta mentalment. Per aquest motiu no crec 
que sigui sa propagar el pànic social. 

Necessitem notícies positives, entreteniment, 
fugir d’aquesta bombolla mediàtica que comerci-
alitza amb nom de realisme i periodisme a través 
d’un relat apocalíptic en veu de periodistes irres-
ponsables, molts d’ells protagonistes dels grans 
magazins de les grans corporacions televisives de 
l’Estat. Cal cridar ben fort que aquestes han rebut 
una ajuda de 15 milions! Realment és necessà-
ria? Aquests mitjans arriben al mateix públic amb 
la mateixa facilitat, i ara més encara. I la premsa 
independent, els mitjans locals i tradicionals? No 
necessiten encara més o, si més no, mereixen una 
part d’aquesta ajuda? A alguns ja els hi anirà bé que 
només sobrevisquin els mitjans de l’Ibex-35? 

He tornat a caure en la trampa... En temps de 
grans crisis necessitem grans experts en el lliure 
entreteniment.

Oriol Veciana i Hernández
Granollers

En record de Joan Garriga
Has marxat... sense queixar-te. Eres treballador, 
lluitador, fort, un home de casa i bona persona, 
però ara l’emoció i la tristor envaeix el nostre 
cor, les llàgrimes i la buidor es filtren per la nos-
tra ànima, però el teu record estarà present per 
sempre. Pensarem en tu... mai no t’oblidarem.
La teva família que t’estima.

Rosa Arrufat i Jordi, Marta,  
Marina i Estel Garriga Arrufat

Granollers

Gràcies a Can Mònic i l’HGG
Soc el Francesc Payás i Lanza, familiar de Joan 
Garriga Oller, i des d’aquesta carta vull donar 
les gràcies a Can Mònich i els sanitaris que hi 
treballen. Durant aquets anys que ha estat amb 
vosaltres, l’heu tractat molt bé. No m’oblidaré 
de tots vosaltres com a persones que sou per cui-
dar els nostres avis i coneixem el problema que 
esteu passant per trobar-vos sols en una situació 
tan complicada i sense el material adequat. No 
podem oblidar tampoc el nostre Hospital Gene-
ral de Granollers (HGG), que durant 20 dies heu 
tingut el meu familiar Joan Garriga. Vull donar-
vos les gràcies, tant a la doctora com a totes les 
infermeres que van estar al costat d’ell fins l’úl-
tim moment. I també vull dirigir-me al director 
de l’HGG, el senyor Rafael Lledó, per donar-li 
una forta abraçada per continuar treballant com 
ho esteu fent.

Igualment, vull donar el meu condol a tota la 
família Camp de Granollers per la pèrdua d’una 
gran persona com els senyor Albert Camp Puig-
domènech. I ho aprofito per dir-vos que cada dia 
a les 20.00h estic al meu balco per agrair el tre-
ball dels nostres sanitaris i ho faig amb el meu 
bombo ple d’energia. Tampoc no vull oblidar a 
tots els clubs de Granollers, com el Balonmano, 
l’Esport Club, el Club Bàsquet, l’Atlètic del Vallès 
i tots els que feu esport federats; sense cap dubte 
guanyarem al virus, ens agafarem al crit de: “Pit i 
collons!” del Balonmano i tots ho aconseguirem.

Francesc Payás i Lanza
Granollers
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Aquests dies estem tots atordits per una realitat que 
costa d’assimilar. Necessitarem temps i perspectiva, 
per entendre què ha passat. La distància sempre aju-
da a afinar les opinions. El que avui pot semblar una 
anècdota irrellevant demà potser és un fet trans-
cendent. Aquesta idea ens l’explicava –segurament 
amb més precisió acadèmica– un professor de Filo-
sofia quan del batxillerat encara se’n deia COU. El 
coneixíem com en Curro –com es deia?– i s’esforça-
va per convèncer-nos que havíem d’entendre Plató, 
Descartes o Kafka no tant per passar el mal tràngol 
de la selectivitat, sinó perquè ens podien ser útils 
a la vida. De Kafka, precisament, me’n va quedar 
que un dia va escriure al seu dietari alguna cosa així 
com: “Alemanya ha declarat la guerra a Rússia; a 
la tarda he anat a la piscina.” Sense context, podia 
semblar una simple nota d’agenda d’un dia qualse-
vol, però, amb perspectiva, sabem que aquell fet va 
ser una mica més rellevant: era l’inici de la Prime-
ra Guerra Mundial. Amb el nostre dia a dia actual 
passa una mica el mateix. Comptem contagis i de-
funcions per coronavirus en una mena de rànquing 
macabre, però per entendre la dimensió real d’una 
crisi sanitària amb moltíssimes més ramificacions 
necessitarem temps i mirades complementàries que 
aportin llum a tots els racons.

Per projectar aquestes mirades el periodisme es-
devé una atalaia privilegiada. Mantenir viu el pols 
informatiu en unes condicions tan adverses no ha 
estat ni és fàcil. Que la informació flueixi del perio-
dista al lector –i especialment en el cas d’un diari de 
paper per la complexitat de la distribució i el repar-
timent– només és possible amb una cadena de com-
plicitats en què cada baula dona sentit a l’anterior. 
Al final, no serviria de res escriure si ningú no ens 
pogués llegir. Ara bé, escriure de què? L’actualitat, 
ara, és monotemàtica. Per això, més enllà de presen-
tar-la com una mera juxtaposició de notícies hem 
hagut de teixir un fil que cusi els fets a través d’opi-
nions d’experts, reflexions personals o històries 
humanes. Són els ancoratges locals per fixar el que 
en diem l’actualitat, la representació d’una realitat 
avui tenyida de dolor. La llista de defuncions que 
cada divendres ha publicat EL 9 NOU a l’antepenúl-
tima pàgina n’és l’exemple més prosaic. Durant les 
primeres setmanes d’abril les morts al Vallès Orien-
tal es van triplicar respecte al mateix període dels 
tres anys anteriors.

Dins d’aquest oceà de tristesa també s’hi po-
den trobar gotes d’esperança. La imatge d’Antoni 
Rodríguez, a la portada d’EL 9 NOU del 6 d’abril 
fent el senyal de la victòria des del balcó de casa 
seva a Caldes i agraint l’esforç de tothom qui l’havia 

ajudat a salvar la vida, n’és el paradigma. N’hi hau-
ria molts, d’exemples. Des del Francesc Serras, que 
cada dia a les 8 del vespre toca el piano al balcó del 
seu domicili a Granollers, fins als nens i nenes d’Els 
Talps del Centre Excursionista de Llinars que fan ar-
ribar missatges a hospitals i residències passant per 
Agnès Bolaños cap d’àrea d’Infermeria de l’Hospital 
de Granollers, que explica que, quan els aplaudei-
xen, se’ls posa la pell de gallina. A molts també se’ns 
posa la pell de gallina, però de veure l’esforç de tots 
els sanitaris. Gràcies. Tots ells són petits testimonis 
que enmig de la foscor sempre s’hi troben fars que 
il·luminen l’horitzó. Actituds, petites si es vol, que 
tenen valor. Fer-les visibles és una de les feines del 
periodisme, que permet ordenar i, per tant, concedir 
espai a fets que tindrien molts números de quedar 
sepultats per la immediatesa de les xarxes socials. 

Aquesta és, també, la crisi d’internet. És inimagi-
nable com hauríem viscut una situació tan excep-
cional sense la xarxa de xarxes. El teletreball, les 
videotrucades o el comerç electrònic són realitats 
consolidades per una eina que no va ser un invent, 
sinó una revolució. Per posar-ho en perspectiva, 
m’agrada recordar que la primera vegada que apa-
reix la paraula internet a l’arxiu d’EL 9 NOU és l’any 
1995. No és ahir, però tampoc era la prehistòria. El 
que aleshores podia semblar una onada era un tsu-
nami que ha modificat tots els ordres de la vida. 
També, lògicament, la manera d’elaborar i consumir 
la informació. La xarxa és una mena de bufet lliure 
on un pot fer-se el menú al seu gust. Però amb risc 
d’empatx. Tot s’ha de poder pair.

En aquests temps de trasbals la informació és un 
vector clau. Dies enrere, l’historiador i filòsof Yuval 
Noah Harari en feia una anàlisi retrospectiva a El 
País. Venia a dir que és una mena d’escut. Al segle 
XIV ningú no sabia què provocava la pesta negra ni 
com combatre-la. S’atribuïa als déus i no als virus. 
Per això s’organitzaven pregàries col·lectives que, 
en comptes de frenar-la, la propagaven encara més 
per contagi. Avui, en canvi, tenir més informació 
ens beneficia. I, encara que siguem aficionats a mag-
nificar els errors i menystenir els encerts de la ges-
tió d’una crisi que venia sense prospecte d’instruc-
cions, tots coneixem la importància de les mesures 
preventives. Allunyant-nos ens protegim. Això és 
informació. Un tipus d’informació.

No obstant això, en contextos d’incertesa també 
és fàcil que apareguin venedors de fum amb solu-

L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Agustí Danés 

Director editorial  
del Grup EL 9 NOU

@agustidanes

La vida  
en xandall
Un viatge des d’EL 9 NOU pel periodisme local a l’era d’internet  
en una crisi sanitària global amb petjades econòmiques i socials 

La cap d’àrea d’Infermeria de 
l’Hospital de Granollers explica 

que, quan els aplaudeixen, 
se’ls posa la pell de gallina. A 

molts de nosaltres, també
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cions màgiques i teories conspiranoiques. Llegendes 
urbanes, en dèiem. Són falòrnies difícils de rebatre 
perquè acostumen a tenir una estructura narrativa i 
uns elements aïllats de veracitat, circumstància que 
els dona credibilitat. Per això cal destriar el gra de la 
palla. A l’hora de garbellar, el periodisme, i els mit-
jans de comunicació, hi tenen un paper. 

És cert que amb la irrupció de les xarxes els mitjans 
de comunicació –els tradicionals i els nous– perden 
la funció d’intermediació. Abans, en la lògica de la 
comunicació de masses que ens feien recitar a la Fa-
cultat de Ciències de la Informació de la UAB, entre 
protagonistes i audiència hi havia d’haver, forço-
sament, un intermediari. Érem els periodistes i els 
mitjans. Ara no. El paradigma n’és Donald Trump, 
que va ser president dels EUA sense fer cap ni una 
roda de premsa. Quan li convé s’expressa en tuits: té 
més de 78 milions de seguidors a Twitter. Aquesta 
manera d’informar pot semblar bé. És més directe, 
es podria dir. Sí. Però evita el contrapès del contrast. 
Si determinades declaracions les fes en una roda de 
premsa se li podria repreguntar. The Washington 
Post es va entretenir a comptar les seves mentides. 
Fa un any va arribar a les 10.000. Bona marca. Per 
això cal fer preguntes. A qui sigui: a Trump, a Pedro 
Sánchez, a Quim Torra, a Josep Mayoral o a Dolors 
Castellà. Sovint el que fan els polítics és comunicar. 
Informar és una mica diferent. No és només expli-
car, sinó bàsicament preguntar i buscar respostes.  

Per això el periodisme ara és més necessari que 
mai. La crisi –encara que soni a tòpic– és una opor-
tunitat. Fer una feina professional no és cobrar 
molt, sinó posar-hi els cinc sentits per fer-la bé. No 
abaixar la guàrdia. Màxima admiració pels com-
panys d’EL 9 NOU que aquests dies han mantingut 
viu l’esperit  de fer de reporters tot i les limitacions 
del teletreball. La tecnologia fa temps que ens per-
met fer feina des de casa, reunir-nos virtualment 
fins i tot. Però no és el mateix. Una redacció no és 
una oficina. És una mena de Thermomix on es cuina 
un producte amb l’aportació de generacions vàries i 
idees diverses. I on, a més, sempre hi ha referents. 
Ens sobren profetes i ens falten mestres perquè el 
futur ens planteja més dubtes que certeses.

Per això ara ens preguntem què passarà: a les fei-
nes, als negocis, als estudis, a les famílies... Vivim en 
un present fals i ens és difícil aixecar la mirada per 
veure-hi enllà. Anem a les palpentes. Com qui fa al-
pinisme potser ens tocarà tirar una cordada al futur; 
una mena d’ancoratge en forma d’esperança que ens 
ajudi a discernir quin és el millor camí a cada cruïlla. 
Això ens posa davant el mirall. Tenim poca capacitat 
estratègica. Segurament per això s’ha posat de moda 
dir: “Ens en sortirem!” És un missatge positiu que 
s’agraeix, però qui té responsabilitats hauria de con-
cretar una mica més. Com ens en sortirem? Quants 
diners es posaran sobre la taula? Garantirem que nin-
gú quedi enrere? Tenim un avantatge: l’experiència 
del que va passar fa una dotzena d’anys. I sabem que 
la factura de la crisi, ara, no es pot repartir igual. 

Aleshores, el que en dèiem la classe mitjana vivia 
sobre un matalàs d’una certa confortabilitat inflat 
amb la manxa del consum. El creixement vigorós 
ajudava a propulsar un consum apuntalat pel fàcil 

accés al crèdit per al que convingués: per comprar 
cotxes, per adquirir pisos, per fer-se cases... Tot era 
possible perquè res no tenia valor, només preu. I, 
per tant, l’únic que calia fer era pagar-lo. Una pinta-
da anònima que hi havia a Vic però que també hau-
ria pogut ser a Granollers, a Mollet o a Cardedeu, ho 
sintetitzava molt bé: “Em compraré un tros de cel... 
si el puc pagar a terminis.” Clavat. L’estratègia del 
xut endavant. 

Però quan els diners s’evaporen i els llocs de treball 
s’esfumen si no hi ha respostes polítiques contun-
dents impera una desorientació que desperta recels 
contra qui sigui. Contra els de dalt –la casta–, contra 
els de baix –els immigrants i els refugiats– i, ara, segu-
rament, també contra els veïns de replà: els infectats. 
Ho hem vist aquests dies. Professionals sanitaris han 
començat a rebre invitacions a marxar d’on viuen. 
Aquestes actituds cal combatre-les. Demostren que 
les crisis treuen el millor de les persones, però també 
el pitjor. I amb aquest caldo de cultiu l’impacte que 
ve és perillós perquè amenaça de ser important. No-
més cal veure les xifres d’ERTO. Al Vallès Oriental 
ja n’hi ha prop de 4.600 que afecten més de 33.500 
persones. És cert que hauria de ser una situació pro-
visional. L’ERTO, precisament, està concebut com 
un pont per passar per sobre de la riuada desbocada 
d’una crisi sanitària però també econòmica. I que exi-
geix respostes noves. La recepta de l’austeritat, que 
ha laminat serveis públics de primera necessitat com 
els sanitaris, ha caducat. 

A l’última dècada l’escletxa de les desigualtats s’ha 
eixamplat. Aquest procés, ara, encara es pot accelerar. 
De desigualtats, no només n’hi ha d’econòmiques. El 
ventall és més ampli: de gènere, d’aprenentatge, de 
digitals...  Aquest és un problema del nostre temps. 
En un món interconnectat les crisis són globals –la 
financera, la climàtica, la sanitària...– i les respostes 
costa que siguin coordinades. La política massa so-
vint és subalterna de l’economia. Per això, ens caldrà 
fer un reset de moltes antigues veritats. Hi ha qui 
diu que està demostrat que el treball en equip ren-
deix més i produeix més idees. Aquest serà un repte 
immediat perquè treballar en xarxa (connectats) és 
molt fàcil, però fer-ho en comunitat (compromesos) 
és més difícil. I no compromesos amb una idea, sinó 
amb uns valors compartits. Caldrà desbrossar el camí 
i saber que, malauradament, en contra del que sovint 
ens han dit no sempre que es tanca una porta s’obre 
una finestra. Tots viatgem en una mena de muntanya 
russa de la qual no sabem el final. Més d’hora que 
tard, però, haurem d’aprendre a conviure amb la in-
certesa i renovar el concepte de ciutadania –de dele-
gar-ho tot a l’administració a ser corresponsables de 
moltes accions– perquè, si no, pot ser que la por de 
morir no ens deixi viure. 

Al final, aquests dies un s’adona que la vida d’un pe-
riodista no es pot reduir a anar a buscar les pastilles 
del colesterol a la farmàcia Vinyamata de Granollers, 
a comprar uns croissants a la Vallflorida de Sant Es-
teve de Palautordera i a fer videoconferències amb 
els companys de feina. La vida, sense rumiar-hi gaire, 
semblaria que hauria de donar per alguna cosa més. 
Encara que sempre fos, com aquests dies, amb xan-
dall. No sé Kakfa què hi diria.
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Caldrà desbrossar el camí i 
saber que, malauradament, en 
contra del que sovint ens han 

dit no sempre que es tanca 
una porta s’obre una finestra

Sovint el que fan els polítics 
és ‘comunicar’. ‘Informar’ 

és una mica diferent. No és 
només explicar, sinó sobretot 
preguntar i buscar respostes
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Un grup de 
treball dissenyarà 
el pla comarcal 
de reactivació 
econòmica

Granollers

EL 9 NOU

L’executiva de la Taula Vallès 
Oriental Avança proposa la 
creació d’un grup de treball, 
un gabinet de crisi, que 
dissenyarà un nou pla d’ac-
tuació socioeconòmica a la 
comarca. El conseller comar-
cal de Promoció Econòmica 
i Estudis, Jordi Manils, va 
demanar, en la trobada de la 
comissió executiva celebrada 
divendres, que plantegin 
accions d’ajuda a les empre-
ses, més enllà de la injecció 
directa de capital.

Els membres de l’executi-
va de la taula remarquen la 
voluntat de no abandonar les 
mesures plantejades en el 
Pla Estratègic de Desenvolu-
pament Local del Vallès Ori-
ental, però sí de replantejar 
accions que s’havien conside-
rat prioritàries en un primer 
moment i fer un document 
annex, un pla de reactivació 
econòmica, per atendre les 
necessitats emergents a curt 
termini de les empreses.

En la trobada també es van 
comentar les conclusions 
dels grups de treball de la 
Taula reunits prèviament. 
El grup de polígons donarà 
continuïtat al portal infor-
matiu de zones industrials i 
replantejarà el calendari d’al-
tres projecte. El de formació 
definirà les accions a partir 
del pressupost disponible. 
El d’empresa proposa una 
estratègia que diferenciï les 
mesures per sectors d’ac-
tivitat. En la trobada, amb 
representants municipals, 
sindicals i empresarials, tam-
bé es va informar que s’ha 
demanat a la Diputació el 
disseny d’un pla de reactiva-
ció específic per a la comarca.

Cehisa aporta 
pantalles facials 
protectores fetes 
en impressió 3D

Caldes de Montbui

El fabricant de maquinària 
per a la fusta Cehisa, ha 
destinat recursos d’R+D per 
a la producció de pantalles 
facials protectores fetes amb 
impressió 3D. La companyia 
assenyala que aquesta era 
la millor contribució en el 
combat contra la Covid-19. 
Les pantalles que ha elaborat 
aquest fabricant de Caldes es 
distribuirà entre el personal 
sanitari i els centres mèdics 
de les comarques més prope-
res a les instal·lacions. 

Pimec distribueix 
mascaretes i 
termòmetres a les 
empreses associades
Granollers

La patronal Pimec, a través 
de la seva fundació, ha ampli-
at la donació de mascaretes 
quirúrgiques i termòmetres 
digitals clínics sense contac-
te a totes les empreses asso-
ciades a l’organització. Ho 
va comunicar dimecres, dia 
de la Seguretat en el Treball, 
després de l’acceptació de les 
donacions que ja s’havien fet 
al sector comercial i a autò-
noms.

Mollet atén 5.500 
consultes laborals  
i empresarials en  
el període d’alarma
Mollet del Vallès

El servei Municipal d’Ocu-
pació i el d’Emprenedoria 
de l’Ajuntament de Mollet 
fet més de 1.250 atencions 
a emprenedors i empreses i 
4.000 atencions individuals 
de treballadors en les sis set-
manes d’estat d’alarma. Tam-
bé s’han fet unes 100 inscrip-
cions en cursos de formació 
ocupacional i un centenar 
més en una formació sobre 
comerç electrònic.

El responsable del grup Freudenberg a l’Estat, Jaume Cané

Freudenberg invertirà a Parets tot i 
l’evolució desigual per la Covid-19
La diversificació del grup fabricant de Vileda pal·lia l’efecte de la pandèmia

Parets del Vallès

Joan Carles Arredondo

Freudenberg preveu mante-
nir les inversions projectades 
a Parets, tot i l’impacte de la 
crisi provocada per la Covid-
19. “Els plans previstos con-
tinuen sent necessaris per 
mantenir la competitivitat 
del grup, a través de la tec-
nologia, la digitalització i la 
innovació. No se n’ha suspès 
cap”, explica el responsable 
de la multinacional a l’Estat, 
Jaume Cané. “L’únic que pot 
passar és que algunes inver-
sions s’executin més lenta-
ment”, aclareix. L’empresa 
havia projectat inversions 
per valor de 10 milions d’eu-
ros a les plantes espanyoles 
que estan situades, principal-
ment a Parets, on disposa de 
quatre centres productius.

El grup té com un dels 
aspectes característics la 
diversificació. L’activitat 
abraça àmbits diversos, com 
els components d’automo-

ció, els lubricants, les teles 
sense teixir i productes de 
gran consum, aquests últims 
distribuïts sota la coneguda 
marca Vileda. “La diversi-
ficació està sent clau per a 
nosaltres en l’actual context. 
És cert que l’automoció 
està patint –de fet, ja venia 
d’abans de l’actual crisi–, 
però altres divisions estan 
creixent”, explica Cané. Les 
úniques activitats en les 
quals la companyia ha aplicat 
expedients de regulació tem-
poral d’ocupació (ERTO) són, 
precisament, les dedicades 
als components d’automòbil.

“L’actual és un moment 
estrany. Algunes activitats 
estan completament atura-
des i d’altres estan treballant 
més que abans de la crisi. En 
alguns sectors industrials 
ha crescut la demanda i d’al-
tres estan acumulant estoc”, 
descriu el directiu de la 
multinacional a l’Estat. Fins 
i tot alguns sectors, com la 
neteja, tenen comportaments 

desiguals; es ven molt en les 
botigues, però hi ha davalla-
des en el sector professional 
(hotels i restaurants). “La 
nostra empresa té 170 anys i 
ha viscut tota mena de crisis. 
La innovació, la diversifica-
ció i la solidesa financera han 
estat sempre la recepta per 
sortir-se’n.”

Durant la crisi sanitària, 
Freudenberg ha col·laborat 
amb les autoritats catala-
nes i locals. En concret, la 
companyia ha donat 280.000 
guants i 30.000 bosses d’es-
combraries a la Generalitat i 
a l’Ajuntament de Parets per 
repartir-ho en residències.

La firma ha fet pública 
aquesta setmana l’evolució 
del negoci de 2019 a l’Estat. 
La facturació va créixer un 
1,45%, fins a 312 milions 
d’euros. El benefici va ser de 
21 milions, un menys que els 
22 de l’exercici anterior, per 
l’evolució del sector de l’au-
tomòbil. La firma és present 
a Parets des de fa 50 anys.
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Primer de Maig des de casa

Granollers

Joan Carles Arredondo

El sindicalisme celebrarà 
aquest divendres, 1 de maig, 
un dia dels treballadors en 
circumstàncies insòlites. El 
pols del context laboral del 
moment no es podrà expres-
sar al carrer i el confinament 
obligarà els treballadors a 
expressar-se des de casa, 
quan la seva veu pren espe-
cial transcendència per l’im-
pacte que està provocant l’ac-
tual crisi sanitària. “Aquesta  
crisi, l’estem sostenint els 
treballadors”, analitza el 
secretari comarcal de Comis-
sions Obreres, Gonzalo Plata.

Més de 30.000 treballadors 
a la comarca, per exemple, 
estan afectats actualment 
per expedients de regulació, 
de moment temporals, i un 
contingent molt elevat es 
troba en l’atur. “Entre els 
ERTO, els aturats i les per-
sones de baixa laboral, més 
de la meitat de la població 
assalariada està actualment 
fora del mercat de treball; 
l’impacte és fortíssim”, expli-
ca el secretari comarcal d’Or-
ganització d’UGT, Vicenç 
Barbancho. 

“Aquest Primer de Maig 
reivindiquem salut, treball i 
justícia social. La crisi sanità-
ria ha posat en risc la vida de 
molts treballadors i també el 
dret a una vida digna”, asse-
nyala Plata. El dirigent de 
CCOO considera que, efectes 
del confinament a banda, la 

Els ERTO mantenen 
l’escalada i ja afecten 
33.500 treballadors 
a la comarca

Granollers

El degoteig d’expedients de 
regulació temporal d’ocupa-
ció (ERTO) encara és lluny 
d’aturar-se. Tot i que de 
manera més limitada que en 
setmanes anteriors, entre 
dijous passat i aquest dime-
cres, el nombre d’afectats per 
aquestes mesures temporals 
(suspensions de contracte o 
reduccions de jornada) s’han 
incrementat en 700 persones 
a la comarca, segons dades 
del Departament de Tre-
ball, Benestar i Famílies. En 
aquests sis dies, hi ha hagut 
una setantena d’empreses 
que s’han acollit a aquestes 
fórmules de regulació. Des 
de l’arrencada de la crisi 
sanitària, s’han presentat a 
la comarca 4.570 expedients 
(4.236 dels quals per for-
ça major) que han afectat 
33.543 treballadors.

Crida  
de la CNT a 
protestar des 
dels balcons
Granollers

El sindicat CNT també 
s’implicarà en la comme-
moració del Primer de 
Maig. Granollers tindrà 
protagonisme en les acti-
vitats que ha programat el 
sindicat. Des de la ciutat 
es farà una de les dues 
ponències del míting 
confederal que s’emetrà 
al canal Youtube del sin-
dicat. La CNT ha fet una 
crida per sortir als balcons 
a protestar per aquesta cri-
si i “reclamar una sortida 
en la qual les persones i la 
vida estiguin al centre de 
la societat”.

El secretari d’Acció Sin-
dical i Jurídica del sindicat 
al Vallès Oriental, Genís 
Ferrero, serà l’encarregat 
de fer la ponència des de 
Granollers, a les 12 del 
migdia. L’altra ponència 
es farà des de la seu del 
secretariat nacional a 
Lebrija (Sevilla).

En aquest Primer de 
Maig, la CNT denuncia que 
“moltes empreses” estan 
“aprofitant la crisi sanità-
ria per intentar maximitzar 
els beneficis a compte del 
seu personal”. En aquest 
sentit, remarca que ha 
detectat molts expedients 
de regulació “sense base 
real” i “un frau molt alar-
mant en acomiadaments 
encoberts”. També denun-
cia la manca de seguretat 
al lloc de treball.

situació actual ha posat de 
manifest que les decisions 
preses en la crisi de 2008 van 
ser errònies. “Se’ns va dir 
que el que calia era disse-
nyar aquí i produir fora i ara 
trobem a faltar la fabricació 
nacional”, comenta Plata. Els 
sindicats insisteixen, a més, 

en la necessitat de derogar la 
reforma laboral per “posar fi 
a la precarització”.

Aquestes i altres qüestions 
formaran part de les reivin-
dicacions que els dos sindi-
cats majoritaris demanen 
que s’expressin en una mani-
festació virtual el Primer de 

Maig. No es podrà fer des del 
carrer, però a través d’una 
etiqueta que es donarà a 
conèixer el mateix divendres, 
es convidarà els treballadors 
a fer missatges des de les 
xarxes socials a 2/4 de 2 del 
migdia. Serà una manifesta-
ció des de casa.
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Treballs al centre logístic de Mango a Lliçà d’Amunt en una imatge d’arxiu

La companyia confia a tenir 620 botigues obertes aquest final de mes

Mango recupera part de l’activitat 
amb les reobertures internacionals

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La cadena de distribució 
tèxtil Mango viu un punt 
d’inflexió en la inactivitat 
que ha patit el seu canal de 
venda en botigues arran dels 
progressius processos de 
reobertura d’establiments en 
determinats països. De fet, 
la companyia espera que el 
centenar llarg d’establiments 
que ja van poder obrir en la 
primera quinzena d’aquest 
mes de l’aixecament de part 
de les restriccions en països 
com Àustria, Holanda i Ale-
manya s’hagin incrementat 
fins a arribar a les 620 en 
aquest final d’abril.

Durant la pandèmia, hi ha 
hagut 65 establiments que 

han mantingut l’activitat 
en països en els quals no es 
van aplicar mesures de tan-

cament comercial. En tots 
els casos s’han aplicat les 
mesures extraordinàries de 

seguretat i neteja que han 
imposat els governs respec-
tius i el control d’aforament 
en els punts de venda, la 
limitació d’horaris i la provi-
sió d’equips de protecció per 
a treballadors i clients.

La reobertura d’aquests 
canals de venda se suma a 
l’activitat de comerç elec-
trònic que la companyia ha 
pogut mantenir en el perí-
ode d’estat d’alarma. En la 
distribució, tant en el canal 
presencial com en l’electrò-
nic, hi té un paper notable 
el principal centre de distri-
bució mundial de la compa-
nyia, situat a Lliçà d’Amunt, 
on s’han pres les màximes 
mesures de seguretat per als 
treballadors i els clients.

El fort impacte de les 
mesures preventives contra 
l’expansió de la Covid-19 va 
motivar que la companyia 
aprovés un ERTO que afecta-
va més de 4.000 treballadors.

D’altra banda, la compa-
nyia ha incorporat Margarita 
Salvans al comitè de direcció, 
com a responsable financera.

Presentació reivindicativa  
davant de l’Hospital de Granollers

Granollers Els sindicats majoritaris van 
fer la presentació de la jornada del Primer 
de Maig a l’accés a l’Hospital de Granollers. 
La tria pretenia ser un reconeixement a 
l’activitat dels professionals i també una rei-
vindicació perquè es millorin les condicions 
de treball, en especial la garantia d’equips 
de protecció per als sanitaris i la reversió de 

les retallades, amb la recuperació de la paga 
per objectius. “Els professionals diuen que 
volen ser treballadors i no herois i per això 
els calen equips de protecció”, diu Plata. “Els 
hem volgut agrair la valentia i la disposició 
que demostra haver salvat vides primer i 
preguntar per la protecció després”, afegeix. 
“Hem demanat a tot arreu proves i equips 
de protecció, però encara hi ha professionals 
amb bates fetes amb bosses d’escombraries”, 
denuncia Barbancho, treballador del centre.
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El Dia del Treballador arriba en plena crisi laboral per la Covid-19
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Llotja de Bellpuig (27-4-20)

CONILL: 1,83 (–0,09)
POLLASTRE VIU: 0,79 (=) – 1,15 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,38 (=) – 1,87 (=) 
OUS: SC. 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,07 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic 24-4-20) 

PORC: 1,851 / 1,863 (- 0,060)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 73,50/75 (-5)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,84 / 3,69 / 3,42 / 3,27 (=) 
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,89 / 3,70 / 3,50 / 3,36 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,36 / 3,28 / 2,02 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,16 / 3,08 /1,64 (=)
VEDELLA(261/300 kg): 3,78/3,64 /3,53 / 3,17 /2,48(-0,03)
VEDELLA(221/260 kg): 3,84 /3,68/3,57/3,26 /2,47 (-0,03)
VEDELLA(180/220 kg): 3,86/ 3,66/ 3,55/ 3,26/ 2,46(-0,03)
VACA: 2,60/2,40/2,15/1,85/1,40/1,20  (=)
FRISÓ: 25 / 85 (-5/-5) 
ENCREUAT: 90 / 215 (-5/-5)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (24-4-20)

PORC VIU selecte: 1,400 (-0,045) 
LLETÓ 20 kg: 53 (-4)   
XAI (23 a 25 kg): 2,50 (+0,10)  
XAI (25 a 28 kg): 2,45 (+0,10)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 209 (-2)
BLAT PA: 214 (-2)
MORESC: 183 (-1)

ORDI LLEIDA: 175 (-2)  
COLZA: 345 (-5 )  

Llotja de Barcelona (28-4-20)

GARROFA: 210/t (=)
GARROFA FARINA: 200/t (=)
SOJA PAÍS: 328 (–6)
MORESC UE: 183/t (–2)
BLAT: 208/t (–4)
ORDI PAÍS: 177/t  (–3)
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 234 (–2)
MILL: 420 (=)
COLZA: 315 (=)
SORGO: S.C.

Grans del Lluçanès (24-4-20)

GRA DE COLZA: 338,75  (-2)

Dara Pharma creix amb 
l’adquisició de Cool Vacuum

Granollers

EL 9 NOU

El fabricant de maquinària 
per al sector farmacèutic i 
el sector biotecnològic Dara 
Pharma ha tancat la compra 
de Cool Vacuum, dedicada a 
la producció de liofilitzadors 
industrials i de laboratoris, 
que opera des de Montcada i 
Reixac (el Vallès Occidental). 
Aquesta adquisició suposa 
“oferir línies completes per 
a la fabricació de vacunes 
i altres productes injecta-
bles liofilitzats”, assenyala 
el director general de Dara 
Pharma, empresa amb seu a 
Granollers, Andreu Antonell.

El fins ara director execu-
tiu de Cool Vacuum, Manuel 
Garrote, s’unirà a l’equip 
directiu de Dara Phamra per 
continuar potenciant el crei-
xement i desenvolupament 
del negoci de la companyia 
en els anys vinents.

Dara Pharma, que no ha 
revelat l’import de l’opera-
ció, avança que dins del nou 
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Una de les màquines per al sector farmacèutic que la companyia fabrica a la planta de Granollers

pla estratègic està estudiant 
noves adquisicions. La com-
pra de Cool Vacuum deixa la 
plantilla en 330 treballadors.

L’empresa de Granollers 

remarca que la incorporació 
al grup de Cool Vacumm 
també suposa un reforç en 
l’operativa internacional de 
la companyia. Actualment, 

més del 95% de la xifra de 
negoci de la companyia pro-
vé de l’exportació, amb una 
distribució a parts iguals 
entre Europa, Amèrica i Àsia. 

L’objectiu que expressa el 
fabricant de maquinària per 
a la indústria farmacèutica 
és mantenir aquest potencial 
internacional. La intenció 
és continuar creixent en 
aquests mercats, tant a tra-
vés de la seva xarxa d’agents 
com amb l’increment de la 
presència directa en alguns 
països. De fet, la companyia 
ja té aquesta presència direc-
ta als Estats Units, Mèxic, 
Colòmbia i l’Índia. La previ-
sió per a un futur proper és 
incrementar aquesta presèn-
cia directa a l’Àsia.

FACTURACIÓ  
DE 55 MILIONS D’EUROS

Dara Pharma manté la ten-
dència alcista en el seu nego-
ci. Per a aquest 2020 preveu 
arribar a una facturació de 
55 milions d’euros. El pla dis-
senyat per als anys vinents 
projecta una facturació de 
80 milions d’euros a final 
de 2022, amb uns beneficis 
abans d’impostos, interessos, 
depreciacions i amortitzaci-
ons (EBITDA) del 20%.

L’empresa, que durant 
alguns anys va operar des de 
la Garriga, es va traslladar a 
Granollers l’any 2014 i, poc 
temps després, el 2018, va 
ampliar les instal·lacions al 
polígon Coll de la Manya per 
contribuir a l’increment de 
les activitats.

El sector turístic comarcal 
treballarà unit en la reactivació
Granollers

EL 9 NOU

Les diferents organitzacions 
representatives del sector 
turístic establiran estratègies 
coordinades davant la situa-
ció creada per l’emergència 
sanitària. Divendres, dife-
rents organitzacions repre-
sentatives del sector es van 
reunir de manera telemàtica 
amb el Consell Comarcal per 
compartir visions i estra-
tègies de futur. Va ser una 

trobada conjunta a iniciativa 
de l’associació Hotels Vallès 
Oriental, amb l’objectiu de 
coordinar accions davant els 
reptes que planteja la situa-
ció econòmica per al sector.

El servei de turisme del 
Consell Comarcal va posar-se 
a disposició del sector i va 
avançar que es treballa en 
una campanya de comunica-
ció per contribuir a potenciar 
el sector. Els agents remar-
quen el potencial turístic de 
la comarca.

Coca-Cola redueix les vendes 
un 1,5% a l’Estat fins al març

Martorelles

EL 9 NOU

L’efecte econòmic de la 
Covid-19 es reflecteixen en 
les vendes de Coca-Cola en el 
tancament del primer trimes-
tre, en el qual l’estat d’alar-
ma només es va aplicar dues 
setmanes. Segons les dades 
que la companyia ha donat 
a conèixer aquesta setmana, 
les vendes a la península Ibè-
rica, una part important de 
les quals es produeixen a la 

planta de Martorelles es van 
reduir fins al març un 1,5%. 
En altres mercat, l’impacte és 
més elevat.

El descens de vendes és 
especialment intens en el 
sector de l’hostaleria, que 
ha quedat inactiu per les 
mesures de combat contra la 
malaltia. El sector domèstic 
no arriba a compensar aques-
ta reducció, que s’intensifi-
carà en el segon trimestre 
perquè l’alarma haurà estat 
vigent més setmanes.

Gallo ha donat 170 
tones de pasta des  
de l’inici de la crisi

Granollers

El grup Gallo suma donaci-
ons de 170 tones de pasta 
a través de vuit actuacions 
canalitzades a través d’ONG 
i entitats d’ajut social de tot 
l’Estat. A més, les donacions 
inclouen 24.000 unitats de 
salses i 3.000 quilos de fari-
na. La companyia, amb plan-
ta a Granollers, ha activat un 
pla específic d’ajut durant la 
crisi. El pla també ha inclòs 
donacions de materials a cen-
tres sanitaris.

La companyia reforça la capacitat de fabricació de maquinària per a vacunes
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Tampoc el Festival Circ Cric
L’onzena edició del festival s’havia de celebrar de l’1 de maig al 20 de juny

Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

Corren mals temps per als 
festivals. A finals de la set-
mana passada ja es va anun-
ciar la suspensió del Musik N 
Viu de Granollers, i aquesta, 
la del Festival Circ Cric de 
Sant Esteve de Palautordera, 
que uneix circ i natura, però 
també música. L’11a edició 
d’aquest festival s’havia de 
celebrar des d’aquest cap de 
setmana i fins al 20 de juny, 
a la carpa del Circ Cric, al seu 
entorn i en diferents espais 
de Sant Esteve. De moment, 
se suspèn sine die a causa de 
la crisi sanitària per la Covid-
19. La nova data quedarà 
condicionada a les mesures 
derivades de les circumstàn-
cies i la normativa establerta 

pel govern amb relació a 
aquesta crisi. La voluntat 
dels organitzadors és anunci-
ar la nova data tan bon punt 
indiquin que es pugui realit-
zar amb totes les garanties 
de seguretat. 

Des de l’organització del 
Festival s’està treballant en 
la devolució total de l’import 
de les entrades, incloses les 
despeses de gestió.

La campanya escolar, que 
enguany comptava amb més 
de 10.000 nens i nens, queda 
ajornada, si les condicions ho 
permeten, a la propera tardor 
o a la primavera del 2021.

El Festival Circ Cric s’ha 
anat consolidant any rere 
any amb el seu projecte 
d’unir circ i natura al peu del 
Montseny. La desena edició 
va tancar amb més de 25.000 

espectadors i va esdevenir el 
festival de referència i punt 
de trobada dels seus profes-
sionals. En aquest sentit el 
Centre de Recerca de les Arts 
del Circ, el CRAC continua 
treballant, amb la direcció de 
la companyia Tortell Poltro-
na, dins de la seva seu esta-
ble de creació, per treballar 
en un espai que produeixi i 
programi espectacles de circ, 
un espai fix d’innovació i 
aprenentatge obert a tots els 
projectes de circ.

El CRAC és una reserva 
de circ, un laboratori on es 
creen i es fabriquen somnis, 
on s’investiga, es produeixen 
i es difonen espectacles. “És 
un espai on es respira circ i 
que tornarà a obrir les seves 
portes de seguida que acabi 
la crisi sanitària de la Covid-

19”, diuen els seus responsa-
bles.

Des de la direcció del Circ 
Cric, tant Montserrat Trias 
com Jaume Mateu donen les 
gràcies a tots els assistents a 
les edicions anteriors. També 
han volgut fer una menció 
especial als més petits de 
la casa “que estan donant 
lliçons de comportament als 
més grans”.

En l’edició d’aquest any 
hi havia prevista la Fira 
d’Activitats i Espectacles, o 
un cabaret del Circ Cric en 
què, de la mà de Baró d’Evel 
i els seus còmplices en Tor-
tell i Titat, es convidava 
diferents personatges com 
Frederic Amat, Joan Garri-
ga,  Mal Pelo, Micro Brass 
Band o VolemVolar, entre 
d’altres.

Suspesa la 
cinquena edició 
del Brunzit  
de Martorelles

Martorelles

EL 9 NOU
L’Ajuntament de 
Martorelles ha suspès 
aquesta setmana la cinquena 
edició del Festival Brunzit, 
que s’havia de celebrar el 23 
de maig, per l’actual situació 
de la Covid-19. De moment, 
estudia la manera perquè 
part del cartell pugui actuar 
al municipi entre aquest any 
i el vinent. 

La regidora de Cultura, 
Mònica Garcia, lamenta la 
suspensió del seu primer 
Brunzit: “Era un repte per-
què aquesta edició venia 
amb novetats. S’ampliava 
l’horari a tot el dia amb acti-
vitats adreçades al públic 
familiar al llarg del matí”, 
explica. 

L’Ajuntament vol que una 
part dels grups que havien 
d’actuar en aquest cinquè 
Brunzit pugui fer-ho al 
municipi entre aquest 2020, 
a partir del setembre quan hi 
ha la festa major, o el 2021: 
“Intentarem que això sigui 
possible”, diu la regidora.

FESTIVALS PENDENTS

D’altra banda, hi ha altres 
festivals que se celebren a la 
comarca al llarg dels propers 
mesos que encara no han 
confirmat si se suspenen o 
s’ajornen, tenint en compte 
les mesures de desescala-
da que s’han fet públiques 
aquesta setmana. És el cas, 
per exemple, del Festival 
Molí de l’Esclop de Caldes 
de Montbui, que se celebra 
al juliol. També està pen-
dent del Festival de Jazz de 
la Garriga, que es fa al maig, 
o el Maratafolk, que té lloc 
al juliol.

Granollers

EL 9 NOU

El Festival MiniBeat de 
Granollers, que s’havia de 
celebrar el 10 de maig, s’ha 
traslladat al 20 de setembre, 
en una decisió presa per 
l’Arcada Koncerts i l’Ajun-
tament, amb l’objectiu de 
donar prioritat a les persones 
i no posar en risc cap dels 
implicats. “Des de l’organit-
zació del festival ens veiem 
amb la voluntat, i ara més 
que mai, d’ajudar l’escena 
independent i alternativa a 

tirar endavant després de la 
parada forçosa actual, cre-
ant sense por i amb energia 
espais de difusió cultural, 
imprescindible per la salut 
mental de tothom. Sabem 
que amb l’estat d’incertesa 
actual és arriscat qualsevol 
moviment en la gestió cultu-
ral, però creiem que el sector 
necessita estar en moviment.  
Seguim endavant sense por 
i amb l’esperança de veure 
la llum al final del túnel”, 
comenta Arni, responsable 
de l’Arcada Koncerts i del 
Festival MiniBeat, en una 

El Festival MiniBeat  
es trasllada al setembre

comunicat al web.
“Des de l’Arcada Koncerts 

remarquem que la gran majo-

ria d’activitats que hem orga-
nitzat durant els darrers 23 
anys de vida han estat arris-

cades, i justament per aquest 
motiu s’han dut a terme. Si 
volguéssim la tranquil·litat 
de coses segures, ens farí-
em banquers o funcionaris. 
Però no és el cas, ens agrada 
la música, ens agrada l’un-
derground i ens agraden les 
noves experiències. Per tots 
aquests motius lluitem, per 
tots aquests motius tirarem 
endavant la cinquena edició 
del Festival MiniBeat.”

Des de fa dies ja treballen 
per mirar de confirmar les 
actuacions i les activitats 
previstes per a la nova data 
i intentar que es produeixi 
la mínima variació possible. 
Les persones que ja tenien 
l’entrada podran fer servir la 
mateixa. Si no els va bé, se’ls 
retornarà l’import. 
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Una imatge del festival de l’any passat
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El concert inaugural de l’edició passada del Festival Circ Cric, amb el músic Joan Garriga, entre altres
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Un dels textos il·lustrats d’aquest darrer Il·lustra’m! de Cardedeu

Una cinquantena d’infants  
i 17 il·lustradors participen  
en l’Il·lustra’m!, a Cardedeu
Cardedeu

EL 9 NOU

Una cinquantena d’in-
fants i 17 il·lustradors i 
il·lustradores han participat 
en una nova edició de l’ac-
tivitat Il·lustra’m, enguany 
confinada, que organitza la 
Biblioteca Marc de Vilalba de 
Cardedeu amb motiu de Sant 
Jordi.

Els infants participants, 
d’entre 2 a 11 anys, van pre-
sentar els seus textos, contes 
i poemes per a aquest Sant 
Jordi #desdecasa. Els respon-
sables de la biblioteca desta-
quen l’excel·lent participació, 
amb una cinquantena de tex-
tos, contes i poemes.

Un total de 17 artistes, la 
majoria de Cardedeu però 
també de Catalunya i de l’Es-
tat, van ser els encarregats 
de plasmar durant la Diada, 
amb les seves il·lustracions 
personalitzades, totes les cre-
acions dels infants.

Els artistes participants 
han estat Ramón Paris, Sergi 
Portela, Pilar Ors, Magalí 
Lladó, Clara Avecilla, Rosa 
Maria Hernàndez, Pol 
Cunyat, Dani Camacho, Olatz 
Garcia, Ariadna Casas, Alba 
Marina, Jose González, Maria 
Vidal, José Miguel Álvarez, 
Roger Simó, Elisabeth Gine 
i Sara Solano (Sasomi). Les 
creacions es poden veure al 
web de la biblioteca.

Dia de la Dansa, 
malgrat tot
La Garriga

La celebració del Dia 
Internacional de la Dansa, 
aquest dimecres, va tenir 
diferents manifestacions 
a les xarxes. La creadora 
vallesana Maria Montseny, 
per exemple, va proposar, 
amb el suport de l’Ajun-
tament de la Garriga, una 
acció artística col·lectiva en 
què es convocava tothom 
a les 5 de la tarda. Es con-
vidava a sortir als balcons, 
terrats i finestres per ballar 
la Roof Piece, de la balla-
rina i coreògrafa Trisha 
Brow. La peça consisteix 
en moviments improvisats, 
que havien de ser imitats 
i que es traslladaven d’un 
cos a un altre, d’un terrat a 
un altre. El so de la dansa 
és el paisatge sonor i es 
demanava vestir roba ver-
mella.

The Crab Apples estrena  
el seu tercer senzill

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

The Crab Apples llança 
aquest divendres el seu 
tercer senzill, System Over-
load, com a avançament del 
seu tercer disc, i després 
d’haver publicat a principis 
d’any Vidas paralelas i Spell. 
Aquesta nova cançó, llu-
minosa, fresca i directa, va 
acompanyada d’un videoclip 
dirigit, de nou, per l’artista 
polifacètica Lyona.

Tot i la lluminositat de 
la música i el seu convit a 
ballar, System Overload pre-
senta una lletra més fosca 

que fa reflexionar sobre com 
les persones es relacionen 
unes amb les altres “en un 
món pantalla-centrista domi-
nat pels egos”. 

Aquesta nova manera d’en-
tendre les relacions socials 
en un món digitalitzat ha 
inspirat el videoclip, on es 
mostra la vida d’algú absor-
bit per la pantalla i que viu 
aliè a la realitat. Abans que 
res, vol ser una autocrítica 
de la manera com la gent 
es relaciona amb l’entorn 
més pròxim tant físicament 
com digitalment. “Durant el 
confinament les xarxes han 
estat una eina clau per seguir 

comunicats amb familiars 
i amics. Tot això està molt 
bé, però tant de bo que quan 

això passi valorem més la 
gent del nostre voltant i no 
estiguem tan pendents del 

que passa en el món virtual”, 
diu el grup radicat a Santa 
Eulàlia.

Xerrada sobre les 
associacions culturals 
en temps de pandèmia, 
des de Caldes

Caldes de Montbui

El Centre Ateneu Democrà-
tic i Progressista de Caldes 
de Montbui ha organitzat 
per aquests dies un cicle de 
converses que es retransme-
ten on line. Dins aquestes 
Converses del Centre aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
se’n farà uns sobre “Realitats 
i reptes de les associacions 
culturals en temps de pandè-
mia”. Hi participaran Lluís 
Puig, conseller de Cultura a 
l’exili; Pep Morella, president 
de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya; Laia Cuscó, regi-
dora de Cultura de l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui, 
i Jaume Pieres, president del 
Centre. El moderador serà el 
periodista Xavier Serra. La 
conversa es podrà seguir al 
canal Youtube del Centre.

Laia Alsina, Carla Gimeno i Laia Martí, tres de les components de The Crab Apples



CULTURANOU9EL Dijous, 30 d’abril de 2020 35L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Santa Eulàlia de Ronçana

T.T.

El romancer Jaume Arnella, 
de Santa Eulàlia de Ronçana, 
ha hagut de deixar aquests 
dies les actuacions cara a 
cara amb la gent, com tots els 
músics. El que no ha volgut 
perdre, però, és el contacte 
amb el públic i les ganes de 
cantar i tocar, sobretot, per 
donar ànim aquests dies 
d’enclaustrament a casa. Des 
que va començar el confina-
ment ho fa gairebé cada dia 
des de casa seva, tocant una 
cançó al matí i compartint-la 
al seu perfil de Facebook. Ja 
ha interpretat una trentena 
de cançons i una de les últi-
mes ha estat El ball del confi-
nat, escrita per Carme Ballús, 
de les Franqueses. Arnella 
s’ha encarregat de musicar-
la i aquest dimarts ja la va 
interpretar.

“En principi toco sempre 
cançons animades i diverti-
des, del segle passat, de fets 
com anar de colònies, anar 

d’excursió, sobre la llegenda 
de Montserrat o sobre el rec-
tor de Sant Martí, amb l’ob-
jectiu de canalitzar aquesta 
mala llet que portem a dins 
després de tants dies confi-
nats i amb uns dirigents polí-
tics tan ineptes que hem votat 
nosaltres”, explica el músic de 
Santa Eulàlia. Aquesta setma-
na, però, també s’ha avingut 
a musicar i posar la tornada 
a aquests cançó escrita per 
Carme Ballús perquè “és una 
persona que escriu molt bé” i 
a la qual li té molt afecte. La 
lletra fa referència explícita 
a la situació de confinament 
que s’està vivint i anima a 
ballar, encara que sigui al 
menjador de casa.

El romancer té més d’un 
miler de cançons, però espe-
ra que, abans d’interpretar-
les totes, la gent ja hagi sortit 
al carrer: “De moment, l’únic 
que podem fer és donar 
ànims a través de la música.”

Però més enllà d’oferir 
aquesta cita musical cada 
matí, Arnella fa una crida 

a rebel·lar-se contra la situ-
ació “desesperant” que viu 
el sector musical, i sobretot 
els músics populars, un dels 
“col·lectius més trepitjats” 
perquè no pertanyen a la 
gran indústria. 

“Els que viuen dels bolos 
estan a punt de morir, sense 
cobrar d’enlloc. Jo, perquè 
estic jubilat, però conec mol-
ta gent, parelles que es dedi-
quen tots dos a la música, 
amb fills, que estan en una 
situació extrema”, comen-
ta. Arnella insisteix que se 
sent “totalment desemparat 
i orfe” davant uns polítics  
“que van donant allargues 
mentre ells cobren tot el seu 
sou sense fer res, o fent el 
que poden, però el que poden 
fer, a molts no els arriba”.  

El músic de Santa Eulàlia 
afirma que s’està vivint una 
situació desesperada. “I en 
moments així, la gent fa 
coses desesperades, i té el 
dret de fer-les, i els polítics 
no tenen cap dret a retreure 
res a ningú”, conclou.

Jaume Arnella posa música 
a ‘La cançó del confinat’

Jaume Arnella va interpretar la cançó dimarts al matí

El romancer  
de Santa Eulàlia 

alerta de  
la situació crítica 

dels músics 

narrativa curta 

1. El premi de narrativa curta EL 9 NOU es 
concedirà al millor relat de temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor podrà 
participar al concurs amb una sola obra, 
d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits 
en llengua catalana. Les obres no podran 
haver estat premiades anteriorment, ni 
estar pendents de la resolució d’altres 
certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre mínim 
de 9.500 caràcters i màxim d’11.500 
caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis i 
una selecció dels altres set millors que 

s’hagin presentat, a criteri del jurat, 
seran publicats per EL 9 NOU d’Osona-
Ripollès i EL 9 NOU del Vallès Oriental
en les seves edicions de divendres, del 
3 de juliol al 4 de setembre d’enguany. 
La participació al premi comporta la 
cessió dels drets de publicació de l’obra al 
convocant. Un cop emès el veredicte del 
jurat, els autors premiats i seleccionats 
hauran d’enviar el seu relat en format 
digital i no podran renunciar a la 
publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> indicant que és per al Premi 
de Narrativa Curta EL 9 NOU. S’hauran 
d’enviar dos documents diferents. El 
primer serà la narració, a l’encapçalament 
hi ha de constar el títol. En el segon 
document, hi haurà d’haver el títol de 
la narració i les dades personals: nom i 
cognoms, adreça, població i telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba el 
dia 5 de juny de 2020.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de 
reconeguda vàlua en l’àmbit territorial 
del premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic 
a través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 26 de juny de 2020.

11. Els autors dels relats seleccionats es 
comprometen a aparèixer a EL 9 NOU 
amb fotografia i amb el seu nom i 
cognoms, i en cap cas sota pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del premi 
es reserven el dret de resoldre, segons el 
seu bon criteri, qualsevol cas no previst 
en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.

Carme Ballús, de les Franqueses, és l’autora de la lletra de la cançó
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El Cor de Gospel Montmeló 
fa un tast del concert  
dels seus 15 anys

El cor està format actualment per una vintena de persones

Montmeló

T.T.

El Cor de Gospel Montmeló, 
que canta sota l’aixopluc de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca, té la intenció de celebrar 
els seus 15 anys, si la situació 
ho permet, el proper mes 
d’octubre, o més endavant. 
La formació, que dirigeix des 
de fa cinc anys Òscar Altide, 
i formada per 21 cantaires, ja 
fa dies que prepara el concert 
d’aniversari, on no hi falta-
ran audiovisuals ni teatre. La 
setmana passada, però, amb 
motiu de Sant Jordi, van fer 
un petit tast amb la interpre-
tació, des de casa, de cadas-
cun dels components del cor. 

“Des que va començar el 
confinament amb l’Escola ja 
vam decidir que l’activitat 
continués, i amb tota la for-
mació hem anat preparant 
l’espectacle i assajant les 
cançons per Zoom”, explica 
el director del cor. Però ara 
també han volgut gravar un 
dels temes en un vídeo, All of 
me, i dedicar-lo a totes aque-
lles persones que aquests 
dies estan donant el millor 
de si en diferents serveis 

per fer front a la pandèmia. 
“Cadascun dels cantaires va 
gravar un vídeo cantant la 
cançó, i un altre fent alguna 
cosa que li agradés fer. Amb 
tot això es va fer el muntatge 
final, que és el que es pot 
veure ara. Ha estat un treball 
molt col·laboratiu”, ha expli-
cat Altide.

Aquesta cançó només és 
un petit avançament del con-
cert que estan preparant per 
celebrar els 15 anys. “No serà 
només un espectacle on can-
tarem, inclourà també audi-
ovisuals que es projectaran 
durant el concert, hi haurà 
elements teatrals, i diferents 
coreografies.” És una creació 
“molt col·lectiva, en què tot-
hom pensa i hi diu la seva”, 
segons el director. El reper-
tori, com el que acostuma a 
interpretar el Cor de Gospel, 
és molt contemporani. “Tam-
bé hi ha algun tema antic, 
però adaptat, i altres de músi-
ca moderna com All Of Me.” 

NASCUT EL 2004

El Cor de Gospel va néixer 
l’any 2004 sota l’impuls 
d’una colla de pares, alumnes  

i professors de l’Escola de 
Música de Montmeló fasci-
nats per l’encant i la força 
d’aquesta música. Des de 
llavor i fins ara, la formació 
ha anat experimentant una 
constant evolució en qualitat 
i en harmonia grupal, sota el 
lideratge dels tres directors 
que han conduït el grup al 

llarg d’aquests anys. Des del 
setembre del 2016 aquesta 
direcció recau en Òscar Alti-
de, músic i un gran apassio-
nat pel gospel, amb una dedi-
cació de més de 20 anys de la 
seva vida professional.

En les seves participacions 
periòdiques en concerts i fes-
tivals, la majoria d’elles de 
caire solidari, el Cor de Gos-
pel Montmeló ha recorregut 
bona part de territori català i 
han actuat en grans Audito-
ris com el de Barcelona, el de 
Caixa de Tarragona o el Tea-
tre Auditori de Granollers.  
L’any 2014, la formació va 

editar el seu primer CD, 
commemoratiu dels 10 anys 
d’existència, consolidant-
se així com un referent en 
aquest tipus de música al 
Vallès Oriental.  

Actualment, el cor està 
format per una vintena  de 
veus de totes les edats pro-
vinents de diversos munici-
pis com Parets, Barcelona, 
Granollers, Mollet, Vilanova, 
Vallromanes. Assagen cada 
dijous al vespre per cantar 
un repertori molt variat que 
arrenca amb música d’arrel 
africana i arriba al gospel 
contemporani més recent. 

El ConfinaFest20  
celebra una tercera 
edició molt diversificada

Els treballs es van estrenar dimecres a Youtube

El I Festival Crispeta d’Or  
a Casa rep 10 curtmetratges

La Garriga

EL 9 NOU

La tercera edició del Confi-
naFest20, esdeveniment que 
porta el nom de la plataforma 
benèfica d’art on line que 
recapta fons per a diferents 
centres sanitaris en la lluita 
contra la Covid-19, es va tan-
car diumenge amb un progra-
ma molt divers, i ja suma 700 
euros recollits. Fins a set artis-
tes van omplir el cartell musi-
cal del cap de setmana, que es 
va retransmetre en directe per 
Instagram (@Confinafest20) 
amb rapers com Beatleman 
des de Madrid, DJ com Jou T-
M des de Girona, saxofonistes 
com Maler des de Mataró o 
dues artistes repetidores, com 
Núria Conangla de la Garriga i 
Vida Portell des de Centelles.

Després de dos dies de més 
música, divendres i dissabte, 
ConfinaFest va tancar diu-
menge la setmana tal com 
l’havia començada, amb una 
oferta variada d’activitats 
d’entreteniment i de difusió 
del coneixement que s’ha 
sumat a la causa solidària de 
la lluita contra la pandèmia. 

Hi va haver una sessió de 
ioga amb Anna Garcia, acti-
vitats infantils amb l’equip 
de monitors de l’Associació 
El Nas de Pinotxo i la nova 
recepta del xef Pardo des de 
Mallorca. Durant la setmana 
també han desfilat per la 
plataforma col·laboradores 
com Blanca Sánchez, mestra 
especialitzada en educació 
especial que va donar alguns 
consells sobre com passar 
el confinament amb els més 
petits, o Laura Crosas, nutri-
cionista que va parlar de com 
portar una dieta equilibrada 
durant aquestes setmanes.

ConfinaFest20 ja prepara 
noves activitats. Dimarts 
hi haurà un espai de ioga 
amb Irene Alda, amenitzat 
amb el violoncel de la gar-
riguenca Núria Conangla 
i una nova entrevista amb 
Blanca Sánchez, dijous, que 
parlarà de com tractar els 
infants amb TEA. Hi haurà 
noves receptes del xef Pardo 
dimarts, dijous i diumenge, 
un cap de setmana d’actua-
cions musicals i una matinal 
de diumenge amb activitats 
infantils.

Montornès del Vallès

EL 9 NOU
La primera edició del Fes-
tival Crispeta d’Or a Casa, 
fruit de la situació de 
confinament, ha rebut 10 
curtmetratges gravats a casa, 
que aquest dimecres es van 
estrenar al canal Youtube 
del Servei de Joventut de 
l’Ajuntament de Montornès. 
El festival és una iniciativa 
del grup de joves que orga-
nitza la Mostra de Curtme-
tratges Crispeta d’Or cada 
dos anys a Montornès amb el 
suport de l’Ajuntament. Uns 
i altres estan molt contents 
amb aquesta primera edició 
virtual.

 Els curts participants 
han estat gravats per veïns i 
veïnes de totes les edats. La 
proposta sorgeix com una 
alternativa d’oci per a l’oca-
sió, adreçada tant al públic 
que vol materialitzar la seva 
creativitat en forma de pel-
lícula com al que prefereix 
seure i veure els treballs.

“Estem satisfets amb la 
qualitat dels curts i amb 

l’acollida que ha tingut el 
festival”, diu Juanjo Bermejo, 
un dels organitzadors del 
festival. “Els participants han 
fet ús del seu enginy i de la 
seva imaginació per gravar 
breus films a casa”, ha desta-
cat. Des del Servei de Joven-
tut també n’han fet una bona 
valoració.

“Aquest any amb el handi-
cap que ha suposat el coro-
navirus el grup motor que en 
forma part s’ha reinventat 

i ha impulsat una proposta 
que ha donat visibilitat a la 
comissió i al departament a 
l’hora de fer activitats”.

 Ara, els organitzadors 
ja pensen en la 5a Mostra 
de Curtmetratges Crispe-
ta d’Or. Si la situació ho 
permet i si la proposta surt 
votada a l’Assemblea Jove 
dels pressupostos participa-
tius Kosmos d’enguany, la 
iniciativa es farà el maig del 
2021.

El cartell dels curts presentats

Els components 
del cor van 

cantar ‘All Of 
Me’ des de casa
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Es consolida la torre  
del Castell de Sant Miquel

Al llarg dels darrers mesos s’ha fet la primera fase del Pla Director de Recuperació i posada en valor del monument

Montornès / Vallromanes

EL 9 NOU

La torre del castell de  
Sant Miquel ha renovat la 
cara aquests darrers dies. 
D’aquesta manera, ja estarà a 
punt per al visitants del Parc 
de la Serralada Litoral, quan 
es pugui tornar a passejar. 
Aquesta acció, consistent en 
la neteja de tots els grafits, 
ha arribat després de les 
excavacions arqueològiques 
i de les obres de consolidació 
de la torre. Són actuacions 

que evidencien que encara 
cal molta conscienciació 
per minimitzar l’impacte de 
l’ésser humà sobre l’entorn 
natural. L’actuació l’han rea-
litzada els ajuntaments de 
Montornès i de Vallromanes 
amb l’ajuda econòmica del 
Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local (SPAL) de la 
Diputació de Barcelona i del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, coincidint a 
mitjan abril amb el Dia Inter-
nacional dels Monuments i 

Llocs Històrics, l’Ajuntament 
de Montornès, a través de 
l’Arxiu Municipal i del Ser-
vei de Patrimoni, va presen-
tar una visita virtual través 
de fotografies del Castell de 

Sant Miquel per conèixer les 
darreres actuacions que s’hi 
han fet, sense sortir de casa.

La visita està formada per 
24 imatges que mostren com 
s’ha dut a terme la campanya 
inicial de la primera fase del 
Pla Director de Recuperació 
i la posada en valor d’aquest 
monument. Hi treballen 
conjuntament els dos ajun-
taments implicats, el Con-
sorci del Parc de la Serralada 
Litoral, la Diputació i el 
departament de Cultura de 
la Generalitat.

Les tasques arqueològiques 
van començar el 14 d’octu-
bre de 2019, i a mitjan mes 
de març va acabar aquesta 
primera gran intervenció 
sobre el monument. Aquest 
treball serà el precedent de 
l’estudi exhaustiu del mate-
rial arqueològic —sobretot 
d’origen ceràmic— i de totes 
les dades recollides durant 
les excavacions.

En aquesta primera actua-
ció, segons informa l’Ajun-
tament de Montornès, s’ha 
treballat en l’excavació i 
consolidació de l’element 
més visible i simbòlic del 
castell, la torre Mestre o 
de l’Homenatge. El primer 
pas va consistir a fer una 
desbrossada vegetal general 
sobre l’àrea on s’havia pro-
jectat la campanya.

Posteriorment es van 
fer  els treballs d’excavació 
arqueològica del subsòl de 
l’interior de la torre i del 
perímetre extern, així com 
la restauració i consolidació 
de les restes arquitectòni-
ques que ho necessitaven, 
especialment el coronament 
de la torre i un àmbit de 
pedra reblert pel seu propi 
enderroc, situat a l’oest de 
la torre.

A més, es va consolidar 
també l’accés original a la 
torre, que era una porta situ-
ada a la primera planta i que 
actualment està seccionada. 
A la base de la torre van apa-
rèixer restes i estructures 
inèdites de l’àmbit situat al 
vessant oest de la mateixa, 
delimitat per la pròpia mura-
lla del castell.

Els darrers treballs van ser 
les actuacions de neteja de 
les pintades que hi havia en 
el parament de la torre, tant 
a l’interior com a l’exterior.

Les tasques 
arqueològiques 
van començar 

l’octubre de l’any 
passat

Se suspenen  
les representacions finals  
del projecte Mapadeball

En el projecte hi participaven 550 joves de segon i tercer d’ESO

Granollers

EL 9 NOU

Els responsables implicats 
en el projecte Tots Dansen, 
rebatejat aquest any amb 
el nom de Mapadeball, han 
decidit anul·lar-lo degut a 
la crisi sanitària actual. Les 
representacions finals del 
projecte estaven previstes 
per als dies 5, 6, 7 i 8 de 
maig al Teatre Auditori de 
Granollers, amb una assis-
tència de 550 joves, de 2n i 3r 
d’ESO de diversos instituts 
de la comarca.

Malgrat no poder actuar 
davant del públic, els alum-
nes participants estan prepa-
rant un vídeo muntatge, des 
de casa i amb el suport de 
les formadores, que es podrà 
veure la primera setmana 
de juny. Els participants 

d’aquest any provenen dels 
instituts Celestí Bellera, 
Institut Escola Municipal 
de Treball i Institut Mar-
ta Estrada, de Granollers, 
l’Institut El Vern de Lliçà 
de Vall; l’Institut Lauro, de 
les Franqueses del Vallès, i 
l’Institut Domus d’Olivet, de 
Canovelles. 

El projecte, impulsat a 
la comarca des dels seus 
inicis pel Teatre Auditori 
de Granollers i l’Associació 
Cultural, té com a objectiu 
introduir, promoure i donar 
a conèixer el llenguatge del 
moviment i la dansa contem-
porània al públic jove. En 
aquesta ocasió, les formado-
res Sílvia Sant Funk, Carmen 
Nàjera i Àgueda Murillo pre-
nien el relleu de la coreògrafa 
Sònia Gómez, i tenien previst 
adaptar l’espectacle Pinya a 

les necessitats de cadascun 
dels instituts participants. 
Cada funció estava previst 
que fos una demostració de 
la feina realitzada pels joves 
durant mesos de treball.

A més, aquest any s’inicia-
va un nou camí, també de la 
mà del Mercat de les Flors 

i conjuntament amb altres 
ciutats, Mapadeball, que 
pretenia fer que el projecte 
estigués més adaptat a les 
necessitats de cada ciutat. 

El procés de creació de 
Pinya volia visibilitzar les 
passions, desitjos i capacitats 
dels joves, així com també les 

seves angoixes i frustracions. 
La coreògrafa Sònia Gómez 
havia decidit, en aquest sen-
tit, tractar el procés de cons-
trucció de l’espectacle com 
un “laboratori de creació”. 
Tots Dansen és un projecte 
liderat pel Mercat de les 
Flors.

La primera gran intervenció sobre el monument va acabar al març
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Sensació de festa major

Sant Jordi, el banc de proves

Bigues i Riells

La passada diada de Sant Jordi ha servit 
de banc de proves per posar en pràctica 
activitats que es poden reproduir per la 

festa major. Són accions que la ciutada-
nia pot realitzar des de casa, però que 
tenen una expressió col·lectiva perquè 
es poden compartir a les xarxes socials. 
A Bigues i Riells, la Regidoria de Cul-
tura va animar els seus veïns i veïnes 

a recitar poesies des de casa i a enviar 
els seus vídeos al compte d’Instagram    
<@bircultura>. També es va llançar 
la proposta de crear una senyera amb 
motius de Sant Jordi, entre d’altres 
activitats.

Bigues i R./Montmeló

Ramon Solé

Montmeló i Bigues han estat 
els primers pobles de la 
comarca a suspendre oficial-
ment les festes majors d’es-
tiu. La decisió ha significat 
interrompre una preparació 
iniciada fa mesos per part 
d’ajuntaments i entitats, 
cancel·lar compromisos 
amb artistes, etc. En els dos 
pobles, el que fins ara era el 

procés habitual de prepara-
ció d’una festa major s’ha 
reconvertit en un exercici 
creatiu per imaginar acti-
vitats que es puguin fer de 
forma individual i que con-
tribueixin a generar ambient 
festiu en unes dates molt 
assenyalades i esperades 
cada any.

“Des que vam cancel·lar 
la festa major, ja van anar 
sortint idees sobre com 
podríem fer que cadascú des 

de casa sentís que és festa 
major. Intentem buscar acti-
vitats que es puguin fer a 
casa però que el resultat el 
vivim de forma col·lectiva. 
En aquest sentit, per exem-
ple, tenim moltes ganes de 
fer un joc que funcionés 
tots els dies de festa major, 
un pregó, i intentarem que 
les entitats també realitzin 
activitats”, explica la regi-
dora de Cultura de Bigues 
i Riells, Judit Canal, si bé 

apunta que és complicat 
que amb les eines virtuals 
s’arribi a col·lectius com la 
gent gran, menys avesada a 
utilitzar-les. 

Pel que fa a la relació amb 
els artistes amb qui s’havi-
en emparaulat actuacions, 
l’Ajuntament de Bigues s’ha 
compromès a contractar-los 
quan sigui possible. “A les 
notícies constantment veiem 
que la cultura és el que pati-
rà més tot això. El que fem 

és una manera d’animar una 
mica el sector, dins del desas-
tre”. En darrer terme, Judit 
Canal explica que el pres-
supost de les festes majors 
d’enguany s’ha destinat al 
fons de l’Ajuntament per fer 
front a situacions derivades 
de la crisi sanitària.

Suspesa la festa 
major de Bellavista

Les Franqueses del V.

El degoteig de festes 
majors suspeses a la 
comarca a causa de la crisi 
sanitària ha continuat 
aquest dimecres amb 
l’anunci de la cancel·lació 
de la de Bellavista, a les 
Franqueses. La celebració 
és la primera que se cele-
bra al municipi, a principis 
de juliol.

D’altra banda, a Montmeló 
també estan pensant quines 
dinàmiques i estratègies 
poden impulsar perquè la 
gent “tingui sensació de fes-
ta major”, en paraules de la 
regidora de Cultura, Ariadna 
Ojeda. “Evidentment, no 
serà com les que vivim habi-
tualment però pensem fer 
coses a través de les xarxes, 
activitats que es puguin fer a 
casa. Encara que per les dates 
de la festa major es permeti 
sortir al carrer, encara estem 
estudiant què podem arribar 
a fer i què no. El que és evi-
dent és que l’afluència habi-
tual de gent sobrepassa els 
nivells que preveu el pla de 
desconfinament.” Montmeló 
havia començat a preparar la 
festa major a finals de l’any 
passat.

Un estiu 
sense bolos
Els músics, col·lectiu molt castigats

A l’esquerra, Chema Núñez en un concert de l’orquestra Taxman. A la dreta, Quique Roca, dimecres a casa seva

Granollers

R.S.

Un dels sectors més castigats 
pels efectes econòmics de la 
crisi de la Covid-19 són els 
músics. Moltes formacions, 
principalment orquestres, 
fan el gran gruix de les actu-
acions en l’època estival, i ara 
estan veient com se’ls cancel-
len tots els concerts. La pre-
ocupació, però, va més enllà 
perquè els actes multitudi-
naris seran dels últims que 
recuperaran la normalitat.

Chema Núñez és el direc-
tor de l’Orquestra Taxman de 
les Franqueses. Aquest estiu 
tenien més de 40 reserves, i 
s’han cancel·lat totes excep-

tuant un parell dels mesos 
de setembre o octubre. “Som 
17 persones entre músics i 
tècnics, i la majoria no viuen 
només d’això però pràctica-
ment la meitat dels ingressos 
els guanyen amb l’orques-
tra. Ara ens hem quedat 
totalment penjats”, explica. 
Núñez dona aquest any per 
completament perdut. “Ja 
no hi pensem. Tenim el cap 
posat en l’any vinent, però 
ara mateix és difícil preveure 
quan es permetrà ajuntar-se 
molta gent per assistir a un 
concert i ballar.”

És una situació semblant a 
la que explica Quique Roca, 
de la Garriga, director de la 
Coral Ariadna i la Societat 

Coral l’Aliança, i cantant i 
arranjador del grup d’hava-
neres Cavall Bernat. Amb 
aquesta darrera formació, 
tenien reservades una quin-
zena d’actuacions per a 
aquest estiu, de les quals tres 
ja han caigut definitivament. 
“És una part important dels 
ingressos, tot i que cap de 
nosaltres en depenem com-

pletament. Per sort, això ens 
tocarà l’economia però no 
ens enfonsarà”, explica. Amb 
tot, i pensant en la recupera-
ció de la normalitat, el grup 
d’havaneres a priori ofereix 
menys dificultats que les 
corals. “Si ens fan mantenir 
la distància de seguretat 
sobre l’escenari, som quatre 
i ho podem fer fàcilment 

però amb les corals és molt 
complicat: a l’Ariadna hi ha 
45 cantaires. Com poses tota 
aquesta gent sobre un esce-
nari amb distància social? A 
més, caldrà reduir l’afora-
ment de la sala i la visió i el 
caliu que arriba del públic 
també serà molt diferent, 
molt estrany”, augura el 
director garriguenc.

Després de suspendre les festes majors, Montmeló i Bigues han reconvertit el procés 
de preparar-les en un exercici creatiu per imaginar activitats que generin ambient festiu
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Un aplec de 
Puiggraciós virtual
La Garriga 

Aquest diumenge, com cada 
quart diumenge d’abril, 
era una data assenyalada 
per molts garriguencs. 
S’hi esqueia l’Aplec de 
Puiggraciós, que cada any 
organitza el Centre Excur-
sionista Garriguenc junta-
ment amb la parròquia de 
Sant Esteve i l’agrupació 
sardanista. Com que aquest 
any no s’ha pogut fer, els 
organitzadors han muntat i 
publicat a Youtube un vídeo 
que recopila imatges de 
moltes edicions anteriors de 
l’aplec. “Hem volgut fer un 
petit detall virtual per recor-
dar que quan passi tot això 
hi tornarem i podrem cele-
brar-ho com ho hem fet des 
de fa molts i molts anys”, 
expliquen els responsables 
en un comunicat. El vídeo 
es titula APLEC 2.0 - Aplec 
de Puiggraciós 2020 - Gràcies 
per fer-ho possible!

El volum l’ha editat La Granja de Santa Maria de Palautordera

Publiquen un conte perquè  
els infants perdin la por de sortir

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

La granja escola La Gran-
ja, de Santa Maria de 
Palautordera, ha publicat 
el conte El nou virus de la 
valentia, pensat per ajudar 
els infants –i, de passada, als 
pares i mares– que tenen por 
de sortir al carrer. El volum 
es pot descarregar gratuïta-
ment des del web <https://
barcelona.lagranja.top/>.

Escrit i il·lustrat per l’ex-
perta en educació emocional 

Cristina Gutiérrez Lestón, el 
llibre pretén que amb l’apari-
ció del nou virus de la valen-
tia, més fort i potent que 
la Covid-19, petits i grans 
reforcin l’actitud de coratge 
en un moment en què les 
pors s’han convertit en l’altra 
pandèmia de la societat. El 
conte conté una guia de lec-
tura pels pares i mares, amb 
pautes per entendre l’emoció 
de la por i tenir recursos 
pràctics per afrontar-la.

Gutiérrez Lestón és educa-
dora emocional, directora de 

La Granja, divulgadora medi-
àtica, conferenciant i escrip-
tora de llibres i contes edu-
catius. La seva última obra és 
Créixer amb valentia (Rosa 
dels Vents/Grijalbo). També 
és la responsable del Progra-
ma de Gestió Emocional dels 
infants malalts de fibroma-
tosi de l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, i forma 
part a través de La Granja 
del projecte d’educació emo-
cional de Masia 360 del FC 
Barcelona, entre altres acti-
vitats. La il·lustració de portada, obra de Cristina Gutiérrez Lestón

Vilalba trasllada 
l’arrossada 
popular al terreny 
virtual

Vilalba Sasserra

Per aquest diumenge 3 de 
maig, Vilalba Sasserra havia 
previst fer la seva arrossada 
popular, en la qual els veïns 
i veïnes solen compartir una 
estona de taula i xerrada. 
La situació de confinament 
ha obligat a anul·lar-la, però 
l’Ajuntament ha fet una 
crida perquè sigui virtual i 
que tothom faci la paella a 
casa seva. Es podran penjar a 
les xarxes socials fotografies 
de les paelles, tant a Facebo-
ok, etiquetant l’Ajuntament 
de Vilalba Sasserra, com a 
Instagram, amb l’etiqueta 
#arrossada30passesconfi-
nada. J.B.M.

Caldes editarà vídeos 
amb les imatges que 
veuen els veïns des 
de balcons i finestres

Caldes de Montbui

El museu Thermalia de 
Caldes ha fet una crida a la 
població per enviar fotos i 
vídeos d’allò que veuen a 
través dels balcons, finestres, 
terrasses i terrats, imatges 
que aquests dies estan confi-
gurant els records personals 
de cadascú. Thermalia propo-
sa convertir aquesta imatge 
viscuda individualment 
en un record col·lectiu que 
explicarà com va ser Caldes 
en aquests mesos. Els vídeos 
(màxim 25 segons) i imatges 
s’han d’enviar al Whatsapp 
617 843 675 indicant el nom 
i la ubicació des d’on s’han 
captat.

La Senyoreta 
Muntanyetes felicitarà 
l’aniversari als infants 
de Sant Celoni

Sant Celoni

Els nens i nenes de Sant 
Celoni que ho vulguin 
podran tenir una felicitació 
d’aniversari molt especial. 
La Senyoreta Muntanyetes, 
un dels personatges princi-
pals de la festa major local, 
felicitarà via telemàtica els 
infants que facin anys i que 
ho demanin. La sol·licitud 
s’ha de fer a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament 
(<santceloni.cat>), on s’ha 
d’omplir un formulari indi-
cant nom i cognoms, data de 
naixement, els anys que fa, 
correu electrònic o telèfon 
i mitjà pel qual es vol que 
s’enviï el vídeo.

Els casals infantils i juvenils 
de les Franqueses reprenen 
l’activitat en línia

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Des del tancament dels ser-
veis a l’inici de l’estat d’alar-
ma, els educadors i educa-
dores dels Casals Infantils 
i Juvenils Municipals han 
estat en contacte amb alum-
nes, però és el moment de 
fer un pas més i reprendre 
l’activitat en línia. Aquesta 
setmana s’han començat a 
realitzar videoconferències 
per grups, amb l’objectiu de 
compartir activitats i educar 
lúdicament els infants sense 
perdre el contacte, alhora 

que poder oferir acompa-
nyament i suport a les famí-
lies amb recursos adreçats a 
pares i mares.  

L’activitat en línia dels 
casals es mantindrà fins que 
es pugui tornar a realitzar el 
servei de manera presencial 
i no es cobraran les quotes 
fins que es recuperi la nor-
malitat. Els responsables 
consideren que l’educació 
en el lleure fomenta valors 
com la solidaritat, l’amistat, 
els hàbits saludables, l’es-
perit crític, etc., aspectes 
especialment importants en 
moments de confinament. 
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Un cop de mà des de la fe
EL 9 NOU

Teresa Ortiz va néixer a Barcelona el 1951 
i viu a Granollers. És casada i té dos fills i 
dos nets. Formada en secretariat de tècni-
ques comercials, va treballar al sector sani-
tari i, durant 13 anys i fins a la jubilació, 

va ser responsable de la llibreria religiosa 
Santa Anna de Granollers. Des de fa quatre 
anys és voluntària a Càritas i el bisbe de 
Terrassa va nomenar-la consellera de la 
diòcesi i representant de l’arxiprestat de 
Granollers. També coordina el voluntariat 
de la botiga de roba Re-integra i el suport 
infantil.
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Granollers

EL 9 NOU

Addicte a les xarxes 
socials?

Una mica, ho reconec, és el 
futur.

Una pel·lícula.  
La vida és bella.
Un llibre.  
El que pensen els altres, de 

la Clara Queraltó.
Un restaurant de la 

comarca.
La Fonda Europa.
Li agrada cuinar? 
Sí.
Un plat. 
Costelles de xai a la brasa.
Una beguda.
La ratafia amb unes 

postres casolanes.
On ha passat les últimes 

vacances?  
A Sardenya.
Té previst fer algun 

viatge? A on? 
De moment, no.
Un lloc o un racó on 

perdre’s de la comarca, que 
no sigui el Montseny.

Corró d’Amunt.
I de Catalunya?
L’Empordà.
I del món?
La Provença.
Un lloc on no portaria mai 

ningú. 
A qualsevol on aquesta 

persona no volgués 
anar voluntàriament.                                                                                     
    Amb quin alcalde de la 
comarca aniria a sopar? 

Amb el de Granollers.
Última obra de teatre que 

ha vist. On?  
No ho recordo, anem molt 

poc al teatre.
L’última pel·lícula que ha 

vist al cinema?  
Ad Astra.
Un programa o sèrie de 

televisió.
Més 324.
I de la ràdio? 
El Matí de Catalunya Ràdio.
Amb qui es faria una 

selfie? 
Amb el papa Francesc.
Un lloc per viure.
En aquest moment, a 

Granollers.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
El cor Amics de la Unió.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Sí.
Per qui (si ho vol dir)? 
És personal.
Quin és l’últim regal que 

li han fet?  
Les roses de Sant Jordi.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
Ara, a les 9.
És partidària de les 

migdiades? 
Sí, curtetes.
Alguna cançó que l’hagi 

marcat? 
Cançó de matinada, d’en 

Serrat.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 
Unes plantes de casa dels 

meus pares.
Esculli una paraula que li 

agradi (pel so, significat…)
Enraonar, perquè significa 

contacte.
Quin cotxe té? 
Un Citroën.
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Diumenge passat la vaig 

veure per la televisió. 
Normalment, hi vaig cada 
diumenge.

Un projecte immediat.
Poder sortir i abraçar molta 

gent que estimo.
Un insult.
No en dic, ningú se’n 

mereix. 
Una floreta.
Valorar una feina en 

positiu.
Una olor. 
La de la farigola.
Un ritual diari.
Donar gràcies a Déu en 

llevar-me.
Una mania. 
L’ordre.
Un personatge històric.
Santa Teresa de Calcuta.
Qui li agradaria ser? 
Maria Montesori, una 

mestra genial.
Un hobby.
Cantar a la coral 

parroquial.
Un lema.
“No passa res que Déu no 

ho vulgui.”
Què la treu de polleguera?
Els crits i les coses 

improvisades.
Què canviaria del seu cos?
Res, és el que tinc.
I del seu caràcter? 
Potser el cop de geni 

irreflexiu.
Una expressió molt 

utilitzada.
Amunt els cors!
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Prefereixo no dir mentides.
Què li fa riure? I plorar? 
Els meus fills i nets, tant 

em fan riure com plorar.
Quin és el seu pitjor 

malson? 
El que ara estem patint, la 

Covid-19.
Què té a la tauleta de nit?
Una fotografia amb el meu 

marit i una creu d’Assís.

QÜESTIONARI A TERESA ORTIZ, CONSELLERA DE CÀRITAS A L’ARXIPRESTAT DE GRANOLLERS

“Em faria una ‘selfie’ amb el Papa”
Ortiz admira Santa Teresa de Calcuta, voldria tenir una mica menys de geni i li agrada la paraula ‘enraonar’
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El viatge sense retorn de Palou

Sant Antoni de Vilamajor

Toni Canyameras

La seva veu és encara la d’un 
adolescent però el seu dis-
curs ja desprèn maduresa tot 
i els seus 23 anys recent com-
plerts. Recolzat en aquesta 
maduresa i impulsat per la 
seva gosadia, Àlex Palou 
–podi l’any passat a la Super 
Fórmula japonesa–,  ha volat 
aquesta temporada des del 
Japó als Estats Units en el 
seu periple a bord dels mono-
places. I aquest cop es tracta 
d’un viatge sense retorn, ja 
que una ambició xiuxiueja 
cada cop més fort al seu cap 

i no la silenciarà fins a fer-la 
realitat: triomfar a les Indy-
Car Series, el campionat de 
monoplaces més important 
del país americà, pendent 
d’una estrena que havia 
d’arribar el 14 de març i que 
es farà esperar fins al 7 de 
juny pel coronavirus. La sola 
presència de les llegendàries 
500 Milles d’Indianàpolis al 
seu calendari de curses dela-
ten el prestigi de la prova i 
les impactants velocitats que 
permeten els  circuits ovals –
gairebé 400km/h–, la definei-
xen. “Les IndyCar Series són 
una competició que sempre 
m’ha cridat molt, el sol fet de 

participar-hi significa molt 
per a mi, és un somni. Hi ha 
diversos grans pilots que 
han fet carrera aquí i a llarg 
termini m’agradaria guanyar 
el campionat”, confessa el de 
Sant Antoni de Vilamajor, 
que competirà amb l’equip 
Dale Coyne Racing with 
Team Goh. “A les 500 Milles 
d’Indianàpolis d’aquest any 
hi haurà pilots com Fernan-
do Alonso i això diu encara 
més de la cursa”, destaca 
Palou, que, no obstant això, 
sap que abans de discutir 
els aspirants al títol s’ha de 
convertir en l’indiscutible 
dels principiants. “La meta 

aquest any és guanyar el 
títol de rookie [debutant], fer 
top-10 a la general i intentar 
pujar al podi en alguna cur-
sa. Tenim un bon cotxe, són 
17 curses i això ens donarà 
temps per anar aprenent. He 
tingut poc temps per adap-
tar-me al monoplaça però les 
sensacions han estat molt 
bones ”, assegura Palou, novè 
als tests de pretemporada 
d’un campionat que combi-
na circuits urbans, tancats i 
ovals. 

El vallesà llueix un pal-
marès en què podis com 
els de l’Eurofórmula Open 
i el Campionat de fórmula 
3 Japonesa acompanyen la 
tercera posició del 2019 a la 
Super Fórmula Japonesa. A 
pesar del seu talent i projec-
ció, la mediàtica però inac-
cessible fórmula 1 no ocupa 
cap espai en les il·lusions 
de Palou tot i haver militat 
a l’equip d’Adrián Campos, 
considerat el descobridor 
d’Alonso, i haver tingut vin-
cle amb ell. “Fa uns anys veia 
opcions però ara veig la porta 
mig tancada. Abans depenies 
dels resultats per aconseguir 
plaça a un equip però ara 
importa molt més que tin-
guis recursos i que aportis 
un bon patrocinador. A més 
a més, el bo de les IndyCar 
Series és que ser el millor 
depèn molt més del pilot que 
del cotxe. Però si algun dia 
sona el timbre ho valoraré”, 
assevera el talentós Alex 
Palou, tan jove com agosarat.

Palou, amb el seu monoplaça. A diferència de la fórmula 1, hi ha força igualtat entre els cotxes de les IndyCar Series 

Una de les monitores del CN Granollers imparteix una classe d’exercici virtual dirigida als socis majors de 70 anys

El CN Granollers engega  
una campanya de suport  
als socis majors de 70 anys

Granollers

EL 9 NOU

El Club Natació Granollers 
ha engegat una campanya 
de suport a les 500 persones 
majors de 70 anys que són 
socis i sòcies de l’entitat per 
donar-los suport durant el 
confinament. El club por-
tarà a terme dues accions: 
trucades telefòniques i una 
proposta d’activitat física. A 
més a més, se’ls oferirà que 
es puguin acollir a l’opció de 
la suspensió temporal com a 
soci, per, d’aquesta manera, 
no pagar la quota durant un 
temps determinat. 

Amb la primera acció, el 
CN Granollers busca aten-
dre la gent gran, de manera 
individualitzada i personalit-
zada, amb l’objectiu de saber 

d’ells, conèixer el seu estat i 
situació i mostrar el suport 
i comprensió de l’entitat 
en aquestes circumstàncies 
excepcionals, sobretot tenint 
en compte que el col·lectiu 
d’aquest grup d’edat “serà el 
darrer a ser desconfinat”, en 
paraules del president del 
club, Eduard Escandell. 

Pel que fa a la segona 
acció, el CN Granollers ha 
posat en marxa una cam-
panya per fomentar l’acti-
vitat física en aquest grup 
de socis, amb vídeos amb 
rutines setmanals que es 
poden realitzar a casa i que 
estan enfocades a treballar 
la mobilitat i l’activació 
cardiovascular i muscular. 
Els autors d’aquests vídeos 
d’exercici físic són els tècnics 
del club que habitualment 

imparteixen aquestes clas-
ses. La cap d’activitat física 
i salut de l’entitat, Vanessa 
Rodríguez, detalla la rutina: 
“Són càpsules de 20 minuts 

que es poden repetir durant 
la setmana. Tenint en comp-
te que estem en un estat de 
confinament i que l’activitat 
física en tots els casos s’ha 

reduït, seria important rea-
litzar un mínim de quatre 
sessions a la setmana i, si és 
possible, fer-ho diàriament”, 
explica Rodríguez. 

La Federació 
Catalana  
de bàsquet dona 
per finalitzades 
totes les lligues

Granollers

T.C. 

La Federació Catalana de 
Bàsquet va anunciar dimarts 
que donava per finalitzades 
totes les competicions que 
organitza, tant les sènior 
com les de base. L’organisme 
ja havia comunicat la setma-
na anterior que quedaven 
anul·lades les lligues de 
categories inferiors i ara s’ha 
decidit a anul·lar també les 
sènior. Pel que fa a la reso-
lució de les competicions, 
l’ens federatiu especifica que 
“probablement no hi hagi 
descensos” però sí ascensos, 
tot i que sense concretar 
criteris. Quant a la situació 
dels equips vallesans mascu-
lins, el CB Granollers, líder a 
Copa Catalunya, i el CB Lliçà 
d’Amunt, segon, es troben en 
play-off d’ascens, mentre que 
el CB Mollet B queda en zona 
mitjana i el Sant Gervasi en 
places de promoció per evi-
tar el descens. El CB Mollet 
A, tercer a Lliga EBA –fora 
dels llocs d’ascens–,  està 
pendent del que dicti la 
Federació Espanyola, que no 
s’ha pronunciat encara sobre 
la continuïtat de les compe-
ticions. Quant als conjunts 
femenins de Copa Catalunya, 
el Granollers és en posicions 
de play-off d’ascens i el Lliçà 
d’Amunt, en places de pro-
moció de descens. 

El vilamajorí aterra aquest any a les IndyCar Series americanes, on es vol quedar per triomfar 
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El Circuit, obert a acollir dues 
curses de fórmula 1 aquest any

Montmeló 

Toni Canyameras

El Circuit de Barcelona-
Catalunya està disposat a 
acollir aquest any fins a dos 
grans premis del Mundial de 
fórmula 1, que donarà tret 
de sortida a la temporada 
el 5 de juliol a Àustria, a la 
qual seguirà la cursa de Gran 
Bretanya el 19 de juliol com 
a les úniques dues proves 
confirmades de moment. 
L’autòdrom de Montmeló ha 
acceptat la petició de Liberty 
Media –l’empresa organit-
zadora de la fórmula 1–, per 
acollir el Gran Premi, que 
seria a porta tancada entre 
juliol i agost –i sense que el 
traçat pagués el cànon que 
s’ha d’abonar per albergar 
la prova–. Però, al mateix 
temps, admet que existeix 
la possibilitat d’organitzar 
dues curses en aquest mateix 
Mundial. L’opció cobra força 
tenint en compte que a dia 
d’avui Liberty Media no sap 
si podrà celebrar tots els 
grans premis per les restric-
cions contra la Covid-19 apli-
cada a molts països i, com en 
el cas del futbol professional, 
li interessa celebrar al màxim 
de proves possible encara 
que siguin sense públic per 
salvaguardar els ingressos 
televisius. 

El director general del 
Circuit, Joan Fontserè, des-
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La possibilitat d’albergar dues proves de fórmula 1 aquest any dona esperances a l’hostaleria de la comarca 

vela tots els detalls: “Liberty 
Media ens ha demanat que 
si podíem acollir una cursa, i 
els hem dit que sí, però, tot i 
no haver-ne parlat amb ells, 
estem a la seva disposició per  
organitzar-ne una segona. En 
qualsevol cas, no pagaríem 
cap cànon per compensar 
la manca d’ingressos que 
comporta una prova a porta 
tancada. A més a més, la 
Generalitat no ens ajudaria a 
pagar-lo perquè en no haver 
públic no es generaria un 
retorn econòmic al territori”, 
explica Fontserè.

Tant si el Circuit acull un 

gran premi, com dos, la visita 
de la fórmula 1 contribuiria 
a revifar l’hostaleria local, 
ja que el que els reporta més 
ingressos en aquest tipus 
d’esdeveniments són el 
servei a les escuderies. “La 
principal funció del Circuit 
és generar economia per a la 
comarca i aquest pot ser un 
bon punt de partida per reac-
tivar l’activitat econòmica”, 
destaca el director general 
del traçat vallesà, que ha de 
negociar la seva continuïtat 
a la fórmula 1 a partir del 
2021, ja que l’actual con-
tracte és només per aquest 

any. La competència d’altres 
circuits com el de Jerez per 
acollir la prova no preocupa.  
“Estem pendents de resta-
blir les converses. No hem 
de mirar altres circuits, sinó 
posar en valor l’experiència, 
capacitat organitzativa i ubi-
cació del nostre”, assevera el 
director general, que, d’acord 
amb el pla de desescalada del 
govern de l’Estat, espera que 
el Circuit pugui acollir entre-
naments a la fase 1 i compe-
ticions a la 3. “Creiem que al 
juliol ja podrem tenir curses, 
això sí, a porta tancada”, indi-
ca Joan Fontserè. 

L’inici  
del Mundial 
de MotoGP 
s’endarrereix 
al 9 d’agost

Granollers

EL 9 NOU

L’inici del Mundial de 
MotoGP, que comptarà un 
any més amb Aleix i Pol 
Espargaró, s’endarrereix 
ara fins al 9 d’agost, amb la 
prova de la República Txeca, 
després que la Federació 
Internacional de Motoci-
clisme (FIM), l’Associació 
d’Equips de Competició i 
Dorna Sports anunciessin 
dimecres en un comunicat 
que els grans premis d’Ale-
manya, Holanda i Finlàndia 
quedaven cancel·lats. 

Després de l’ajornament 
de la prova de Sachsenring 
(Alemanya) –finalment 
anul·lada–, el començament 
del campionat del món s’ha-
via posposat fins al 28 de 
juny amb la cursa d’Assen 
(Holanda), a la qual seguia 
el Gran Premi de KymiRing 
(Finlàndia) el 12 de juliol. 
Tanmateix, la suspensió 
de tots tres esdeveniments 
situa aquesta estrena ara al 
9 d’agost a Brno (República 
Txeca). 

Són les tres primeres curses 
després del Gran Premi de 
Qatar que cancel·la de mane-
ra definitiva el Mundial de 
MotoGP, que manté ajorna-
des altres proves, com la pro-
va de Montmeló, que havia de 
tenir lloc en un principi entre 
el 10 i el 12 de maig. 

Professionals com els de l’handbol encara desconeixen si a partir del dilluns podran entrenar

Incertesa entre els esportistes davant el pla  
de desescalada anunciat pel govern de l’Estat 
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Els jugadors del Fraikin, a l’espera de que es concretin les mesures 

Granollers

T.C. 

L’afectació del pla de des-
escalada a l’esport profes-
sional anunciat pel govern 
de l’Estat dimarts, tret del 
futbol professional, ha cau-
sat una profunda incertesa 
entre molts esportistes, que 
desconeixen si a partir del 
dilluns podran fer ús de les 
instal·lacions que necessiten 
per tornar a entrenar. La fase 
0 permet els “entrenaments 
individuals d’esportistes pro-
fessionals i federats i entre-
nament bàsic de lligues pro-
fessionals”, descripció que 
comprendria, per exemple, 
els dos principals conjunts 
sènior del BM Granollers 
–Fraikin i KH-7–, el CH Cal-

des masculí i el CHP Bigues 
i Riells femení –militants a 
l’OK Lliga–, l’EC Granollers 
–tot i no ser un equip de fut-
bol professional, és federat–, 
i altres esportistes indivi-
duals que també necessiten 
un equipament concret per 
exercitar-se, com el tennista 
Steven Díez. El dubte rau en 
si obriran les instal·lacions 
municipals on molts d’ells 
entrenen. 

Fins i tot en el cas dels que 
no necessiten instal·lacions 
hi ha dubtes, com reconeix 
el ciclista Martí Márquez. 
“Estem pendents de saber 
si dissabte es pot sortir amb 
bici. Sabem que a partir de 
dilluns ja es pot entrenar 
però en el cas dels ciclistes 
professionals no sabem enca-

ra quines limitacions hi hau-
rà per circular, si prohibiran, 
per exemple, agafar el cotxe 
per anar a rodar a una zona 

concreta”, assenyala el corre-
dor llinassenc. L’entrenador 
del Fraikin i també respon-
sable d’Instal·lacions Espor-

tives de l’Ajuntament de 
Granollers, Antonio Rama, 
assegura que estan “a l’espe-
ra de rebre instruccions del 
Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) per veure com es 
concreten les indicacions”. 
El CH Caldes, que també 
s’exercita en un equipament 
municipal, resta a l’espera de 
rebre el permís de l’Ajunta-
ment de la vila termal, que a 
la seva vegada respon que “el 
Consistori ha d’informar-se 
bé abans de confirmar cap 
novetat sobre l’ordre actual”. 
El que sí que se sap ja és que 
el CAR de Sant Cugat, on 
entrenen la nedadora d’artís-
tica Txell Mas i l’atleta Artur 
Bossy, que ja podrà sortir dis-
sabte, reobrirà l’11 de maig.

Qui també ha manifestat 
dubtes sobre el pla de deses-
clada és la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat, 
que en un comunicat ha asse-
nyalat que hi ha “inconcreci-
ons que estan generant tota 
mena de dubtes”, alhora que 
demana al CSD que publiqui 
“una nota d’aclariment”. 

El traçat ha acceptat de moment la petició de Liberty Media d’organitzar una prova a l’estiu 
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Adrià Jiménez dona instruccions a les seves jugadores en un partit d’aquesta temporada 

Caldes de Montbui

Toni Canyameras

Nit del 18 d’abril. Mireia 
Pisa, capitana del sènior 
femení del CH Caldes, apa-
gava la tele i volia estudiar 
una mica abans de donar per 
enllestit un nou dia tancada 
a casa. Sabia, a més a més, 
que aquesta temporada no 
gaudiria del plaer de l’hoquei 
després de la decisió de la 
Federació Catalana de donar 
per finalitzades les competi-
cions. Camí de la seva habi-
tació, li arriba un whatsapp 
important. No, no era pas un 
missatge més: “Vaig obrir el 

xat del grup i ens van dir que 
amb el criteri que aplicava 
la Federació per resoldre 
les competicions pujàvem 
a Nacional Catalana. Va ser 
una bogeria màxima, aquella 
nit vaig dormir poc de l’emo-
ció”, relata. El que havia de 
ser una avorrida i pesada 
jornada de confinament més 
es va convertir en un dia que 
sempre més tindrà un espai 
reservat a la memòria de 
la plantilla del Caldes, que 
torna a tenir el sènior feme-
ní a la categoria de plata de 
l’hoquei estatal més d’una 
dècada després. 

El conjunt de la vila ter-

mal era quart a la taula en 
el moment de la interrupció 
dels campionats –fora de 
les places d’ascens–, però la 
Federació Catalana de Pati-
natge va determinar atorgar 
validesa a la classificació de 
la primera volta d’aquesta 
Primera Catalana, la qual el 
Caldes va concloure segon pel 
darrere del filial del Mataró, 
que en tenir el primer equip 
a Nacional Catalana no pot 
pujar, raó per la qual les 
calderines es van adjudicar 
l’anhelada plaça. “No ens ho 
esperàvem. El dia següent ho 
vam celebrar per videoconfe-
rència”, explica, encara amb 

un somriure incrèdul, Pisa. 
Amb 18 anys, Pisa és una 

de les veteranes en un equip  
replet de jugadores d’entre 
16 i 19 anys on manca expe-
riència però sobra qualitat: 
Aroa López, Natalia Murcia, 
África Abad, Asha Cabré,  
Angie Llorenç i Vega Carmo-
na són la resta d’integrants. 
La joventut es deixa sentir 
fins i tot a la banqueta, ja que 
l’entrenador, Adrià Jiménez 
–també preparador físic del 
sènior masculí– , només té 29 
anys. Però Jiménez no només 
està orgullós que l’edat hagi 
estat només un número en 
aquesta Lliga. “Estem feliços, 
tot i que ens hauria agradat 
pujar d’una altra manera. 
Hem aconseguit l’ascens amb 
un equip en què totes han 
passat per la base del club 
i amb el segell del Caldes, 
amb treball disciplina i un 
hoquei elaborat quan teníem 
la possessió. Agraeixo a les 
noies que hagin cregut en 
mi. Encara tenen molt per  
demostrar, tenen un futur 
brillant per davant”, destaca 
el tècnic d’un Caldes que ja 
compta amb cinc equips de 
noies des que fa quatre anys 
comencés a potenciar l’ho-
quei femení. El president de 
l’entitat, Jordi Aragay, asse-
gura que “l’objectiu és situar 
el sènior femení a l’OK Lliga 
de la mateixa manera que ho 
hem fet amb el masculí: amb 
jugadors de la casa”. El millor 
d’aquesta generació encara 
ha d’arribar. 

El CF Mollet 
no renova 
l’entrenador 
Jordi López per 
al curs vinent

Mollet del Vallès 

T.C. 

El CF Mollet UE va fer oficial 
dimarts que no renovaria 
Jordi López com a entrena-
dor del primer equip de cara 
a la pròxima temporada pels 
mals resultats. L’equip del 
Baix Vallès és catorzè, en 
plaça de descens directe al 
grup 1 de Primera Catalana, 
i està a l’espera de com la 
Federació Catalana resolgui 
les competicions una vegada 
que ha anunciat que la Lliga 
es dona per finalitzada. Amb 
López, contractat per aquesta 
temporada, marxen els dos 
ajudants que havia incorpo-
rat per a aquesta etapa: Joan 
Garcia com a segon entre-
nador i Marc Fortuny com a 
preparador físic. 

“Els resultats no han 
acompanyat, encara que no 
sigui culpa només del cos 
tècnic. En tot cas, estem 
molt agraïts a la seva feina i 
professionalitat”, assegura el 
responsable de relacions ins-
titucionals i comunicació del 
club, Xavi Ribas. Per la seva 
part, així valora la no-renova-
ció Jordi López: “Accepto la 
decisió amb resignació i, tot 
no compartir-la, la respecto. 
El joc era òptim i hauríem 
tingut la capacitat per sal-
var l’equip si la temporada 
hagués continuat. Però me’n 
vaig agraït al Mollet.” 

El Caldes puja a Nacional Catalana amb la resolució de competicions de la Federació
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Gràcies
als llibreters i quiosquers que cada matí aixequen
la persiana per vendre el diari.

Gràcies
als repartidors que fan arribar-lo a cada casa.

Gràcies
als subscriptors per la comprensió en dies tan difícils 
per fer-ne la distribució.

Gràcies
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Gràcies
a la feina de tots i totes qui fan possible aquest periòdic.

Gràcies a tothom. Gràcies, #gentEl9Nou
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• Yusuf • Farners • Andrés • Marisol • Nelson • Asunción • Tao • Andrea • Salvador • Georgia • Quique • Meritxell • Michele • Clàudia • Benet • Tània • Joan-Francesc • Carla • David • Sagi • Núria • Edu • Assim • Pamela • John • Li • Carles • Eugènia • Martxelo • Gemma • Juan Antonio • Aurora • Diego • Pietat • Santi • Pruden • Raül • Olga • Francisco • Míriam • Efraín • 
Isabel • Paco • Marina • Charlie • Dàmaris • Habib • José • Elisabet • Donat • Raquel • Agustín •Emma • Ricardo • Camilla • Josep-Antoni • Mei • Encarnación • Shui • Margarita • Cesco • Miquelina • Daniel • Helena • Gorka • Maricarmen • Omar • Carol • Alejandro • María Dolores • Siscu • Susagna • Oriol • Roser • Àngel • Gisela • Marcos • Maria Dolors • Gabi • Carmen 
• Enrique • Francesc • Fàtima • Ibrahim • Norma • Camil • Eva • Josep-Maria • Fabiana • Bernardo • Cati • Yun • Sheila • Pili • Ruth • Said • Mariàngels • Emili • Charo • Maria-Dolors • Salva • Irina • Wang • Paula • Elías • Kheira • Gregori • Jaja • Miquel Àngel • Sandra Meriem • Haid • Eloísa • Lolo • Christina • Dídac • Àngels • Matthew • Juan • Diana • Eugenio • Ares • 
Saül • Celina • Ernesto • Dorota • Aitor • Nuri • Juanma • Conchi • Albert • Modibo • Aroa • Chiqui • Elena • José Antonio • Mihai • Anna Marta • Kun • Cinta • Santiago • Dusan • Ester • Rafael • Judith • Tina • Cisco • Maria-Carme • Germen • Paquita • Sulayman • Clotilde • Alfonso • Carolina • Mateo • Maria del Mar • Nicolau • Pilar • Ahmad • María • Carlos • Alejandra 
• Dalil • Patrícia • Martín • Reina • Josep-Manel • Ainhoa • Riqui • Queralt • Stefano • Alessandra • Ndeye • Olivia • Ruben • Juan José • Casandra • Fèlix • Aintzane • Éric • Encarna • Marc • Cèlia • Evelí • Angelina • Sebastià • Sara • Isaac • Alba • Camilo • Mira • André • Sílvia • Chakir • Tere • Mariano • Chus • Silvi • Constance • Màrius • Ana • Sergi • Teti • Dani • Susana 
• Gabriel • Margot • Cristòbal • Shaoran • Celine • Rubén • María Rosa • Gerard • Dori • Berto • Lola • Malek • Chloe • Emilio • Lupe • Guillermo • Elisabeth • Héctor • Hae-Ok • Walter • Mònica • Alí • Karol • Mateu • Vicenta • Miquel • Txell • Ignasi • Yolanda • Víctor • Trini • Àlex • Zoraida • Sebastián • Tresor • Xose • Laia • Julián • Vesna • Lambert • Imma • Llorenç • 
Magda • Samir • Lorena • Sergio • Hermínia • Alberto • Viqui • Manel • Victòria • Abdel • Leticia • Winston • Ikram • Valentí • Chang • Lleí • Julià • Loli • Benjamín • Suntu • Magí • Mia • Ildefons • Kènia • Juan Manuel • Katrien • Lluc • Magdalena • Bruno • Verónica • Lucía • Eloi • Maica • Vicent • Lídia • Luigi • Alena • Yonas • Lindsay • Ton • Elisenda • Lau • Kaba • 
Narcís • Mary • Ignacio • Valeria • Lluís • Laura • Mamadou • Maria-Àngels • Titi • Khlifia • Manuel • Selin • Javi • Lourdes • Christophe • Zainab • José Manuel • Gao • Areston • Heloïsa • Edgar • Ari • Cesc • Louise • Arnau • Mabel • Jaime • Cris • Amin • Eli • Made • Lurdes • Ed • Gabrielle • Vicenç • Mahyuba • Vanessa • Beth • Robert • Seilu • Raúl • Agustina • Daniel • 
Qiang • Khalil • Yanina • Rodrigo • Valérie • Txus • Hasan • Kenneth · Astrid • Salma • Muriel • Conan • Norberta • Klaus • Adalia • Oswaldo • Hagen • Heidi • Selima • Gael • Zulay • Fiona • Onofre • Bruce • Donald • Celestino • Agnes • Èlia • Gara • Venus • Idara • Charo • Walid • Yusuf • Janet • Altair • Zaira • Ginebra • Umar • Gwendolina • Teobalda • Yeray • Isia • 
Hortensia • Marius • Morgana • Aitor • Noemí • Unai • Pancho • Andrés • Aitana • Pelayo • Soledad • Ainhoa • Blas • Darío • Bruno • Pascual • Begoña • Diego • Renata • Tomàs • Estel • Karina • Ermen • Anna • Aurora • Jimena • Antoni • Úrsula • Ximena • Trinidad • Moises • Tecla • Ezequiel • Umbert • Lucio • Ug • Otger • Lupe • Zacarias • Mateo • Izan • Emma • Irene 
• Álvaro • Daniela • Lucas • Sara Anna • Isidre • Maria • Ricard • Montse • Jordi • Pep • Anna-Maria • Guille • Eulàlia • Ivan • Maimouna • Quim • Griselda • Toni • Aaram • Dolores • Ismael • Bintou • Eduard • Abbi • Maite • Abel • Espe • Abida • Hugo • Adam • Mariángeles • Adela • Carmela • Josep-Francesc • Dolors • Íñigo • Alícia • Guillem • Irene • Felipe • Esther • 

Gràcies
als llibreters i quiosquers que cada matí aixequen
la persiana per vendre el diari.

Gràcies
als repartidors que fan arribar-lo a cada casa.

Gràcies
als subscriptors per la comprensió en dies tan difícils 
per fer-ne la distribució.

Gràcies
als lectors que sempre ens fan confiança.

Gràcies
als anunciants que ens ajuden a continuar endavant.

Gràcies
a la feina de tots i totes qui fan possible aquest periòdic.

Gràcies a tothom. Gràcies, #gentEl9Nou
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Fa 30 anys 
04/05/1990

“La droga dura 
mata tres joves 
en diferents 
circumstàncies”

“L’amo d’un bar 
de la Garriga, 
detingut per 
prostituir menors”

Fa 20 anys 
05/04/2000

“Arriba el desè 
Gran Premi  
i encara  
es demana  
un Circuit més 
obert al Vallès”

“El diari personal 
de Sergi Mingote 
des del Pol Nord”

Fa 10 anys 
30/04/2010

“El Fraikin 
només necessita 
quatre gols per 
arribar a la final 
de la Recopa 
d’handbol”

“Antoni Guil, 
nou alcalde de 
Montmeló amb els 
vots de PSC i CiU”

Fa 5 anys
30/04/2015

“Sis grups  
de Whatsapp  
a les Franqueses 
per prevenir 
robatoris”

“Veïns sense 
telèfon des de fa 10 
dies, a la Torreta”

L’hemeroteca

Farmàcies de guàrdia

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre Com. Sant Jordi. Tel. 93 
843 19 07 | cada dia, de 9 a 22h.

Bigues i Riells
✚ TORRAS 
C. Anna Mogas, 116. Tel. 93 865 
83 42 | cada dia, de 9 a 21h. 

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 0.30h, cal trucar a la 
Policia Local. Tel. 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33  
| laborables, de 8.30 a 21h; diu-
menge i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 30. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 1. 
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dies 2 i 3.

La Garriga
✚ CRESPI 
C. Calàbria, 80.  

Tel. 93 871 69 97 | dies 30 a 3.

Granollers
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores. 

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 30 a 3.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. Església, 2. Tel. 93 841 03 03  
| cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81.  
Tel. 93 570 73 68 | dia 30. 
✚ CONCEPCIÓN 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 1. 
✚ GARNÉS 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 2. 
✚ LAFARGUE 

C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 3.

Montmeló
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 30. 
✚ MIL·LENARI
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dies 1 a 3.

Montornès del Vallès 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 30. 
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 1. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dies 2 i 3.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12  
| cada dia, de 9 a 22h.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. | labora-
bles, de 8 a 21h; dissabte, 8 a 14h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 

Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | laborables, matí i tarda; 
dissabte i diumenge, matí. 

Sant Pere de Vilamajor
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, matí i tarda; 
dissabte i diumenge, matí. 

Sant Celoni 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 30. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 1. 
✚ GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dies 2 i 3.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 
64 | dilluns a dissabte, de 9 a 
21h; diumenge, de 10 a 13.30h

Sant Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. Sant Jeroni, 2.  
Tel. 93 573 44 35 | dilluns a 
dissabte, de 9 a 20.30h.

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Isabel Palacios Pérez, 62 anys. Granollers. 18-04 

Ramón Muñoz Serret, 78 anys. Llinars del Vallès. 19-04 

Miguel Abraham Company Jiménez, 50 anys. Granollers. 20-04 

Isabel Artero Mañas, 54 anys. Granollers. 20-04 

José Cuenca Estudillos, 67 anys. Granollers. 20-04 

Tomás Guirao Sánchez, 80 anys. Granollers. 20-04 

José Fernández García, 90 anys. Sant Feliu de Codines. 20-04 

Rosa Bonet Ribera, 81 anys. Santa Eulàlia de R. 20-04 

Miquel Barbany Dalmau, 86 anys. Santa Eulàlia de R. 20-04 

Alberto Quiroz Valenzuela, 63 anys. Granollers. 21-04 

Maria-Dolors Casals Jordà, 70 anys. Granollers. 21-04 

Isidro Bellavista Xirau, 71 anys. Granollers. 21-04 

Gregorio León Paradelo, 73 anys. Granollers. 22-04 

Juana Navarro Perdomo, 75 anys. Granollers. 21-04 

Violeta Sanchís Vives, 82 anys. Granollers. 21-04 

María Comino Velasco, 86 anys. Granollers. 21-04 

Núria Torras Esteve, 86 anys. Granollers. 21-04 

Antoni Bosch Basi, 91 anys. Granollers. 21-04 

Teresa Cors Bombilà, 91 anys. Granollers. 22-04 

Juan Manuel Lobo Lobo, 75 anys. Granollers. 21-04 

Alfonsa López Dueñas, 85 anys. Bigues i Riells. 22-04 

Antonia Cabeza Ruiz, 69 anys. Canovelles. 22-04 

María Toucedo Martínez, 87 anys. Granollers. 22-04 

Juan Marín Garrucho, 63 anys. Granollers. 23-04 

Francisco Aldonza Madrid, 68 anys. Granollers. 23-04 

Juan Garrido Mateo, 71 anys. Granollers. 24-04 

Josep Lizarte Medina, 72 anys. Granollers. 24-04 

Alfonso Carrasco Sebastián, 80 anys. Granollers. 24-04 

Núria-Àngels Sánchez López, 86 anys. Granollers. 24-04 

Cristeta Fernando Guàrdia, 85 anys. Granollers. 24-04 

Pere Pocorull Fossas, 86 anys. Granollers. 24-04 

Olvido Fernández Álvarez, 87 anys. Granollers. 23-04 

Maria-Rosa Coll Gómez, 88 anys. Granollers. 24-04 

Amable Morales Novella, 73 anys. Caldes de Montbui. 25-04 

Lucie González, 86 anys. Granollers. 25-04 

María García Blanca, 89 anys. Lliçà de Vall. 25-04 

Maria Rius Guixé, 95 anys. Campins. 26-04 

Félix Vázquez Chacón, 90 anys. Canovelles. 26-04 

Jaume Planas Guillamet, 81 anys. Cardedeu. 26-04 

Juana Sánchez Soto, 97 anys. Cardedeu. 26-04 

Carlos Arranz Figuera, 70 anys. Granollers. 26-04 

José Sangüesa Hijazo, 76 anys. Granollers. 26-04 

Albert Camp Puigdomènech, 93 anys. Granollers. 26-04 

Sacramento Ortega Erencia, 96 anys. Granollers. 26-04 

Jacinta Blázquez Fernández, 96 anys. Llinars del Vallès. 26-04 

Juan Iglesias Redó, 81 anys. Sant Celoni. 26-04 

Mercè Baulader García, 87 anys. Caldes de Montbui. 27-04 

Fèlix Marrodan Rubio, 86 anys. La Garriga. 27-04 

Rosa Tache Pérez, 97 anys. Granollers. 27-04 

Eusebio Muñoz Martínez, 87 anys. Granollers. 27-04

Defuncions
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Proximitat
Aquests dies el que més 
estem trobant a faltar 
tots plegats és el contac-
te físic: allò tan llatí de 
tocar-se, agafar-se, abra-
çar-se. El confinament i 
tot el que se’n deriva té 
ramificacions que van a 
les arrels del nostre ADN 
cultural. La gent d’aquest 
conegut establiment del 
centre de Granollers ho 
té clar i així ho expressa 
en el cartellet que hi ha 
a la porta. És difícil sin-
tetitzar en tan poques 
paraules l’esperit del 
comerç de proximitat.

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Altres herois
Posats a parlar d’altres herois 
d’aquesta pandèmia, potser caldria 
afegir els informàtics dels ajunta-
ments. Són els que han aconseguit 
fer possible que els plens es puguin 
fer de manera telemàtica, cosa que ni 
alcaldes, alcaldesses, regidors i regi-
dores tenien gaire per la mà...

Sortir i tornar a entrar
Tot i això, els plens telemàtics acaben 
generant tota mena de situacions. 
Dimarts, al plenari de Granollers, 
diversos regidors van haver d’aplicar 
la “solució de l’informàtic” i sortir i 
tornar a entrar a la videoconferència 
per reactivar el so o la imatge si els 
havien quedat aturats.

Inoportú
La distància genera talls inoportuns. 
Li va passar a la regidora Alba Barnu-
sell, de Granollers, que va saltar de la 
sala de plens virtual just en el moment 
de votar i el seu vot no es va poder 
comptar. També a la regidora Andrea 
Canelo. Des de casa, es pensava que la 
secretària la veia votar, però no.

Congelat
També a l’hora de votar en el ple de 
Granollers el regidor Pau Llobet va 
quedar congelat amb la mà aixecada. 
Ho va fer per votar a favor. Després 
de comptar i quan l’alcalde Mayoral 
va demanar per les abstencions, ell 
seguia en la mateixa posició. En bro-
ma, li van dir que només en valia un.
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Primer es 
va cancel·lar 
el Mobile i 
els nostres 
governants 
van asse-
gurar que 
era una 

equivocació –parlaven de 
“l’epidèmia de la por” (Tor-
ra) i d’“injustícia” (Colau)–. 
Després ens van dir que no 
calien mascaretes pel carrer, 
que un bon rentat de mans 
i avall. Era una simple grip. 
Més endavant, n’hi havia 
prou d’evitar aglomeracions. 
D’entrada es tractava de 

minimitzar la dimensió de 
l’epidèmia, amagar el desco-
neixement i la mala previsió, 
emparant-se en la nostra 
incredulitat.

Quan vam tenir la pata-
cada a sobre, va venir tot el 
contrari: la propagació del 
pànic davant els estralls del 
virus per justificar un con-
finament extrem. No calia 
gaire esforç: els avis morint, 
els entregats sanitaris caient 
com mosques i la paràlisi glo-
bal ens van convèncer. Ser-
vidora va estar sense sortir 
de casa quatre setmanes, tot 
i estar en un poble de 6.000 

habitants amb una densitat 
de població i de contagiats 
escassa. Ens ho vam agafar al 
peu de la lletra.

Havia començat la bogeria. 
El control social. La pell de 
les mans caient a tires de tan-
ta desinfecció. Les denúncies 
dels veïns que passejaven 
massa vegades el gos. L’odi 
als barcelonins que vivien a 
la segona residència encara 
que fessin un confinament 
exquisit. Pares criticant 
altres pares per no estar 
acostumats a passar tantes 
hores amb els fills. La por als 
que no duien mascareta i et 
tallaven el pernil dolç. La por 
als pobres sanitaris quan tor-
naven al seu bloc. Tots socis 
acèrrims del club de fans de 

l’Oriol Mitjà. Tots piolins en 
potència. Ens ho vam creu-
re i ho vam donar tot. Vam 
entregar dos mesos, la vida, 
la feina i la primavera.

I suposàvem que si ells 
ens havien portat fins al 
cim més alt, bé sabrien bai-
xar-ne. Però es veu que això 
és el Pedraforca: per pujar 
s’ha de grimpar però és que 
a la baixada ve el pedregar. 
La desescalada anunciada 
sembla un prospecte atòmic: 
ultraregulada, centralitzada, 
en alguns casos irrealitzable, 
il·lògica o no rendible. Però 
és que el pla B potser hauria 
estat pitjor, més llarg, lent i 
tampoc permeable a casuísti-
ques territorials, com ja hem 
vist fins ara.

El retorn a la normalitat 
no podia ser fàcil perquè la 
mirada sempre ha d’estar 
posada en la salut i amb l’ull 
estràbic anar guaitant l’eco-
nomia. S’ha de tenir cintura. 
Però sobretot el que hem 
de fer-nos mirar són totes 
les imposicions i renúncies 
que hem acceptat pel camí 
encara que no fossin de sen-
tit comú, com no veure els 
pares, no sortir a passeig al 
camp, estar geolocalitzable o 
creure que es pot teletreba-
llar amb nens a casa. Perquè 
ara ens diuen que amb la dis-
tància social ja n’hi ha prou 
per anar a fer una cervesa 
amb els amics i la sensació 
de ser una rata de laboratori 
en mans d’uns tristos apre-
nents d’alquimistes comença 
a ser devoradora.

Laura Serra
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La desescalada 
sembla un 
prospecte 
atòmic: 

ultraregulada, 
centralitzada, 
irrealitzable...

I ara toca la baIxada


