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Massa d’hora per cantar victòria
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(Pàgines 2 a 8 i editorial) Ciclistes, corredors i passejants, el primer dia de la desescalada al Parc del Falgar de Llerona aquest dissabte 

u Camins i espais verds del Vallès 
Oriental s’omplen d’esportistes  
molt per sobre del que és habitual

u La fiscalia ha obert investigacions  
a dues residències de Mollet, una  
de Parets i una altra de la Garriga

u L’Hospital de Granollers ja ha rebut 
més de 1.200 donacions de material  
de particulars i empreses

La Garriga 
eliminarà bona 
part d’habitatge 
previst  
a Can Violí

(Pàgina 10)

Els tritons 
comissats a 
Barcelona són 
de dos torrents 
del Montseny

(Pàgina 11)

La molletana 
Inverse arrenca 
la confecció  
de mascaretes 
de seguretat

(Pàgina 18)

Un artefacte 
casolà esclata 
a la porta  
d’un regidor  
de Caldes

(Pàgina 9)

Les naus 
disponibles 
als polígons 
de la comarca 
baixen un 42%

(Pàgina 19)
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Sortida massiva dels 
vallesans a passejar 
i a fer esport
Camins i espais verds s’omplen molt per sobre del que és habitual

Amb bicicleta per Gallecs
Mollet del Vallès “Sembla la marató de Boston!”, cridava una de les perso-
nes que, dissabte al matí, corria pels camins de Gallecs. L’afluència de cor-
redors i ciclistes era molt superior a la d’un dissabte d’abans de la pandè-
mia. “Feia falta una mica de llibertat”, deia Antonio Ramos, de 64 anys, veí 
de Mollet –amb casc i mascareta a la foto–, que solia sortir amb bicicleta 
de muntanya amb un grup. “En grup no sortia des de l’11 de febrer”, expli-
cava. Aquest dissabte l’acompanyava el seu fill Alberto, de 33 anys. “Jo faig 
més cursa a peu, patins o gimnàs però avui he decidit agafar la bici.”

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Al Passeig de la Garriga
La Garriga La Maria Puig, de 75 anys –a l’esquerra de la fotografia– era una 
de les primeres persones grans del poble que dissabte van tornar a trepitjar 
amb llibertat carrers i places. Va sortir a caminar pel Passeig de la Garriga 
acompanyada de la seva filla, Anna Rossinyol. Des que es va decretar l’estat 
d’alarma ha estat tancada a casa. Explica que mai havia viscut una situació 
així i que l’ha impactat. “No em pensava mai viure una cosa així. Jo m’he tro-
bat bé, però fa angoixa veure tanta gent afectada.” Diu que, a casa, feia exerci-
ci en una bicicleta estàtica i que ha après a fer anar una mica més el mòbil.
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Aquest és l’aspecte que presentava el camí de Gallecs entre el pont de l’autopista AP-7 i el torrent Caganell dissabte a 2/4 de 9 del matí

Granollers

Josep Villarroya

Els vallesans han sortit 
massivament aquest cap 
de setmana aprofitant el 
desconfinament parcial que 
permet fer esport i passejar 
en franges horàries de matí 
i tarda-vespre. Els llocs que, 
en circumstàncies normals, 
són més freqüentats per 
persones que corren, van 
amb bicicleta o passegen es 
van omplir des de primera 
hora del matí, especialment 
dissabte, i van multiplicar la 
presència habitual de perso-
nes abans de la pandèmia.

A Mollet, els camins de 
Gallecs es van omplir de tal 
manera de corredors i ciclis-
tes que es feia difícil mante-
nir la distància de seguretat. 
La majoria duia mascareta, 
però altres, la majoria dels 
ciclistes, no. Des de primera 
hora, la Policia Municipal va 
controlar els accessos a l’es-
pai natural.

A Granollers, segons 
explica el cap de la Policia 
Local, Lluís Colomé, no es 
van detectar grans bosses de 
persones que infringissin la 
norma del desconfinament 
parcial per franges horàries, 
tot i que admet que “algunes 
persones les esgotaven una 

mica”. El passeig fluvial i el 
recinte firal, dos dels llocs 
on, habitualment, hi ha més 
persones que practiquen 
esport, mostraven, des de 
primera hora del matí de dis-
sabte, una imatge absoluta-
ment inusual, amb centenars 
de persones corrent o anant 
amb bicicleta. Diumenge, 
el segon dia, l’afluència era 
inferior. En aquest primer 
cap de setmana, la Policia 
Local ha incidit més a avisar 
les persones que incomplien 
les normes que no pas a obrir 
expedients sancionadors. 
Només s’ha fet en els casos 
de persones que no han fet 
cas dels avisos dels agents.

Des de l’inici de l’estat 
d’alarma, a mitjan març, la 
Policia Local de Granollers 
ha fet unes 470 propostes 
de sanció per incompliment 
de l’ordre de confinament. 
Cal destacar que, aquest 
dissabte, les policies locals 
de Granollers, Canovelles i 
les Franqueses han fet una 
intervenció conjunta per un 
nombrós grup de persones 
que s’havien ficat al riu Con-
gost i, a més, sense guardar 
les distàncies a l’alçada del 
pont de ferro del la línia de 
tren del Nord. En aquest 
punt conflueixen els tres ter-
mes municipals.

A les Franqueses, els llocs 
que han registrat més aflu-
ència de persones han estat 
el parc de Milpins, a Corró 
d’Avall; el parc del Mirador 
de Bellavista i el parc del Fal-
gar, a Llerona. Segons fonts 
de la Policia Local, la majoria 
de persones han respectat 
les franges horàries i la nor-
mativa, però una minoria 
no ho va fer. Un dels exem-
ples més clars és un grup 
de persones que jugaven un 
partit de futbol al parc del 
Mirador de Bellavista. Fonts 
municipals indiquen que la 
Policia Local denunciarà els 
casos que siguin flagrants, 
com gent d’altres municipis 
que passegin per llocs de les 
Franqueses.

A la Garriga, segons explica 
l’alcaldessa, Dolors Castellà, 
les persones van seguir la 
normativa, respectant les dis-
tàncies i les franges horàries 
tot i que no sempre els límits 
del terme. “Hem constatat 
que hi ha qui no coneix exac-
tament els límits de la Gar-
riga amb Samalús o Figaró 
a través de camins o boscos. 
Però, en general la gent és 
força respectuosa. Crec que, 
per una població com la Gar-
riga, amb 16.500 habitants, 
podem estar molt contents 
de l’actitud i el respecte de la 

gran majoria cap a la salut de 
tothom.”

A Sant Celoni, l’alcalde, 
Raül Garcia, incidia en el 
mateix. “La gran majoria de 
gent és responsable, però 
també hi ha gent que aprofi-
ta els primers dies per abusar 
una mica. També és cert que 
hi ha gent despistada amb 
tants canvis. La policia ha fet 
molta feina pedagògica però 
quan detecta abusos també 

aixeca actes.” Els llocs més 
freqüentats van ser la llera 
del Pertegàs, el camí d’Ol-
zinelles o els entorns de la 
Rectoria Vella.

A Canovelles, el passeig 
de la Ribera va concentrar el 
major nombre de gent. I tam-
bé el sector de Can Duran. 
L’alcalde, Emilio Cordero, 
afirma que, en general, es 
respectava la norma. “La gent 
és conscient.”
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El Baix Montseny té una part al Vallès Oriental i l’altra a la Selva

“Som tan a prop que 
semblem el mateix nucli”
El desconfinament per províncies aïlla pobles del Baix Montseny

Sant Celoni

Pol Purgimon

Les dues bandes del Baix 
Montseny (l’una al Vallès 
Oriental i l’altra a la Selva) 
estan incomunicades per 
la restricció de moviments. 
Segons els plans del govern 
espanyol i si no hi ha canvis 
de criteri en les properes 
setmanes, la mesura serà 
vigent, com a mínim, fins al 
juny i impedirà la circulació 
de persones entre regions 
sanitàries, si no és per un 
permís laboral. Això fa que 
poblacions veïnes com la 
Batllòria, a Sant Celoni, i 
Riells i Viabrea, estiguin 
aïllades entre elles. 

La divisió entre la Batllò-
ria i Riells és molt petita: 
l’amplada de la carretera, 
un pas inferior i un cartell, 
fins ara amb poca impor-
tància pels seus veïns, que 
indica el canvi de comarca. 
“Riells està tan a prop, 

que sembla que siguem 
un mateix nucli”, diu Toni 
Hernández, que regenta 
un estanc a la Batllòria. 
Aquests dies, el seu establi-
ment és dels únics oberts 
al poble, a més d’un forn 
de pa, una carnisseria, una 
bodega i una petita botiga 
de queviures. Per l’estanc hi 
passen tota mena de veïns 
i Hernández fa de termò-
metre de les opinions de 
la gent. “Tothom comenta 
que no té cap sentit que 
no puguem anar a Riells. 
Allà hi tenim molts serveis 
bàsics: la farmàcia, el caixer 
i un supermercat”, diu Her-
nández. 

La Batllòria, tot i pertà-
nyer administrativament 
a Sant Celoni, té Riells i 
Viabrea com a nucli de 
referència, també per a la 
vida social. Si no fos per 
Riells, haurien d’anar a 
Sant Celoni, que és a uns 
sis quilòmetres. L’única 

manera ràpida d’anar-hi és 
per carretera i amb vehicle 
privat. “És una mica contra-
dictori que ara se’ns vulgui 
impedir anar a Riells”, diu 
Anna Oliver, que és mem-
bre del Consell de Poble de 
la Batllòria per la CUP. La 
Batllòria, a més, té molta 
població de gent gran i sen-
se vehicle.

Els problemes de la fron-
tera física entre Barcelona 
i Girona s’estenen més 
enllà de la relació entre 
la Batllòria i Riells. Xavi 
Garcia fa un any que viu a 
Breda amb la seva família, 
tot i ser originari de Sant 
Celoni. “Hem vingut aquí 
perquè els lloguers són 
més assequibles, però con-
tinuem tenint vida a l’altra 
banda del Baix Montseny”, 
diu Garcia, que té la mare, 
de gairebé 70 anys, a Sant 
Celoni. “Si hi hagués cap 
problema, m’hauria de sal-
tar la restricció.” 

Llerona, subjecte a limitacions per la proximitat amb Corró d’Avall

Corró d’Amunt i Marata poden 
practicar esport sense restriccions

Corrent pel parc del Falgar
Les Franqueses del Vallès Laura Pérez, de 38 anys, que 
treballa com a preparadora física, aprofitava el desconfina-
ment, aquest dissabte al matí, per córrer pel parc del Falgar 
de les Franqueses. Des que es va decretar l’estat d’alarma, 
l’establiment on treballa està tancat i ella fa sessions vir-
tuals. Confia a poder obrir al juny. Ella no ha parat de fer 
exercici a casa, però remarca que “no té res a veure amb fer-
ho a l’aire lliure. Ajuda a tenir la ment més oberta”.
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Aquest és l’aspecte que presentava el camí de Gallecs entre el pont de l’autopista AP-7 i el torrent Caganell dissabte a 2/4 de 9 del matí

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els veïns de Corró d’Amunt i 
Marata poden realitzar pràc-
tica esportiva sense restar 
subjectes a la limitació de 
les franges horàries. Segons 
ha informat l’Ajuntament 
de les Franqueses, tot i que 
pertanyen a un municipi de 
més de 5.000 habitants, com 

les Franqueses, aquests dos 
pobles estan separats de la 
resta dels nuclis urbans més 
grans, com Corró d’Avall 
i Bellavista, i tenen una 
població inferior als 5.000 
habitants. No obstant això, 
l’Ajuntament recorda que 
els seus habitants hauran de 
respectar la franja horària en 
el cas que la pràctica d’esport 
la facin dins dels límits d’al-

gun dels nuclis de població 
del municipi que sí que estan  
subjectes a limitació.

En el cas del nucli de Llero-
na, tot i que no arriba tampoc 
a 5.000 habitants, sí que es 
troba afectat per la norma-
tiva de franges horàries dels 
municipis més grans perquè 
la major part del seu nucli 
està connectat directament 
amb Corró d’Avall.

A Caldes, els camins de la 
Torre Marimon, el camí de 
les pedreres i la muntanya del 
Farell van concentrar moltes 
persones. “Per sort, tenim 
molts entorns naturals”, diu 
l’alcalde, Isidre Pineda. 

A Cardedeu, l’alcalde, 
Enric Olivé, diu que hi ha 
hagut “responsabilitat ciu-
tadana” i sense grans aglo-
meracions en espais públics. 
Els camins rurals i els espais 

verds han estat molt fre-
qüentats “però sense exage-
racions”.

I a Lliçà d’Amunt, el pas-
seig fluvial va ser el lloc més 
concorregut. Hi havia més 
persones del que era habitual 
abans de la pandèmia, però 
sense grans aglomeracions. 
Segons l’alcalde, Nacho 
Simon, la majoria de les per-
sones respectaven les distàn-
cies i els horaris.
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Neus Rof, vicepresidenta de la Unió de Perruqueria del Vallès Oriental, al seu saló de les Franqueses

Les perruqueries tornen a la feina 
amb incerteses sobre les normes
Els establiments reben un nombre notable de peticions de cita prèvia

Granollers

EL 9 NOU

El retorn a l’activitat de les 
perruqueries està marcat 
per “la confusió total”. Així 
s’expressa la vicepresidenta 
de la Unió de Perruqueria 
del Vallès Oriental, Neus 
Rof. “No hi ha cap certesa 
sobre la normativa i no ens 
l’han concretada encara que 
ho hem demanat”, explica. El 
criteri genèric és que només 
es podran atendre persones 
amb cita prèvia i amb les 
màximes garanties de segu-
retat per als professionals 
i els clients. “És desconcer-
tant: estem d’acord que s’han 
de prendre mesures, però 
no han dit quines o, en tot 
cas són molt genèriques i no 
entren al detall”, explica.

L’única certesa és que hi 
ha demanda, perquè a la 
seva perruqueria de les Fran-

queses ja han tingut força 
trucades per demanar hora. 
La demanda s’anirà atenent. 
“Creiem que es podrà aten-
dre entre dos i tres clients al 
matí i dos o tres a la tarda”, 
per complir amb requeri-
ments com les distàncies de 
dos metres. “Els clients ho 
respecten i ho tenen molt 
clar. Saben quina és la situa-
ció i no tenen inconvenient a 
esperar-se.”

A les perruqueries, ja s’està 
treballant perquè les mesu-
res de seguretat siguin les 
màximes. “Nosaltres tenim 
la sort que el Gremi ens ha 
ajudat a disposar d’equips 
de protecció, com les mas-
caretes”, explica Rof. També 
ha elaborat pantalles pro-
tectores, té previst disposar 
de guants i s’ha proveït de 
tovalloles i bates d’un sol ús. 
També té establerta la desin-
fecció de l’establiment i de 

les butaques on s’atengui els 
clients.

Són accions comunes al 
sector. “Estan desinfectant 
els espais i adequant-los, 
proveint-se d’equips de 
protecció”, explica Susana 
Berenguel, secretària general 
del Gremi. “Volen començar 
l’activitat, però garantint pri-
mer la seguretat; fins que no 
hi hagi garanties no comen-
çaran”, avança

A Granollers, Cristina Par-
do també prepara el retorn. 
Ja té plenes les cites fins 
divendres que ve. Les clien-
tes no podran entrar fins que 
se les autoritzi, es desinfec-
taran les sabates i se’ls dona-
ran mascareta i guants si no 
en porten. També utilitzaran 
tovalloles i bates d’un sol ús 
i es desinfectaran els estris 
després de cada servei. El 
personal també disposarà de 
proteccions adequades.

es, a mode de servei d’ordre, 
perquè ajudin en les celebra-
cions al compliment d’aques-
tes disposicions”, afegeix.

Saiz Meneses també mos-
tra el goig “del retrobament 
físic de les comunitats parro-
quials i de tota la comunitat 
diocesana amb les mesures 
oportunes i en la forma indi-
cada”. Assenyala, a més, que 
el confinament encara és un 
motiu de patiment, per ell 
mateix també, i pel que ha 
comportat “en la vivència 
comunitària de la fe”.

El goig de tornar a les 
celebracions comunitàries, 
però, no els fa oblidar, diu el 
bisbe, el patiment de molts i 
la pregària pels difunts. 

Granollers

EL 9 NOU

El bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses, ha 
enviat una carta als preve-
res i diaques amb motiu del 
desconfinament progressiu 
que s’ha de portar a terme 
els propers dies i, en concret, 
amb la recuperació del culte 
públic a les esglésies de la 
diòcesi, a partir de l’11 de 
maig.

“L’aplicació de les mesu-
res, diu, s’ha de fer des de la 
prudència i la responsabilitat 
que tenim com a pastors de 
les comunitats encomanades. 
Ens caldrà, doncs, aplicar 
amb rigor les mesures d’afo-
rament, així com també les 
higièniques i de distància 
que són preceptives, i dema-
nar la col·laboració dels 
feligresos”, remarca. “És 
molt important disposar d’un 
equip de persones voluntàri-

El bisbe de Terrassa demana 
prudència i responsabilitat 
en la tornada a les esglésies

Fase 0 o preparació | L’actual  
•   Els menors poden sortir al carrer un cop al dia, durant 

una hora i sense allunyar-se més d’un quilòmetre de 
casa. A partir del 2 de maig, aquest dissabte, també 
està permès que els adults passegin i facin esport a 
l’aire lliure. 

•  Reobertura amb cita prèvia dels locals comercials mino-
ristes i de prestació de serveis, com ara perruqueries.

•  A les vendes a domicili, els bars i restaurants hi poden 
afegir menjar per emportar.

•  Es reprenen els entrenaments dels esportistes profes-
sionals sense límit de temps i amb un entrenador, però 
individualment i a dins de la mateixa província* (en el 
cas dels federats, terme municipal).

•  És obligatori l’ús de mascaretes al transport públic.

Fase 1 o inicial | Si els indicadors ho avalen, 
Catalunya l’assumiria l’11 de maig
•  Es permeten reunions de fins a 10 persones en domici-

lis privats o a l’espai públic, però mantenint la distància 
social de dos metres. 

•  Reobertura del petit comerç.
•  Reobertura de les terrasses de bars i restaurants, però 

les taules només poden ocupar un 30% de la superfície 
total. 

•  Reobertura d’hotels i allotjaments turístics mantenint 
tancades les zones comunes. 

•  Reobertura dels espais de culte, amb un aforament 
màxim del 30%. 

•  Reobertura dels centres d’alt rendiment esportiu. 

Fase 2 o intermèdia | Arribaria, com a molt 
d’hora, el 25 de maig
•  Reobertura de cinemes, teatres i auditoris amb un terç 

del seu aforament i butaques preassignades.
•  Espectacles a l’aire lliure que congreguin menys de 

400 persones assegudes.
•  Els centres de culte passen a un aforament del 50%. 
•  Reobertura dels espais interiors dels bars i restaurants 

amb un 30% de l’aforament total. 
•  Reobertura dels centres educatius per a activitats de 

reforç, cura dels menors si els dos progenitors o els 
tutors treballen i per a la preparació de la selectivitat.

• Es permet la caça i la pesca esportiva. 
•  Desplaçaments a segones residències de la mateixa 

província*.
•  Reobertura de centres comercials, però sense poder-

se estar a les zones comunes ni recreatives.
• Casaments amb un nombre limitat d’assistents.

Fase 3 o avançada
• Flexibilització del moviment entre territoris. 
•  Els bars i restaurants disminueixen les restriccions 

d’aforament, però garantint la separació entre taules.
•  Reobertura de discoteques i locals nocturns amb un 

aforament màxim del 30% de la seva capacitat.
• Reobertura de les platges.
•  Oferta del 100% al transport públic.
• Recuperació de les visites a residències geriàtriques.
• Casaments amb un nombre més elevat de convidats.

Fase 4 o la nova normalitat 

FASeS de LA deSeSCALAdA

El pas d’una fase a l’altra dependrà de la situació a cada província* 
i, en concret, de quatre grans indicadors: la capacitat del siste-
ma sanitari, les dades epidemiològiques, socioeconòmiques i de 
mobilitat i el compliment de les mesures de protecció als centres de 
treball, el comerç o el transport públic. En l’escenari més optimista 
com a mínim es consideren dues setmanes entre fase i fase.

*A Catalunya, la Generalitat demana que s’utilitzin les regions sanitàries 
com a marc per al desconfinament. El govern central ho estudia. 

Consulteu aquí tots els detalls sobre la previsió 
orientativa del Ministeri de Sanitat.
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La fiscalia investiga residències 
de Mollet, Parets i la Garriga
Són diligències sobre una possible negligència mèdica. Poden constituir un homicidi imprudent

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La fiscalia de l’àrea de 
Granollers i Mollet ha obert 
tres diligències d’inves-
tigació penal respecte de 
dues residències situades a 
Mollet, una a Parets i una 
a la Garriga. En tots quatre 
casos, els fets que s’investi-
guen són per una possible 
negligència mèdica amb 
relació a les mesures preses 
en aquests centres per fer 
front a la pandèmia del coro-
navirus. Es tracta d’un pro-
cediment penal que podria 
ser constitutiu d’un delicte 
d’homicidi imprudent, han 

confirmat fonts de la fiscalia 
de la comarca a EL 9 NOU. 
Les investigacions estan en 
tràmit i per ara no s’ha dema-
nat cap mesura cautelar. Les 
mateixes fonts no han con-
cretat quins centres afecten 
aquestes diligències d’investi-
gació en curs. 

D’altra banda, la mateixa 
fiscalia té obertes dues dili-
gències processals de tipus 
civil que tenen per objectiu 
valorar si s’han d’adoptar 
mesures de protecció concre-
tes dels residents per situaci-
ons de risc. Un dels processos 
afecta una residència de Sant 
Fost i l’altre una de l’Ametlla, 
segons les mateixes fonts. 

Al conjunt de Catalunya, 
la fiscalia investiga 24 cen-
tres amb diligències penals. 
La xifra més alta correspon 
a la fiscalia de la ciutat de 
Barcelona, amb 10 casos. 
Segons les dades publicades 
per l’Agència Catalana de 
Notícies (ACN), com als par-
tits judicials de Granollers i 
Mollet, també hi ha quatre 
procediments oberts per la 
fiscalia de l’àrea de Sabadell. 
A més, n’hi ha dues d’obertes 
per les fiscalies de Terrassa 
i Mataró i una per les de 
Manresa i Tarragona. Una 
diligència que s’havia obert 
per la fiscalia de Vilanova i 
la Geltrú i Gavà ja ha estat 

arxivada.
Sobre els procediments de 

tipus civil, consten diligènci-
es en curs per les diverses fis-
calies catalanes que afecten 
un total de 79 casos. La fis-
calia provincial de Barcelona 
ha obert una diligència que 
agrupa 10 centres diferents. 
També hi ha procediments 
d’aquest tipus oberts per 
les fiscalies de Vilanova i la 
Geltrú i Gavà (12), Mataró 
i Arenys de Mar (6), la de 
Manresa i Igualada (2), la de 
Sabadell (26), la de Terrassa 
(12) i la fiscalia provincial de 
Girona (1), la fiscalia provin-
cial de Lleida (1) i la fiscalia 
provincial de Tarragona (3).

Un web recull les iniciatives 
solidàries ciutadanes a Granollers
Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
ha posat en marxa l’espai 
web de Xarxa Ciutadana, 
que recull les iniciatives 
solidàries engegades per la 
ciutadania. L’espai virtual 
<www.granollers.cat/xarxa-
ciutadana> vol posar en valor 
aquestes iniciatives solidàries 
orientades a afavorir la comu-
nicació, la cooperació i els 

intercanvis entre diferents 
persones i col·lectius. 

Davant la crisi sanitària 
provocada pel coronavirus, 
són moltes les persones que 
s’han sumat a les nombro-
ses crides ciutadanes per 
donar resposta a les diverses 
necessitats sorgides, com la 
confecció de material de pro-
tecció per a personal sanitari, 
la recollida de mantes per a 
l’alberg habilitat per a perso-
nes sense llar o la creació de 

grups per promoure la solida-
ritat entre veïns i veïnes.

El web de la Xarxa Ciuta-
dana necessita la participació 
de tothom per fer-la créixer. 
Inclou diferents apartats com 
un espai amb propostes del 
que es pot fer i materials de 
suport, o un recull de bones 
idees i d’iniciatives engega-
des per entitats, associacions 
i persones compromeses, per-
què puguin ser replicades en 
altres punts de la ciutat.

El Vallès  
Oriental frega  
els 500 morts  
per la Covid-19

Granollers
Els 39 municipis del Vallès 
Oriental freguen els 500 
morts per la Covid-19, segons 
les dades que ha fet públi-
ques el Departament de Salut 
de la Generalitat. En concret, 
fins dijous, havien mort 483 
persones a la comarca. Això 
dona una taxa estandardit-
zada ajustada per sexe i edat 
de 13,77 defuncions per cada 
10.000 habitants prenent 
com a referència una pobla-
ció de 409.638 persones. En 
el cas del Moianès, han mort 
17 persones per la Covid-19. 
La taxa estandarditzada és 
de 10,52 defuncions per cada 
10.000 persones. La població 
total de la comarca és de 
13.603 persones. La taxa de 
defuncions és inferior que a 
comarques veïnes com Osona 
i el Vallès Occidental.
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Des de fa molts anys cultiven i venen més de 20 espècies diferents d’heura

El Viver de Bell-lloc  
engega una campanya  
per buidar el viver d’heures

Cardedeu

EL 9 NOU
La Fundació Viver de Bell-
lloc, a Cardedeu, ha engegat 
la campanya #BuidemelVi-
ver amb l’objectiu de buidar 
el seu viver d’heures i poder 
així tornar a treballar per 
omplir-lo. Aquest propòsit es 
vol aconseguir amb la venda 
a particulars i l’entrega de les 
comandes a domicili.

És una decisió presa davant 
la crisis sanitària, que ha fre-
nat les expectatives de venda 
que tenia la fundació i que 
ha generat una quantitat de 
planta en el viver que no per-
met que el personal es posi a 
produir la nova planta.

S’ha de tenir en compte 
que cada dia part del perso-

nal de la Fundació s’encar-
rega de tallar, fer esqueixos, 
trasplantar, regar, abonar 
i encanyar milers d’heures 
que no paren de créixer per 
poder després cobrir espais 
tan diferents com talussos 
en les obres, jardins amb 
piscines o jardins verticals i 
cobertes vegetals. L’heura de 
Bell-lloc es troba, per exem-
ple, al morro del gos floral 
Puppy del Museu Guggenhe-
im de Bilbao.

El personal de la Fundació 
són persones amb discapaci-
tat intel·lectual i/o trastorn 
sever de la salut mental, que, 
gràcies a aquesta oportunitat 
laboral, poden desenvolupar 
el seu projecte de vida.

“Aquest any, la feina de 
l’equip del viver havia estat 

extraordinària durant els 
mesos d’hivern per preparar 
una col·lecció de planta per 
primavera ajustada a la neces-
sitat dels nostres clients”, 
expliquen en un comunicat. 

Aquesta bona marxa, però, 
s’ha vist trucada per la crisi de 
la Covid-19.

La solució adoptada és ofe-
rir temporalment qualsevol 
tipus d’heura directament 

a particulars amb entrega a 
domicili, que anirà acompa-
nyades d’un agraïment espe-
cial. Les comandes es poden 
fer a <www.vivelloc.cat/heu-
res.ent>. 

El nou web inclou diferents apartats
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Portes obertes a la solidaritat
Des de l’esclat de la crisi del coronavirus, l’Hospital General de Granollers  
ha rebut més de 1.200 donacions de materials de particulars i empreses

el material donat a l’interior 
del centre on es fa una ava·
luació de la seva qualitat. En 
funció d’això, es destina a un 

o altre lloc. “La col·laboració 
ha estat fantàstica. Fins i tot, 
ens hem sentit desbordats”, 
admet Fernández, que afe·

geix que el material sanitari 
que han anat rebent –inclòs 
el confeccionat per volun·
taris que han cosit bates o 

davantals o han imprès pro·
tectors facials amb impresso·
res 3D– els ha anat molt bé 
per cobrir les necessitats que 

Granollers

Ferran Polo

Des de l’esclat de la crisi del 
coronavirus i fins aquest 
divendres, l’Hospital Gene·
ral de Granollers suma un 
total de 1.270 donacions de 
material fetes per particulars 
o per empreses per lluitar 
contra la pandèmia. La gestió 
de les donacions s’ha fet amb 
l’ajuda de voluntariat i amb 
l’autobús que s’ha instal·
lat al costat de la rotonda 
d’accés al recinte sanitari. 
“Els primers dies ja venia 
molta gent i entraven dins 
de l’Hospital. Vam veure 
que no era la situació més 
adequada. Volíem blindar 
l’Hospital i l’autobús –cedit 
per l’empresa KH Lloreda, de 
Canovelles– ens ha permès 
evitar que la gent hagi d’en·
trar”, explica Josep Maria 
Fernández, cap d’atenció 
sanitària privada que, durant 
la crisi de la Covid·19, està 
coordinant les donacions, els 
voluntaris i l’hotel·hospital.

Les persones que s’acosten 
de dilluns a divendres de 
9 del matí a 3 de la tarda a 
l’autobús es troben amb dos 
voluntaris que els atenen. Al 
peu de l’autobús, recepcio·
nen el material, el guarden 
dins i prenen nota de les 
dades de la persona que fa la 
donació. Periòdicament, per·
sonal de l’Hospital trasllada 
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Miguel Gutiérrez esmola unes tisores amb els torns que té al taller de reparació de calçat al carrer Indústria

Miguel Gutiérrez ha afilat les tisores de les cosidores de Canovelles

Esmolant ben bé les eines

Canovelles

F.P.

Després de diverses set·
manes de tallar roba sense 
parar, les tisores del grup 
de persones que confec·
ciona material sanitari a 
Canovelles i que té la base 
d’operacions al Centre Cul·
tural, van dir prou. En aquest 

punt va entrar en joc Miguel 
Gutiérrez, que té un establi·
ment de reparació de calçat 
al carrer Indústria. “Em van 
trucar per si tenia la botiga 
oberta. No ho estava però 
vaig baixar i els vaig passar 
a buscar les tisores. Les vaig 
afilar i els hi vaig tornar 
perquè poguessin continuar 
treballant”, explica. “Estaven 

gastades de tant tallar la 
roba”, indica aquest sabater, 
que va seguir el negoci que el 
seu pare va obrir l’any 1985 
al poble. “Tenia clar que no 
els cobraria res. Amb la feina 
que estan fent!” En agraï·
ment, sí que li van donar 
dues mascaretes de roba de 
les que confeccionen: una 
per a ell i una d’infantil.

Canovelles

F.P.

La Bocactoria, un establi·
ment amb 26 anys d’histò·
ria de Canovelles, va servir 
pizzes i entrepans al per·
sonal sanitari de l’Hospital 
General de Granollers per a 
un dinar i un sopar en dos 
dies diferents. Entre els dos 
àpats, van lliurar de manera 
gratuïta 200 pizzes i 200 
entrepans. “La voluntat era 
col·laborar amb la gent que 
està treballant a l’Hospital. 
De vegades, ens truquen 
del servei d’Urgències i 
ens demanen que els por·
tem entrepans o pizzes per 
dinar o sopar. Aquest cop 
vam trucar nosaltres i els 
vam oferir els nostres pro·
ductes. Van acceptar i vam 
preparar·ho tot per fer·ho”, 
explica José Luís Montes, 
responsable d’aquest esta·
bliment que està situat al 
carrer del Pi. 

Per poder fer l’entrega 
i garantir que entrepans i 
pizzes arribaven calents a 
l’Hospital van muntar tot 

un dispositiu. “Va ser un tre·
ball en cadena. A mesura que 
anaven sortint els entrepans 
i les pizzes, els motoristes 
que ens fan el repartiment 
anaven sortint cap a l’Hospi·

José Luís Montes, a la dreta, amb César, Hernan i Maxi, col·laboradors habituals de la Bocactoria, que van regalar entrepans i pizzes en dos dies

Entrepans i pizzes per 
al personal sanitari
La Bocactoria, de Canovelles, va servir 
un dinar i un sopar a l’Hospital
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DE LES 25 DEIXALLERIES SE N’OBREN 24, TOTES EXCEPTE GRANOLLERS NORD.
LA RESTA OBREN 3 DIES PER SETMANA MENYS GRANOLLERS SUD I MOLLET DEL VALLÈS QUE N’OBREN 6

Les persones usuàries
seran les encarregades de
dipositar els residus seguint
les indicacions dels operaris

Només es podran admetre
residus classificats, els
voluminosos desballestats

Cal respectar
la distància

de seguretat

Es recomana l ús de
mascaretes i guants

Dins de la deixalleria
només hi podrà haver

un vehicle (o els
autoritzats pel personal)

L’AMETLLA DEL VALLÈS

BIGUES I RIELLS

CARDEDEU

CASTELLTERÇOL

LA LLAGOSTA

LES FRANQUESES DEL
VALLÈS

LLIÇÀ D’AMUNT

LLIÇÀ DE VALL

MONTORNÈS DEL
VALLÈS

SANT ANTONI DE
VILAMAJOR

SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LA GARRIGA

LA ROCA DEL VALLÈS

LLINARS DEL VALLÈS

MARTORELLES

MONTMELÓ

PARETS DEL VALLÈS

SANT CELONI

SANT FELIU DE
CODINES

SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
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LLIÇÀ DE VALL
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VALLÈS

SANT ANTONI DE
VILAMAJOR

SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LA GARRIGA

LA ROCA DEL VALLÈS

LLINARS DEL VALLÈS

MARTORELLES

MONTMELÓ

PARETS DEL VALLÈS

SANT CELONI

SANT FELIU DE
CODINES

SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA

L’AMETLLA DEL VALLÈS

BIGUES I RIELLS

CARDEDEU

CASTELLTERÇOL

LA LLAGOSTA

LES FRANQUESES DEL
VALLÈS

LLIÇÀ D’AMUNT

LLIÇÀ DE VALL

MONTORNÈS DEL
VALLÈS

SANT ANTONI DE
VILAMAJOR

SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA

CALDES DE MONTBUI

CANOVELLES

LA GARRIGA

LA ROCA DEL VALLÈS

LLINARS DEL VALLÈS

MARTORELLES

MONTMELÓ

PARETS DEL VALLÈS

SANT CELONI

SANT FELIU DE
CODINES

SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA

GRANOLLERS SUD

DL DT DC DV DGDJ DS
8.30 a
14.00 h

8.30 a
14.00 h

8.30 a
14.00 h

8.30 a
14.00 h

8.30 a
14.00 h

16.00 a
19.00 h

TANCAT

FINS 

A NOU

AVÍS

MOLLET DEL VALLÈS

DURANT LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA CAL RESPECTAR TOTES LES NORMES DE SEGURETAT

Més informació: www.cresidusvo.cat - 93 870 85 79
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Voluntaris  
per les donacions

Granollers Els germans 
Shirley i Alain Herrera, 
de 25 i 26 anys i veïns 
de Granollers, atenen de 
dilluns a divendres les per-
sones que porten materials 
per a l’Hospital a l’autobús 
que s’ha instal·lat davant 
de l’edifici històric. “Vaig 
veure en un missatge de 
Whatsapp que buscaven 
voluntaris, ho vam comen-
tar amb el meu germà i ens 
hi vam apuntar”, explica 
la Shirley.  “Ve tot tipus 
de gent, de Granollers i 
de pobles del voltant però 
també n’han vingut de 
Barcelona o Mataró”, diu 
l’Alain. “És molt gratificant 
poder ajudar”, afegeix ella. 
A la foto, els germans amb 
Josep Maria Fernández.

tenien. “Havíem fet coman-
des que no van arribar.” 
També han rebut aliments i 
begudes d’empreses. 

Els voluntaris –vuit en 
total– també han assumit 
altres tasques com el punt 
d’informació situat a con-
sultes externes –atén, entre 
d’altres, les persones amb 
intervencions previstes que 
no s’han desprogramat– o la 
gestió del magatzem.
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Albert Costa i Montse Vila entreguen material per cosir a Maria Àngels Palau, de Granollers, una de les cosidores 

Producció en xarxa

Les Franqueses del Vallès

F.P.

Albert Costa i Montse Vila 
són dos voluntaris de les 
Franqueses que col·laboren 
en les tasques de logística de 

la xarxa de voluntariat per 
elaborar material sanitari 
que s’ha muntat al municipi 
i que aplega un centenar de 
persones. Entre altres feines, 
ells s’encarreguen de lliurar 
la roba i altres materials 

que reben a les persones 
que confeccionen mascare-
tes, bates, davantals, peücs, 
gorros, salvaorelles i panta-
lles facials. A la vegada, els 
recullen el material ja fet, el 
porten a esterilitzar i fan els 

lliuraments a l’Hospital de 
Granollers, als ambulatoris 
o residències de gent gran. 
Costa destaca que una de les 
particularitats de la xarxa 
de les Franqueses és que 
donen tot el material este-
rilitzat. Ho fan gràcies a la 
col·laboració de dentistes del 
municipi i de dues empreses 
del Ramassar i del Pla de Lle-
rona, que tenen maquinària 
industrial d’esterilització. 

Costa també ressalta les 
donacions de matèries pri-
mes per poder confeccionar 
el material sanitari. Posa 
l’exemple del propietari d’un 
basar xinès. “Sempre que li 
hem demanat, ens ha dit que 
sí.” L’Ajuntament ha partici-
pat “com un voluntari més” 
per coordinar la recepció de 
demandes per part de centres 
que necessitaven material i 
fer els repartiments. També 
els han deixat un local.

Set setmanes després de 
l’esclat de la pandèmia, el 
treball en xarxa dels volun-
taris ha permès produir una 
quantitat de material que 
fa vertigen: unes 10.000 
mascaretes d’adults i 1.500 
d’infantils, 2.500 bates, 1.730 
davantals, 1.270 parells de 
peücs, 800 gorros i 1.500 pan-
talles fàcils i 300 salvaorelles 
confeccionats per persones 
i empreses amb impressores 
3D. I les xifres de material 
produït continuen pujant.

tal per fer les entregues. Van 
anar fent viatges durant més 
d’una hora per portar-ho 
tot”, relata Montes.

“No és més que un agraï-
ment al sacrifici que estan 
fent ells. La feina que fan és 
ara el més important. Si amb 
els entrepans i les pizzes que 
els vam portar els vam poder 
donar una petita alegria, 
perfecte. Tot és col·laborar 
i posar el nostre granet de 
sorra”, assegura.

No va dubtar a ajudar tot 

i que l’establiment també 
s’ha vist afectat per la crisi 
del coronavirus. Han hagut 
de tancar el local al públic i 
només treballen per encàr-
recs i fent repartiment a 
domicilis a Canovelles, 
Granollers i les Franqueses. 
“Tenim els nostres clients i 
anem fent però potser treba-
llem entre un 20% i un 25% 
del que treballàvem abans.” 
Per ara, tenen obert de 
dimarts a diumenge tant a 
l’hora de dinar com de sopar.
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José Luís Montes, a la dreta, amb César, Hernan i Maxi, col·laboradors habituals de la Bocactoria, que van regalar entrepans i pizzes en dos dies

Albert Costa i Montse Vila fan tasques logístiques  
a la xarxa de voluntaris de les Franqueses
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Teniu temps d’enviar-los a:
marqueting@vic.el9nou.com fins al 25-5-20.
Penseu a posar-nos el vostre nom, cognoms
i la població.

Si tens entre 8 i 14 anys, fes-nos arribar els teus 
escrits per explicar què fas aquests dies a casa.

En farem una selecció i els publicarem a
                           del 29-5-20.
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Caldes preveu reobrir 
el mercat setmanal  
el 12 de maig

Caldes de Montbui

R.S.

L’Ajuntament de Caldes 
preveu reobrir el mercat dels 
dimarts el proper 12 de maig. 
Ho va explicar l’alcalde, 
Isidre Pineda, dijous en roda 
de premsa, si bé va subratllar 
que de moment només és 
una previsió i que tot anirà 
en funció de l’evolució de la 
pandèmia i el que estableixin 
les autoritats.

El pla del consistori supo-
sa començar la reobertura 
només amb les parades de 
fruita i verdura, per a la qual 
cosa previsiblement caldrà 
ocupar una part de l’avin-
guda Pi i Margall. “Caldrà 
encabir les mateixes parades 
en més espai”, va apuntar 
l’alcalde. Si l’experiència és 

satisfactòria, en les setmanes 
posteriors s’incorporaran les 
parades de roba.

D’altra banda, Isidre Pine-
da va explicar que la setmana 
passada va tornar a la feina la 
brigada de jardineria i obres, 
per realitzar tasques de man-
teniment i millora d’equipa-
ments i espais públics. Així 
mateix, aquesta setmana 
també tornarà a posar-se en 
funcionament la deixalleria 
i el servei setmanal de reco-
llida de mobles. En darrer 
terme, aquest dilluns, l’Ajun-
tament té previst convocar 
una reunió per traçar el pla 
d’obertura d’alguns equi-
paments públics i aquesta 
setmana també es farà una 
primera avaluació de l’im-
pacte econòmic a la Fundació 
Santa Susanna.
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Neus Hidalgo, de 30 anys, la setmana passada al seu centre de fisioteràpia, amb la indumentària i alguns dels elements de protecció que utilitza

En mans segures

Caldes de Montbui

R.S.

La fisioteràpia implica con-
tacte físic directe entre els 
professionals i els pacients 
i, per tant, és impossible de 
practicar amb la distància 
de seguretat. Tot i així, és 
un servei essencial perquè 
moltes persones tenen lesi-

ons que exigeixen atenció i 
d’altres n’estan generant de 
noves arran del confinament. 
Per això, el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya ha 
establert uns protocols de 
seguretat que tots els profes-
sionals del sector han d’apli-
car rigorosament. Entre ells, 
Neus Hidalgo, de Caldes, que 
va reprendre dilluns passat 

la feina al centre Fisioteràpia 
Osteopatia MN.

“Com que la distància de 
seguretat és impossible, el 
que fem és protegir-nos. 
Anem amb màniga llarga i 
doble guant, que canviem 
després de cada persona. 
També portem mascareta 
i unes ulleres grosses com 
les dels soldadors, que ens 

tapen una part de la cara. A 
més, les sabates de treballar 
estan esterilitzades i només 
les fem servir per la feina”, 
explica. Els pacients també 
han de seguir el seu protocol. 
“Han de venir amb mascare-
ta i guants i abans que entrin 
se’ls donen uns peücs per 
posar sobre les sabates. A 
més, entre pacient i pacient 

deixem 20 minuts perquè no 
coincideixin a la sala d’espe-
ra, per ventilar i desinfectar 
bé la sala i la llitera.” Dels 
cinc treballadors del centre, 
de moment es van combinant 
la feina per coincidir-hi com 
a màxim dos.

LESIONS DERIVADES 
DEL CONFINAMENT

De moment, el centre ha 
reobert amb una tercera part 
de la clientela habitual. “Part 
de la gent no ve perquè té 
por, però la majoria és per 
assumptes logístics, sobretot 
per cuidar els nens.” Neus 
Hidalgo assegura que la situ-
ació del confinament està 
traduint-se, en molts casos, 
en lesions que es tracten amb 
fisioteràpia. “La majoria de 
gent que demana hora és 
perquè fa teletreball moltes 
hores i potser no utilitza una 
cadira adequada; també hi 
ha gent que té problemes 
emocionals, relacionats amb 
les tensions i l’angoixa, que 
automàticament repercutei-
xen en dolors musculars.”

Per evitar algunes d’aques-
tes lesions, la fisioterapeuta 
calderina recomana l’acti-
vitat física a casa, però amb 
control. “La gent que tele-
treballa i s’està moltes hores 
a l’ordinador s’hauria de 
posar un rellotge i cada hora 
aixecar-se de la cadira cinc 
minuts, i si tenen escales a 
casa, pujar i baixar. D’altra 
banda, si es vol fer esport el 
millor és una sessió a distàn-
cia amb un monitor que ens 
pugui veure i corregir; ens 
trobem que hi ha gent que fa 
rutines d’exercicis de You-
tube, però hi ha moviments 
que no fan bé i això els porta 
problemes.”

La fisioterapeuta Neus Hidalgo, de Caldes, desplega un complet protocol per garantir  
la seguretat pròpia i la dels pacients en una activitat que requereix contacte directe
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Posen un artefacte explosiu 
casolà a la porta de la casa del 
regidor de Caldes Jaume Mauri

El regidor Jaume Mauri

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen la deflagració d’un 
artefacte casolà que va tenir 
lloc dijous a la matinada al 
domicili del regidor d’Espais 
Públics i Mobilitat, Jaume 
Mauri, d’Esquerra Republica-
na (ERC). L’explosió, segons 
fonts policials, hauria estat 
provocada per un artefacte 
de fabricació domèstica: una 
ampolla de vidre amb un pro-
ducte reactiu a dins, llençat 
des de fora de l’habitatge a 
l’interior a través d’una fines-
tra sense causar danys perso-
nals ni materials, exceptuant 
lleus efectes a la via pública i 
a la paret exterior de la casa. 
El regidor hauria denunciat 
els fets als Mossos d’Esqua-
dra, que estan investigant el 
succés; ara per ara se’n desco-
neixen les causes i l’autoria. 
L’actuació dels bombers no va 
ser necessària.

Els fets els va fer públics 
Isidre Pineda, alcalde de Cal-
des, al començament del ple 
extraordinari telemàtic de 
dijous a la tarda, el primer que 
es realitzava a la població des 
de l’inici de l’estat d’alarma. 
Pineda va excusar la presència 
del regidor, al mateix temps 

que expressava el seu rebuig 
davant dels fets, seguit d’in-
tervencions per part de mem-
bres de totes les formacions 
polítiques que van condemnar 
l’atac i van donar suport i 
ànims a la família.

Arran de l’exposició publi-
ca dels fets, es van poder veu-
re moltes mostres de suport 
a través de les xarxes socials 
i en forma de comunicats des 
de diversos consistoris. El 
primer a pronunciar-se va ser 
l’Ajuntament de Caldes en 
un escrit on condemna públi-
cament aquest acte i aquests 
fets, que es consideren “un 
atemptat contra la seguretat 
personal d’un membre del 

consistori”; ERC del Vallès 
Oriental, la Roca del Vallès o 
Sant Esteve de Palautordera, 
entre altres sectorials repu-
blicanes, coincidien també a 
lamentar l’atemptat. Alcal-
dies veïnes com la de Bigues 
i Riells o Sant Feliu de 
Codines també reprovaven 
els fets en forma de comuni-
cats públics. Alhora, figures 
públiques com Joan Tardà i 
Jordi Borràs han compartit el 
cas per via telemàtica. L’asso-
ciació de bombers voluntaris 
de Caldes de Montbui també 
ha lamentat els fets ocorre-
guts a casa del polític calderí. 
En aquest sentit han afegit 
que “la violència mai no és el 
camí”.

Ara per ara, el regidor no 
farà declaracions públiques, 
però a través de les seves xar-
xes socials ha dit: “Estem tots 
bé, però amoïnats. No entenc 
res. L’artefacte va fer mitja 
llufa. Tot i que va explotar, 
no va fer danys materials 
greus ni personals. L’autor o 
autors d’aquest disbarat avui 
ens han fet més forts que 
ahir. Tota la confiança en la 
Policia. Gràcies pel suport.”

Pel que fa al ple municipal 
extraordinari, inicialment hi 
va haver un debat pel fet que 
fos “extraordinari”. El consis-

tori va aprovar un decret sus-
penent tots els plens durant 
l’estat d’alarma i els grups de 
l’oposició creien que encara 
que s’aturin molts tràmits 
per l’estat d’alarma, s’hauri-
en de continuar fent plens 
ordinaris “per transparèn-
cia”, segons la CUP, i per ofe-
rir un espai a l’oposició per 
fer preguntes i propostes.

Tots els punts tractats van 
ser per donar compte dels 
decrets d’alcaldia que s’han 
anat aprovant aquests dies, 
entre els quals destaquen 
l’aprovació del calendari 
fiscal 2020 i el tancament 
econòmic de l’exercici 2019. 
El PSC es va queixar d’haver-
se assabentat d’això a través 
dels mitjans de comunicació. 
Hi ha al voltant 2 milions de 
romanent i destinaran 1 milió 
al pla de xoc econòmic per fer 
front als efectes sobrevinguts 
de la Covid-19 i 1.138.000 
euros per eixugar el deute. 
“L’Ajuntament de Caldes 
estarà preparat pel repte de la 
crisi”, va assegurar en aquest 
sentit l’alcalde. Durant part 
del ple es va debatre sobre el 
pla de xoc econòmic, sense 
donar gaires detalls. Inclourà 
des de compra de material 
sanitari fins a ajudes destina-
des al comerç local.

Santa Maria  
de Palautordera 
subministrarà 
aigua a Sant Esteve

Santa M. de Palautordera

El ple de Santa Maria de 
Palautordera va aprovar 
dijous el conveni pel qual 
subministrarà, de manera 
puntual, aigua potable en 
alta a Sant Esteve. Es va apro-
var amb els vots de Junts, la 
CUP i el PSC i l’abstenció 
d’ERC. El conveni servirà 
per subministrar aigua sufi-
cient al poble veí a través de 
la connexió d’Aigües Ter-
Llobregat disponible a Santa 
Maria. Per ara, Sant Esteve té 
una única captació d’aigua, 
provinent de la Tordera, que 
no garanteix el subminis-
trament a tota la població 
durant els mesos en què el 
riu té un cabal més baix. P.P.

Montmeló destina 
200.000 euros  
a pal·liar la crisi
Montmeló 

El ple de l’Ajuntament de 
Montmeló ha aprovat, per 
unanimitat, una modificació 
pressupostària que destinarà 
200.000 euros a pal·liar la 
crisi a causa de la Covid-19. 
Provenen de partides que 
s’han retallat arran de l’es-
tat d’alarma. De l’anul·lació 
de la festa major provenen 
50.000 euros; d’altres festes 
tradicionals, 15.000; d’activi-
tats del circuit i acampades 
per als grans premis, 60.000, 
i de l’anul·lació de la tempo-
rada cultural de la polivalent, 
uns 20.000. La resta ve de 
partides parcialment en des-
ús com el consum elèctric del 
pavelló. M.S.

Es posarien a disposició de famílies que no hagin pogut fer el dol

Les Franqueses estudia facilitar 
espais municipals per a funerals

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els grups municipals de 
l’Ajuntament de les Fran-
queses treballen sobre una 
proposta d’Imaginem les 
Franqueses en Comú (IEC) 
que proposa habilitar espais 
municipals per celebrar 
funerals. El grup d’IEC pre-
tenia presentar la moció en 
el ple de l’Ajuntament de 
dijous passat, però, final-
ment, es va decidir posposar-
la fins al ple municipal del 
mes de maig per tal que tots 
els grups puguin fer-hi apor-
tacions. 

Segons IEC, la moció pre-
tén que, quan acabi l’estat 
d’alarma, es puguin habilitar 
espais municipals i posar-los 

a disposició de les famílies 
a les quals l’actual situació 
de confinament no els hagi 
permès fer la cerimònia de 
comiat que haurien desit-
jat. Aquesta moció proposa 
una alternativa gratuïta als 
serveis de les companyies 
funeràries. “La voluntat 
d’IEC-AM és recollir totes les 
sensibilitats i fer una moció 
de consens per acompanyar i 
esmorteir el patiment de les 
persones que han sofert una 
pèrdua.”

PLE A cAN RIBAS

En el mateix ple, la regidora 
de Règim Intern, Montse 
Vila, va anunciar que s’estu-
diarà la possibilitat de cele-
brar el proper ple municipal 

a Can Ribas per permetre 
la presència de públic sense 
incomplir les normes del pla 
de desconfinament. Algun 
grup de l’oposició va lamen-
tar que, amb la fórmula del 
ple telemàtic, els veïns que el 
segueixen no poden fer pre-
guntes al final de la sessió.

I l’alcalde, Francesc 
Colomé, responent a una 
proposta del regidor de Cs 
Amador Doncel, va anun-
ciar que s’estan estudiant 
els recursos econòmics per 
saber la quantitat que es 
pot dedicar a un pla de xoc i 
ajudar a refer l’economia i a 
les persones que hagin patir 
les conseqüències de la crisi. 
Doncel proposa un gran pac-
te amb tots els grups polítics 
i els agents socials.

Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets, que van provocar una petita deflagració
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La Garriga modifica el pla 
general per eliminar la majoria 
d’habitatges previstos a Can Violí
Es proposa l’alternativa que preveu estudiar un vial entre el carrer Guifré i la carretera de Samalús
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El sector de Can Violí aquest dissabte al matí

La Garriga

F.P.

L’Ajuntament de la Garri-
ga ha fet el primer pas per 
modificar el pla general al 
sector de Can Violí i eliminar 
la major part del creixement 
urbanístic que s’hi preveu 
en el planejament vigent 
des de l’any 2001. El ple va 
aprovar dimecres al vespre 
amb el vot favorable de tots 
els grups –ERC, al govern, 
i Junts, la CUP, el PSC i Cs, 
a l’oposició– l’avanç de la 
modificació. 

La proposta que defen-
sa l’equip redactor només 
preveu mantenir els creixe-
ments previstos en alguns 
punts molt concrets que 
serveixin per tancar el 
nucli urbà i endreçar espais 
a l’entorn del carrer dels 
Ametllers, darrere l’escola 
Tagamanent o a l’entorn de 
la ronda del Carril, la plaça 
Narcisa Freixas i la carretera 
de Granollers. S’hi manté 
la possibilitat de construir 
un vial que allargui l’actual 
carrer Guifré –passant per 
sota de les vies del tren– fins 
a connectar amb la carretera 
de Samalús, de manera que 
es generi una alternativa 
al traçat del carrer Onze de 

Setembre que permeti redu-
ir el trànsit pel Passeig i el 
nucli urbà. 

Neus Marrodán, regidora 
d’Urbanisme, va explicar 
que, amb la proposta “el vial 
es grafia” però “no se li dona 
una condició ferma”. Va 
assegurar que la necessitat 
de construir-lo o no s’haurà 
de debatre durant el procés 
de revisió del pla urbanís-
tic de 2001. Marrodan va 
destacar la importància del 
canvi que es tira endavant. 
“Podem avançar al màxim 

en la protecció del territori”, 
va dir. Per Xavier Bernaldo, 
de Junts, se “salva Can Violí 
d’una especulació despropor-
cionada”. Pep Tarradas, de la 
CUP, va afirmar que caldrà 
valorar “l’impacte que pot 
tenir aquest vial” més enllà 
que “és evident que hi ha 
dificultats de mobilitat est-
oest”. Per Carlos Martín, del 
PSC, “és responsable” valorar 
la possibilitat d’obrir aquest 
carrer. “I es veu que cal tro-
bar la forma de fer-lo de la 
millor manera possible”, va 

dir. Ángel Guillén, de Ciu-
tadans, també va defensar 
la conveniència d’eliminar 
el creixement previst a Can 
Violí.

L’avanç posa sobre la taula 
dues opcions més: l’alternati-
va de mantenir el pla general 
com està –rebutjada per tots 
els grups– i la d’eliminar 
qualsevol tipus d’aprofita-
ment urbanístic a tot el sec-
tor i la possibilitat de fer la 
connexió viària. Ara s’obrirà 
un procés d’exposició pública 
i de debat. 

Els grups de la 
Garriga destinaran 
aportacions a lluitar 
contra la Covid-19

La Garriga

El ple de l’Ajuntament de 
la Garriga va aprovar per 
unanimitat que els grups 
municipals destinin diners 
de l’aportació que reben a la 
lluita contra la pandèmia del 
coronavirus. L’import s’ha 
de concretar properament. A 
la vegada, el plenari també 
va aprovar una modificació 
de crèdit que dona de baixa 
algunes partides del pressu-
post d’aquest 2020 d’àrees 
com les de patrimoni, turis-
me o cultura –per activitats 
que no es podran fer– per 
cobrir les despeses del test 
PCR que es van fer als resi-
dents de l’Asil-Hospital i les 
hores extraordinàries del 
personal municipal per la cri-
si sanitària de la Covid-19.

Canovelles 
compra dos 
vehicles elèctrics
Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles 
ha comprat dos vehicles 
elèctrics que utilitzaran els 
diferents serveis municipals. 
És una furgoneta Nissan e-
NV200 i un utilitari Nissan 
Leaf. S’emmarca dins d’un 
pla per a la transició energè-
tica que preveu la substitució 
de tots els vehicles munici-
pals que s’hagin de renovar 
per altres d’elèctrics. Fa poc 
més d’un any l’Ajuntament 
ja va adquirir una furgoneta 
elèctrica per a la brigada 
d’obres. Es calcula que el 
consum dels vehicles és la 
meitat que els de combustió.

El Tribunal Suprem confirma 
la pena de nou anys i vuit 
mesos de presó a Fèlix Millet

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

El Tribunal Suprem ha con-
firmat la pena de nou anys 
i vuit mesos de presó per a 
Fèlix Millet, veí de l’Ametlla, 
que li va imposar l’Audiència 
de Barcelona el 29 de desem-
bre de 2017 per la seva res-
ponsabilitat en l’espoli eco-
nòmic del Palau de la Música 
que va liderar juntament 
amb qui va ser la seva mà 
dreta al capdavant de la insti-
tució, Jordi Montull. La reso-
lució del Tribunal Suprem, 
que es va donar a conèixer 
aquest dijous, també confir-
ma la condemna de set anys 
i sis mesos de presó per a 
Montull. A més, es mantenen 
les penes de multa de 4,1 i 
2,9 milions respectivament. 

A més, Millet i Montull hau-
ran de tornar 23 milions al 
Palau de la Música. 

La sentència obre la porta a 
l’ingrés de Millet a la presó. 
Caldrà veure si ho acaba fent 
per la seva avançada edat i 
el seu estat de salut. De fet, 
des de l’esclat del cas Palau, 
Millet ha estat poc més d’un 
mes a presó, la majoria de 
dies entre febrer i març de 
l’any 2018 després de la cele-
bració de la vista de mesures 
cautelars que es va fer des-
prés de conèixer-se la con-
demna per l’espoli al Palau.

Millet va ser condemnat 
per malversació, falsedat de 
document mercantil i false-
dat comptable i continuada, 
tràfic d’influències, blan-
queig de capitals i un delicte 
contra la hisenda pública.

Santa Eulàlia de Ronçana

F.P.

Els serveis d’emergències 
van localitzar dijous, cap 
a les 7 de la tarda i en bon 
estat, tot i que havia passat 
la nit al ras, l’home de 73 
anys i veí de Santa Eulàlia de 
Ronçana que es buscava des 
del matí del mateix dia, des-
prés que la família en notifi-
qués la seva desaparició.

Segons han explicat els 
Mossos, estava dormint prop 
d’una pista forestal al costat 
de la urbanització Can Valls, 
de Caldes, situada entre dos 
i tres quilòmetres de casa 
seva, al barri de Can Mas-
pons. Després de ser localit-
zat, va ser atès per efectius 
del Sistema d’Emergències 

Mèdiques i va explicar que 
tenia molta gana. L’home 
havia marxat dimecres de 
casa seva a peu sense telèfon 
mòbil, sense diners i sense 
cap objecte el pogués identi-
ficar. 

En la recerca també hi 
van participar mitjans aeris 
que es van coordinar des del 
pavelló municipal de Santa 
Eulàlia, on també hi havia 
l’alcalde, Francesc Bonet. 
L’operatiu es va iniciar el 
matí de dijous amb la parti-
cipació d’uns 50 efectius de 
diversos cossos liderats pels 
Bombers. Hi van intervenir 
dotacions de les policies 
locals de Santa Eulàlia i Cal-
des, de Protecció Civil i dels 
Mossos. A la tarda, s’hi van 
afegir Bombers, sanitaris del 

SEM i les unitats especialit-
zades de mitjans aeris i les 
unitats canines de Bombers i 
Mossos. Les zones de recerca 
es van repartir entre diversos 
equips.

DESApAREGut A SAntA 
mARIA DE pALAutoRDERA

D’altra banda, els Mossos 
d’Esquadra també estan fent, 
des de dimecres passat, una 
recerca a Santa Maria de 
Palautordera. Divendres a 
la tarda la policia va fer una 
crida per localitzar un veí de 
Santa Maria de Palautordera 
que està desaparegut des de 
dilluns de la setmana passa-
da. Es diu Josep i té 40 anys. 
És de complexió prima i por-
tava roba fosca.

Els Mossos busquen ara un home de Santa Maria de Palautordera

Localitzat sa i estalvi un veí de Santa 
Eulàlia que havia desaparegut
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Només per a
subscriptors
i socis

Conjunt de paelles 
Jata Ful Granite.
Grill JATA full inducció 
KILIMANJARO 28cm
Paella JATA full inducció 
SF324 24 cm GRANITE 
PFLUON
Paella JATA full inducció 
SF328 28 cm GRANITE 
PFLUON

Per només
55

Inclou enviament 
a domicili

Per només
26

Inclou enviament 
a domicili

Sandvitxera Tefal 
SM155012
de 700 W
i per a 4 unitats.

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a
el9club.cat, aboneu l’import i en menys d’una setmana rebreu el producte a casa.

Es pot reservar fins al 22-05-2020 inclòs.

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat
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Els tritons del Montseny trobats 
en un local a Barcelona provenien 
d’almenys dos torrents del massís
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Un dels tritons localitzats i que ara és al centre de fauna de Torreferrussa

Fogars de Montclús

F.P.

La desena d’exemplars de tri-
tó del Montseny que es van 
trobar en dos aquaris a l’in-
terior d’un local del barri de 
Gràcia, a Barcelona, van ser 
capturats en almenys dos tor-
rents diferents del massís on 
es poden trobar exemplars 
d’aquesta espècie endèmica. 
Segons han explicat fonts del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat, entre la dese-
na de tritons localitzats n’hi 
havia de les dues poblacions 
existents: l’oriental i l’occi-
dental, que tenen caracterís-
tiques morfològiques i genè-
tiques diferents i que estan 
en torrents diferents. 

Segons les dades recollides 
fins ara, els experts consta-
ten que l’home responsable 
del local –que està essent 
investigat pels Mossos d’Es-
quadra– sabia perfectament 
què feia: tenia els tritons de 
les dues poblacions separats 
en dos aquaris diferents. 
D’aquesta manera, respecta-
va allò que passa a la natura 
–les dues poblacions estan 
aïllades entre elles– i que 
també es fa en el programa 
de cria en captivitat del tritó 
del Montseny als centres de 

fauna salvatge de Torrefer-
russa, a Santa Perpètua, i 
de Pont de Suert; al Zoo de 
Barcelona i al Zoo de Che-
ster, al Regne Unit. També 
ho demostra el fet que l’in-
vestigat va manifestar que 
els tritons li havien criat 
però que els ous i les larves 
se li havien anat morint. 
També va assegurar que fa 
anys ell mateix va orientar 
l’investigador Salvador 
Carranza –un dels científics 
que va aconseguir descriure 
el tritó del Montseny com 
una espècie diferenciada del 
tritó dels Pirineus, fa més de 
deu anys– per trobar tritons 
sobre el terreny al Montseny. 

Per ara, no s’ha pogut 
determinar quant temps feia 
que l’investigat tenia aquests 
tritons del Montseny. N’hi 
havia un que estava marcat 
amb els elements que fan 
servir els investigadors per 
identificar tant els exemplars 
que es capturen als torrents 
per fer seguiments de l’espè-
cie i es retornen al medi, com 
els exemplars nascuts en cap-
tivitat i que s’han alliberat en 
torrents nous, on no hi havia 
presència de l’espècie.

ELS TRITONS ESTAN BÉ

Segons les mateixes fonts, la 
desena de tritons trobats en 

el local de Barcelona i que 
van ser traslladats al centre 
de Torreferrussa estan bé. 
N’hi havia un que estava 
molt prim però està tenint 
una evolució positiva. Els 
exemplars s’han posat en 
quarantena per assegurar 
que no són portadors de 
fongs quitridis o del ranavi-
rus, que generen malalties 
que provoquen grans morta-
litats en amfibis. En principi, 
els tritons comissats està 
previst que es quedaran per 
la cria en captivitat i, per 
tant, no seran retornats al 
medi natural.

La troballa de la desena 
d’exemplars del tritó del 
Montseny, que és un dels 
vertebrats més amenaçats 
del continent europeu per-
què es calcula que només 
hi ha uns 1.500 exemplars 
vivint a l’entorn natural, i 
d’altres amfibis al local de 
Gràcia es va poder fer gràcies 
a un incendi que va afectar 
aquest espai. Durant l’ac-
tuació dels Bombers i de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona 
es van detectar els terraris 
amb un centenar d’amfibis. 
La investigació la porten els 
Mossos d’Esquadra a través 
de la unitat central de medi 
ambient.

Detingut un veí 
de Vilamajor  
per dos robatoris 
en vehicles  
a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La Policia Local de 
Granollers va detenir dilluns 
de la setmana passada Khalid 
B., un home de 41 anys i veí 
de Sant Antoni de Vilamajor 
acusat de dos robatoris amb 
força a l’interior de vehicle i 
d’un intent de robatori amb 
violència i intimidació a una 
dona que caminava pel carrer 
al barri de l’Hostal. 

La detenció es va produir a 
1/4 de 5 de la tarda al carrer 
Ramon Berenguer III quan 
una patrulla va localitzar 
un home que coincidia amb 
la descripció aportada per 
testimonis dels fets, que van 
veure com fugia i es posava a 
la cintura un jersei gris que 
portava posat en el moment 
dels robatoris. També va ser 
identificat pel conductor 
d’una màquina de neteja vià-
ria que hi havia per la zona. 

Els robatoris als vehicles 
es van produir als carrers 
Montcada i Rosselló. Els va 
trencar un vidre amb un tor-
navís, que la Policia Local li 
va trobar. Entre altres objec-
tes, es va emportar paquets 
de tabac i llapis de memòria, 
que els agents van poder 
recuperar. L’arrestat té un 
antecedent policial per una 
detenció a Lloret de Mar (la 
Selva) relacionada amb un 
delicte contra la salut pública.

L’home investigat pels Mossos assegura que els havia fet criar però que ous i larves van morir
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Els primers passos de la des-
escalada, no només amb el 
progressiu retorn a l’activi-
tat de sectors econòmics no 
essencials, sinó també amb el 
desconfinament per franges 
horàries per a la pràctica de 
l’esport, han de ser compati-
bles amb el gradual descens 
de nous contagis, ingressos 
i defuncions. Ningú no pot 
abaixar la guàrdia si es vol 
que el necessari relaxament 
de les restriccions no desem-
boqui en un rebrot del coro-
navirus. No obstant això, la 
crisi sanitària té altres rami-
ficacions evidents: l’impacte 
social i econòmic de la pan-
dèmia serà molt important.

Les previsions macroeco-
nòmiques del govern central 
per al 2020 desperten verti-
gen: una caiguda del PIB del 
9,2% i un augment de l’atur 
fins al 19%. Això són previsi-
ons. Darrere les xifres hi ha 
empreses concretes i perso-
nes amb noms i cognoms. La 
reflexió arriba, precisament, 
després d’un inèdit Primer 
de Maig, data que massa 
sovint ha estat més marcada 

al calendari com un dia fes-
tiu que no pas com una jor-
nada de reivindicació.

És pertinent recordar-ho 
ara perquè la factura del 
coronavirus obligarà els 
sindicats, però també les 
patronals, a buscar solucions 
per evitar que la recuperació 
tingui com a conseqüència 
una més gran precarització. 
Els ERTO, en tant que ins-
truments per a una forçada 

paralització temporal de 
l’activitat, haurien de ser un 
pont per superar la riuada de 
la crisi i no pas un desguàs 
que condueixi als ERO, a les 
liquidacions d’empreses i 
a l’engreix de les xifres de 
l’atur. Evitar aquest circuit 
passa per una actuació con-
tundent de les administraci-
ons, obligades a enfrontar-se 
a la dificultat de conciliar el 
descens de la recaptació amb 

l’increment de la despesa. Els 
objectius de dèficit saltaran 
pels aires i l’endeutament 
creixerà. No són bons augu-
ris, però la teràpia de l’auste-
ritat aplicada a la crisi ante-
rior va tenir pèssims efectes 
secundaris. L’abordatge, ara, 
ha de ser diferent. I ràpid. 
Amb més d’un mes i mig 
d’estat d’alarma i a les portes 
d’una nova pròrroga –dime-
cres es debat al Congrés– el 
temps és or. Que es concreti 
la transferència de 16.000 
milions per a les comunitats, 
que la gestió de la desescala-
da sigui col·legiada i que es 
basi en unitats territorials 
més ajustades a la realitat 
que no pas les províncies 
poden ser passos positius.

Mesures contra la petjada 
d’una crisi profunda

M’he llevat tard i de mala gana. Ja m’havia llevat 
a primera hora, esmorzat i ventilat una mica, però 
he tornat a caure al llit. La segona llevada era la de 
mala gana; ja era migdia. M’he situat, assegut en 
el meu balancí, davant de la vidriera que dona al 
torrent. M’he abrigat bé, tenia fred i es veu que no 
en feia. He deduït que qui no estava bé era jo, però 
la vista que tenia al davant sempre em reconfor-
ta. Tot és verd, només una petita clariana a dalt a 
l’esquerra. El cel no era blau i el vent semblava que 
s’ho hagués d’endur tot. Un dia de primavera trist i 
esvalotat, com el món.

Una mosca negra i grossa se’m posava pel mig, 
damunt dels vidres. No soc supersticiós, però no 
m’agradava. Sortosament, la vista se me’n va anar 
enllà on els verds lluïen les seves games, des del 
més fosc fins el mes verd d’un roure lluent que 
des de fa anys té una especial significació per a mi; 
en va néixer un brot de l’arbre cremat. A mi sem-
pre m’ha recordat els brots d’aquell vespre en què 
van sorgir del carbó. Em va inspirar un poema; ara 
només soc capaç d’escriure ratlles prosaiques. 

El que avui em cridava l’atenció era el vent, un 
fort vent que venia del sud. Els brancatges balla-
ven segons la seva empenta. Les puntes d’alguns 

pins, a punt de brotar, semblaven descriure formes 
el·líptiques. Les moreres encara tenen els primers 
brots enganxats a les branques. Una, però, tenia un 
branquilló d’aquells que surten enravenats cap a 
munt, tal com els deixen els bons podadors a la tar-
dor, en el qual a la seva punta ja hi havia crescut un 
bon plomall de fulles verdes. Aquest plomall des-
crivia el cercle de la base d’un con el vèrtex del qual 
estava clavat a una branca de l’arbre. Tanta geome-
tria enmig de la natura em fa pensar que encara 
em queda una certa deformació acadèmica, aquella 
geometria descriptiva.

El vent era el centre de les meves observacions 
convertides en encanteri. La vista se’m perdia a 
l’altra banda del torrent on una munió de pins, alzi-
nes i roures també es movien desesperadament. Els 
ocells havien desaparegut; on s’haurien amagat? 
De vagades els he vist desafiar la força del vent, 
però avui en deu fer massa per a ells. L’únic senyal 
de vida animal l’he tingut amb el passeig d’una 
sargantana just darrere la part baixa dels vidres. 
Recordo que ahir, bo i assegut al porxo, se me’n va 
costar una; jo immòbil i, sí, se’m va quedar quieta 

a tocar dels peus. Fent el moviment més suau pos-
sible vaig acostar-hi el cap i, enfocant adequada-
ment els vidres de les lents progressives vaig poder 
distingir la meravella de la seva esquena. Allò que 
sembla un llom llis quan les veus passar fugissera-
ment, era com un quadre de punxes en relleu totes 
ben endreçades i d’uns colors indescriptibles. L’es-
pectacle no va durar gaire perquè l’animaló, mal-
grat la meva immobilitat, no se’n devia refiar del 
tot i, de sobte, es va esmunyir amb aquella agilitat 
que li és pròpia lliscant damunt del terra.

Aquest migdia, el vent del sud seguia colpejant 
furiosament arbres, arbusts i plantes. De fulles, en 
aquesta època n’hi ha poques; per tant, cap sarda-
na. Sí, que, de tant en tant, un núvol de partícules 
grogues travessava el quadre de la vidriera. Eren 
els brots dels pins que deixaven anar el seu pol-
len. També de tan en tan, volava alguna d’aquella 
mena de volves blanques eriçades que deixen anar 
alguns arbres del torrent a la primavera; passava 
davant meu amb una anòmala velocitat. He pensat 
en aquelles protuberàncies del coronavirus que 
aquests dies no parem de veure per la televisió. 
Ara hi caic!  Vent del sud... Pot venir de Granollers, 
de Barcelona o, potser, de la Roca! Avui no he vist 
ni merles ni merlots, però, sovint, aquests dies, 
quan veig un merlot negre amb el seu nas groc, 
em recorda aquell noi de la Roca que surt sovint 
en rodes de premsa parlant de sanitat; on en deu 
haver après?

No hi puc fer més. Aquests dies, alguns dels per-
sonatges polítics que surten pels mitjans de comu-
nicació visuals em recorden coses, animades o ina-
nimades. El suggerit ministre Illa, ja ho he dit, un 
merlot. El presidente del gobierno, tan somrient i 
xulo que sortia fa unes setmanes, aviat es podrà dir 
mesos, ara li veig cara de pòquer. Els uniformats i 
les seves condecoracions, sortosament ja han des-
aparegut i només en recordo, això, les condecora-
cions perquè, el que deien val més oblidar-ho per 
vergonya aliena. Compte! Que no tan sols em fan 
volar la imaginació els de Madrid. Aquí, hi ha una 
noia, així la veig jo, però és una senyora, que em 
recorda la Pipi Landstrum (o com es digués); em 
cau bé, però no hi puc fer res, em recorda aquella 
nena dels serials de la tele de quan els nostres fills i 
filles eren, això, nens. El president Torra, al qui res-
pecto, tampoc puc fer-hi més, trobo que fa cara de 
pomes agres i, no segueixo... De tots aquests i més, 
en aquests moments no voldria estar al seu lloc.

Tots ho estem passant malament, però alguns, 
molt pitjor. I no em refereixo als polítics, perquè 
aquests s’ho han buscat; encara que alguns a hores 
d’ara potser se’n penedirien. Ara, mirant el fullam 
d’arbres i arbusts i un tros de cel que s’ha obert, 
veig molts verds, blaus i blancs. Sí, son bates, mas-
caretes, còfies i tota mena de materials de protec-
ció que duen el personal sanitari que té cura dels 
nostres malalts. Ells són com la radiant natura que 
tinc al meu davant i que ens dona vida i esperança. 

Vent del sud
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Tots ho estem passant 
malament, però alguns,  

molt pitjor. I no em refereixo 
als polítics, perquè aquests 

s’ho han buscat
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Ahir vam celebrar, en el quart diumenge de Pasqua, el 
diumenge del Bon Pastor, la Jornada Mundial de Pre-
gària per les Vocacions i per les Vocacions Natives. 
Avançant enmig d’aquest confinament, dia a dia, setma-
na a setmana, ens endinsem en el mes de maig, el mes 
de Maria. Precisament el papa Francesc va publicar el 
proppassat dissabte 25 d’abril una carta dirigida a tots 
els fidels amb motiu del mes de maig, tot convidant les 
famílies a resar el Rosari a casa durant l’actual pandè-
mia del coronavirus.

Entre les moltes retransmissions de celebracions i 
pregàries que es fan durant aquestes setmanes es troba 
també la retransmissió de la pregària del rosari cada dia 
a les 7 de la tarda des de la capella del nostre bisbat a tra-
vés del seu canal a Youtube. En la mateixa línia que el 
Sant Pare ens indica, hem anat recordant des del primer 
dia del confinament la importància de viure i expressar 
l’amor i la devoció a la Mare de Déu a través de la pre-
gària del Rosari a la llar, en família. Les restriccions de 
la pandèmia ens han permès mantenir en alguns casos 
alguns i recuperar en d’altres aquesta expressió i vivència 
de la pregària en família, com a església domèstica, que 
fins fa poc anys era més habitual, i que el ritme actual de 
la vida i la irrupció de les noves tecnologies fa tan difícil.

El papa ens anima a redescobrir la bellesa de resar el 
rosari a casa durant el mes de maig tot unint-nos a ell a 
través d’aquesta oració, amb la seguretat que “contem-
plar junts el rostre de Crist amb el cor de Maria, la nostra 

Mare, ens unirà encara més com a família espiritual i ens 
ajudarà a superar aquesta prova”. Es tracta d’una de les 
més belles devocions marianes que, amb la repetició de 
les oracions més importants de la nostra fe cristiana, ens 
fa entrar en un ambient de pietat, en el qual contemplem 
la relació de Crist i Maria.

Les oracions i la formulació dels misteris que es con-
templen les trobem en els evangelis. El Parenostre és 
l’oració més important de totes, i és el mateix Jesús qui 
l’ensenya als seus deixebles; l’Avemaria recull la saluta-
ció de l’àngel a Maria i la felicitació posterior d’Elisabet; 
el Glòria és el desenvolupament de la fórmula trinitària 
que Jesús pronuncia quan fa l’enviament als apòstols.

El Rosari és una pregària centrada en Crist, que ajuda 
a copsar millor els moments centrals de la salvació rea-
litzada per Ell. Des de la lloança a Maria proclamem la 
nostra fe en Crist i anunciem l’encarnació del Fill de Déu, 
del qual ella és la Mare. En els misteris de goig contem-
plem Crist en la seva vida oculta; en els lluminosos, el seu 
ministeri messiànic a través de la predicació i els signes 
del regne; en els misteris dolorosos contemplem la seva 
passió i mort; i en els gloriosos, la seva victòria sobre la 
mort i la seva exaltació. I Maria sempre és al seu costat, 
unida i col·laborant en la seva obra redemptora.

La pregària del rosari és un acte de fe pel qual ens 
endinsem en la relació personal amb Crist, en el coneixe-
ment de la seva persona i del seu misteri de salvació. Ens 
ajuda en el nostre pelegrinatge de la fe, guiats per Maria, 
Mare i Mestra. Una peregrinació que fem en comunitat, 
en família, en Església. Per això el rosari té també una 
dimensió profundament eclesial. Us convido, doncs, a 
dirigir la nostra mirada a la Mare, a demanar-li que ens 
ensenyi a respondre amb promptitud i humilitat a la 
crida del Senyor. I demanem avui, especialment, per les 
vocacions a la vida sacerdotal, a la vida consagrada i per 
les vocacions natives.

Dilluns, 4 de maig de 202014

La pandèmia que estem vivint ens ha 
sacsejat profundament com no podia 
ser d’altra manera. La nostra societat 
ha descobert de cop i volta i de manera 
global que som fràgils de mena i que la 
nostra existència en aquesta vida que 
coneixem és limitada i caduca. Que no 
ho sabíem potser? Oh, i tant! Que ens 
n’havíem oblidat? Crec que en gran 
part sí. Com? 

Diem habitualment que la nostra 
societat és solidària, crítica, multicul-
tural, laica, tecnològica, etc. Però tam-
bé és una societat de l’oblit, desarrela-
da dels processos naturals. L’oblit de la 
nostra fragilitat i finitud ha estat pro-
vocada en gran part en arraconar l’en-
velliment i la malaltia a residències i 
hospitals, i la mort als tanatoris. Això 
ha configurat una il·lusió, un miratge 
social –permeteu-me dir-ho així– d’op-
timisme exacerbat infantil. Aquesta 
falsa il·lusió d’una certa immortalitat 
ens aboca ara a reaccions desmesura-
des: la necessitat de trobar culpables a 
qualsevol preu de la pandèmia; la sen-
sació d’incredulitat que una cosa així 
ens podia passar i, per tant, d’injustí-
cia; les proclames optimistes del gua-
nyarem, tot i haver-hi més de 200.000 
víctimes de la malaltia arreu del món. 
Malauradament, n’hi ha que no la gua-
nyaran, aquesta guerra, almenys en 
aquest món.

També l’afebliment de la fe cristia-
na en l’àmbit social ens ha desproveït 
de recursos per viure de manera més 
serena i forta aquest sotrac. Per la fe 
cristiana hi ha dos factors claus que 
ens permeten enfrontar una situació 
com aquesta en millors condicions: 
la certesa que el Fill de Déu va com-
partir la nostra fragilitat humana 
a la creu i la certesa que va triomfar 
de la mort, horitzó de l’esperança en 
la vida eterna. L’esperança en la vida 
eterna obre un horitzó de compren-
sió de la nostra vida moridora que la 
relativitza i li dona el seu valor real, 
mai menystenint-la però mai abso-
lutitzant-la. I la creu de Crist, signe 
per excel·lència de la nostra fe, ens fa 
entreveure que tots aquells homes i 
dones que han mort malauradament 
sols i abandonats, com Jesús a la creu, 
compartiran també la seva victòria en 
la vida eterna. 

Perquè com va escriure santa Teresa 
de Jesús en un dels seus poemes més 
bells: “En la cruz está la vida y el consu-
elo, y ella sola es el camino para el cielo.”

Durant els anys 2010, la política mundial va canvi-
ar dràsticament, de manera que una nova demanda de 
caire identitari es va acabar imposant, fos a casa nostra, 
fos a Hongria, Hong Kong, la Xina, el Pròxim Orient o la 
mateixa Àfrica. Des d’aleshores, les idees de nació, reli-
gió, raça, gènere, ètnia o classe han acabat substituint 
una noció més àmplia i inclusiva sobre la qüestió de qui 
som: simples ciutadans. De fet, la revolució humanista 
del segle XVIII, sorgida principalment de la Revolució 
Francesa, va aprovar la Declaració dels drets dels ciuta-
dans. Nogensmenys, el que el segle XX va batejar com els 
drets de l’home, en canvi havia començat com atribuït a 
aquells que viuen en una ciutat, els ciutadans.

Tots recordarem el crit reivindicatiu de Josep Tar-
radellas, el 23 d’octubre de 1977, en sortir al balcó del 
Palau de la Generalitat. No va cridar: “Catalans i catala-
nes!”, sinó que va exclamar exactament: “Ciutadans de 
Catalunya, ja soc aquí!” Quim Monzó explica que, amb el 
català actual, en lloc de “soc” diria “estic”: “Ja estic aquí!” 
Tarradellas venia de la tradició republicana, certament, 
imbuïda pel discurs de la República Francesa, on havia 
passat els llargs anys d’exili, d’altra banda.

Es podria dir, doncs, que la reivindicació dels drets 
de l’home, que tampoc de la persona, continuen sent el 
cavall de batalla: qui té drets i qui no? Qui és ciutadà, per 
tant, legal d’un país i qui no ho és? Semblaria més aviat 
que els debats europeus i mundials es continuen centrant 
en aquestes qüestions; més de drets adquirits que no pas 
de drets innats de tot ésser humà.

“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dig-
nitat i en dret. Són dotats de raó i de consciència i han de 
comportar-se fraternalment els uns amb els altres”, diu el 
primer article d’aquesta Declaració d’intencions firmada 
a l’ONU el 10 de desembre de 1948. Segons aquest princi-
pi, els éssers humans, en néixer, encara no són persones, 

ni homes ni dones. Tot el que no digui l’article queda-
rà pendent, perquè un no neix a la Lluna, ni en l’espai, 
sinó en un territori concret, dins d’unes circumstànci-
es històriques, econòmiques i socials. Aquestes facilita-
ran o impediran que aquell ésser humà sigui reconegut, 
primer, com a home, després com a persona i, finalment, 
com a ciutadà, amb un Estat com a organització política 
que el defensi i el protegeixi. Qui diu que, acabat de néi-
xer, no se l’empenyi a l’exili, a la deportació o, fins i tot, 
a l’esclavitud, sota una justificació legal ben assentada? 
Esdevenir ciutadà, quina titànica tasca per desenvolupar 
encara al segle XXI!

Tot al llarg de la història, les persones s’han trobat en 
desacord amb les seves societats. Però tan sols en els 
temps moderns s’ha sostingut l’opinió que l’autèntic jo 
intern és intrínsecament valuós i que la societat exterior 
es revela sistemàticament errònia i injusta en la valoració 
del jo personal. No és el ser interior el que ha d’ajustar-se 
a les regles de la societat, sinó aquesta la que ha d’ajustar-
se al que les persones i les comunitats entenen.

El jo intern esdevé, ara, la base de la dignitat humana, 
però la natura d’aquesta identitat esdevé variable i ha anat 
canviant al llarg del temps. En moltes cultures antigues, 
la dignitat tan sols s’atribuïa a unes poques persones, el 
faraó, el cèsar i sovint a guerrers espartans disposats a 
arriscar la pròpia vida en el curs d’una batalla. En altres 
societats, la dignitat s’atribueix a tots els éssers humans, 
basant-se en el seu valor intrínsec com a persones. En 
altres casos, la dignitat es deu a la pertinença a un grup 
més gran de memòria i d’experiència compartides.

Ara bé, aquest sentit interior de la dignitat personal 
humana demana el reconeixement dels altres, de la comu-
nitat. De fet, l’autoestima brolla del reconeixement de 
part dels altres. Per aquest biaix, la política de la identi-
tat abasta una gran part de les lluites polítiques del món 
contemporani, des de les revolucions democràtiques fins 
als nous moviments socials, des del nacionalisme i l’isla-
misme fins a la política dels campus universitaris. Hegel 
ja havia argumentat que la lluita pel reconeixement havia 
estat el principal impulsor de la història humana, una for-
ça clau per a comprendre l’emergència del món modern.

Les desigualtats econòmiques sorgides en els darrers 
50 anys han marcat la política contemporània, i s’han 
intensificat combinats amb els sentiments d’humiliació 
patits per nacions com Síria, Afganistan, la Xina i, en tot 
un altre ordre, Catalunya.
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Fa pocs dies el curs es donava per acabat, ara ens 
diuen que ens retrobarem a les aules, però per 
grups petits, veurem què ens diuen en 15 dies. 
Només sabem que tot és incert, variable i un 
xic esfereïdor. En tot aquest desgavell, el que no 
podem oblidar és la raó de ser de l’escola i l’essèn-
cia de l’educació: atendre l’infant i l’adolescent. Els 
adults hem pensat l’escola per servir-los, acompa-
nyar-los i protegir-los. 

Max Van Manen diria que la “salud pedagógica es 
la habilidad mental y corporal del tacto” i en el seu 
El tacto en la enseñaza (Paidós, 1998) avisava de la 
necessitat, la urgència, que tota acció educativa es 
fes amb tacte. Cap malalt hauria de ser atès sense 
tacte sanitari, ni cap infant sense tacte pedagògic. 
Van Manen parla també del to i el clima necessa-
ris en tota acció pedagògica. Tacte, to i clima per 
explicar l’art d’una bona trobada educativa. En tota 
pràctica educativa hi ha quelcom d’imprevisible i 
molt a preveure. I és que l’educació és un art i tam-
bé una ciència. Allò que no es pot planificar i que 
s’esdevé en el moment de l’encontre mestre-dei-
xeble sol ser de major qualitat si s’ha reflexionat 
abans. El que hi ha de ciència, de mètode, permet 
una bona anticipació i una adequada planificació. 
Van Manen diria que en ambdues parts, l’artística 
i la científica, s’ha de procedir amb tacte pedagògic 
perquè es tracta de relacions entre persones. 

Com encararem, doncs, des de les escoles i altres 
entitats educatives, això que en diem una nova nor-
malitat? Quin valor té l’esdevenir de cada infant i 
cada adolescent? 

Veure els ulls d’un infant és veure allò que pot 
arribar a ser, és reconèixer que cada mirada és sin-
gular. Pensar en un nom concret, la Maria, en Juli o 
l’Abraham, suposa triar maneres particulars d’acom-
panyar-los, coneixent cadascuna de les seves necessi-
tats i desigs, perquè és en cada rostre que l’educador 
hi veu l’impacte de la seva vida. Exercir la professió 
de mestre amb tacte, bon to i sabent crear un clima 
de confiança no és fàcil ni en condicions de normali-
tat normal. Com es farà en la nova normalitat? 

Demanem a totes les administracions que pen-
sin en això cada vegada que dissenyin estratègies 
i protocols. La mirada de la Maria, que necessita 
una infermera a prop; la del Juli, que requereix 
sempre un vetllador; la del Jordi, que urgeix que 

algú l’assessori per tirar endavant una trajectòria 
vital d’adolescent en risc d’exclusió; la de l’Eva, que 
només menja un cop al dia, o la de l’Abraham, que 
conviu amb pares i cinc germans en dues minúscu-
les habitacions... Totes aquestes mirades, totes, se 
les enduu la Carme, la mestra, al llit cada vespre i 
s’adorm pensant possibilitats i desitjant la trobada.

Tots els equips directius i tots els docents –un 
altre dia parlarem de pares i mares!– s’han hagut 
d’acomodar a una situació totalment nova i han 
vist com desapareixia allò que és més inherent a 
l’acte educatiu: la trobada física mestre-deixeble. 
Tots s’han posat a treballar per fer-se presents, per 
ser-hi, en aquesta situació de virtualitat excepcio-
nal i ho han fet a un ritme superior al de les autori-
tats a l’hora de repartir vals pel menjar, ordinadors 
o connexió a la xarxa a qui no en tenia. Molts mes-
tres han après, a marxes forçades, aquestes noves 
formes de comunicació perquè molts no són nadius 
digitals. Però han estat i estan a l’alçada. 

Hem estat pendents de les cures i de les morts i és 
imprescindible, però ni la mort no pot fer que ens 
despreocupem de la vida. Creure en l’infant és fer 
tot el possible per reforçar-lo. Ells també tenen por 
i angoixa i se senten culpables i pensen que ens ata-
quen i senten que s’han de defensar i volen sortir 
però tenen por de fer-ho i desitgen veure amics però 
no saben què vol dir no tocar-los i... Ens n’hem de fer 
càrrec! Els hem d’escoltar! Què passa amb la promesa 
d’una escola inclusiva? Quina serà la primera admi-

nistració que doni sentit real a la participació d’in-
fants i adolescents? Per què no els demanem parer 
i els fem partícips actius i permanents per encarar 
aquesta nova normalitat? Ho decidim tot sobre les 
seves vides i no els preguntem què pensen i què sen-
ten. Sabem que necessiten estabilitat i seguretat per 
créixer i també per aprendre a arriscar-se. Sense la 
seva implicació i mancats d’adults que pensin una 
mica més enllà del nas difícilment es podran fer càr-
rec d’una situació que va canviant cada dia. Infants 
i adolescents pensen per si mateixos, són persones 
amb capacitat de comunicar necessitats i desigs, 
persones dignes de ser escoltades. Ells i elles també 
pensen, senten i actuen i sovint les seves idees són 
més assenyades, i sempre més transparents i hones-
tes, que les nostres, els adults. 

I els mestres? Què faríem sense un cos docent 
implicat en la feina i compromès en la relació amb 
els seus deixebles? Els hem demanat què necessiten 
per afrontar aquesta nova normalitat? Ells i elles 
necessitaran també tot el suport possible, de psi-
còlegs, pedagogs, metges i infermeres per atendre 
totes i cadascuna de les necessitats del seu alumnat 
però també les seves. En situació de normalitat tota 
mestra implicada es buida cada dia i ha de tenir 
temps per omplir-se de nou i tornar l’endemà amb 
totes les energies. Com atendrem el cos docent per-
què cadascun dels seus membres pugui refer-se dia 
rere dia? 

Faran falta totes les mans possibles i a tots els 
nivells. Més que mai s’haurà de reforçar la pre-
sència constant en els centres de psicòlegs i peda-
gogs, de persones que vetllin per la salut d’infants i 
docents, de persones expertes que puguin guiar els 
passos dels neòfits en situacions d’excepció. Més 
que mai es necessitaran vetlladors, persones de 
reforç, pares, mares, avis i àvies, voluntaris... Més 
que mai s’hauran de reforçar aprenentatges instru-
mentals bàsics, més que mai serà rellevant pensar 
bé les activitats de pati, menjador, sortides, possi-
bles convivències, etc. La vida en el seu més ampli 
sentit segueix, malgrat tots els escenaris difícils 
que es puguin donar. 

Cada infant és una vida singular, una possibi-
litat, una nova alternativa, un projecte i sobretot 
una esperança. Qui sigui que tingui el deure de 
governar ha de fer-ho pensant en aquests infants 
i adolescents que no poden votar però que tam-
bé compten i que són els únics que poden donar 
oxigen a una societat que no ha estat capaç de no 
provocar desastres. Tots els adults que vivim al seu 
costat tenim la responsabilitat d’exigir que se’ls 
tingui present en tota decisió que es prengui. Som 
els adults que els estem robant el futur i som els 
adults qui tenim l’obligació ètica de minimitzar els 
efectes d’una pandèmia, que no hem provocat però 
que potser tampoc hem sabut gestionar de manera 
que fos menys dolorosa per a tothom. 
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Voluntariat educatiu 
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El valor de l’infant

En aquests dies escoltem molt les paraules teletre-
ball, teledeures... i és ben cert que la situació crítica 
que vivim ens ha portat a tots a explorar formes 
de treball i convivència més intenses. Ocupa i ens 
preocupen els adolescents, els joves d’institut a qui 
se’ls ha dit que les tasques del teletreball que pro-
posem no seran avaluables i allò que no es valora 
perd sentit en una societat materialista i compe-
titiva. En les relacions humanes tenen una impor-
tància cabdal els intangibles, allò que no veiem 
ni toquem. Tots sabem que més enllà d’una nota 
o d’un informe hi ha una part del que fa temps es 
deia currículum ocult que sovint defineix i marca 
el procés de formació d’un jove.

No es pot dir de cap manera que el que facin en 
aquests dies no serà avaluable, tot el que els alum-

nes ens envien té molt de valor i també el que no 
ens envien, perquè a aquestes alçades de curs ja 
tots podem preveure qui ens enviarà tasques i qui 
no. Qualsevol producció, missatge, escrit, tasca és 
rebut amb molt d’interès per als qui ens dediquem 
a la docència i tenim la vocació d’acompanyar als 
alumnes de fer-los costat, perquè, a més d’alumnes, 
l’important és que són persones.

Com a docent que fa dies que estic confinada, no 
hi ha dia que no hagi mirat correus i he passat mol-
tes hores navegant a la recerca d’algun recurs nou i 
diferent per oferir als alumnes. Com tots els meus 
companys, els hem escrit al seu correu personal tot 
i sabent que no sempre tindrem resposta immedi-
ata, però amb l’objectiu de mostrar-los que estem 
disponibles i que mantenim oberts els canals

Assumim que serà un curs diferent. Tots sabem 
que més enllà d’una simple nota prendrem decisi-
ons per ajudar i acompanyar els alumnes i les famí-
lies, perquè tots formem comunitat. Hi ha alumnes 
que fins ara no han donat senyals de vida, s’estan 
situant; altres que han acabat el proposat i alguns 
que en volen més... Però no oblidem els qui el seu 
silenci, el seu no-respondre, diu moltes coses i pot-
ser no només manca de connexió o mitjans tècnics

En l’intent de fer-nos presents els escrivim i els 
volem fer sentir acompanyats i, si fan totes les fei-

nes, molt bé; però si aporten altres produccions 
també les valorarem i als qui no hagin aportat res, 
en parlarem. Però per damunt de tot els explicarem 
que el que hem d’aconseguir és compartir donant-
nos les mans i ajudant-nos a ser millors cada dia.

És important crear un sentit de responsabilitat 
compartida de grup. Encara que sembli un contra-
sentit des d’aquest confinament tal vegada apren-
drem el valor de la paraula comunitat. Avui mateix 
un alumne ha fet una proposta de millora que ens 
portarà a una nova pràctica amb l’objectiu d’exerci-
tar-nos en l’ús dels verbs irregulars, en els propers 
dies acabarem de perfilar-ho i posar-ho en marxa.

Ara ens quedarà trobar la fórmula perquè aquells 
que resten en silenci es manifestin. Són alumnes 
que de cap manera volem exclosos. No serà fàcil, 
però els hem d’acompanyar i fer-los sentir que mal-
grat tot són persones, que els acompanyarem en el 
procés de fer-se un camí que els ha de permetre ser 
autònoms i lliures en el futur. Són moltes les incer-
teses, però en el camí anirem trobant respostes. A 
les aules acostumem a tenir programacions vin-
culades a dates, ara ens adaptem. Des de la ferma 
convicció de fer un bon servei públic, transitarem 
i acompanyarem als nostres alumnes sense gaire 
declaracions, sense fer gaire soroll, però amb l’acti-
tud atenta d’acompanyar sempre.

Confinament
Calamanda Vila

Docent i psicòleg 
@calamandavila
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La calidesa d’un nou mes de maig ens abraça enmig 
d’una situació tan excepcional com històrica: pas-
sats prop de dos mesos de confinament tornem 
a tenir l’oportunitat de sortir al carrer i gaudir 
d’aquell aire fresc que normalment defuig les ciu-
tats però que un enemic invisible, el SARS-CoV-2, 
ha estat capaç d’apropar-nos a aquells que vivim les 
nostres vides entre gegants de formigó.

Malgrat que la feina i el voluntariat m’han per-
mès algunes escapades, avui és el primer dia que 
puc gaudir del plaer de passejar i respirar aire 
fresc. Un plaer que gaudeixo no sense sentir un 
estrany neguit difícil de descriure però que de 
ben segur tothom qui llegeix aquestes línies ha 
experimentat: una sensació de llibertat i llum que 

ràpidament es veu envoltada d’una immensa fos-
cor pel record de totes aquelles persones que ens 
han deixat aquestes setmanes, pel que amistats 
o fins i tot nosaltres mateixos, en major o menor 
grau, hem patit.

Mentre enfilo la Carretera no puc evitar el record 
d’aquells dies d’octubre on molts vam sentir una 
sensació ben similar: l’ànsia de llibertat i de justí-
cia que ens fa sortir al carrer, mentre la foscor de la 
repressió plana sobre els nostres caps amb el remor 
de les hèlix dels helicòpters de la Policia Nacional 
i els Mossos d’Esquadra. Una foscor que en aquell 
moment sabíem que ens perseguiria cada nit fins 
l’arribada del trenc d’alba. Una repressió que amb 
el pas de les hores es convertia en el pertorbador 
so de l’impacte de les bales de FOAM que indiscri-
minadament impactaven al nostre voltant, acom-
panyades d’una cortina de gas lacrimogen que ens 
ofegava però que va ser incapaç d’esclafar el nostre 
desig de llibertat i la nostra voluntat de lluita pel 
nostre país: Catalunya.

Parlant de països: al país veí, Espanya, diuen que 
donde hubo fuego, cenizas quedan, i no se m’acudeix 

cap millor dita per descriure i fer-los entendre el 
que molts joves sentim pel que vam viure aquelles 
nits de tardor guiats per l’esperança d’un futur 
millor. Per totes aquelles persones, joves i no tan 
joves, que vam viure de primera mà la foscor de la 
repressió, que vam patir pels nostres companys i 
companyes, dels nostres amics i amigues, o simple-
ment d’aquells desconeguts amb qui vam compartir 
files per una causa comuna, la flama d’Urquinaona 
és més viva que mai.

Ara, toca cuidar-nos, venen temps difícils, però 
tenim la responsabilitat de prosseguir amb la llui-
ta per la independència de Catalunya. La gestió 
d’aquesta crisi sanitària ha evidenciat el que molts 
hem anat dient des de fa anys: Espanya és un estat 
caduc i en fallida. Incapaç d’afrontar ni crisis demo-
cràtiques ni sanitàries. Malauradament, i especial-
ment amb les circumstàncies que viurem, tampoc 
és capaç d’afrontar les crisis econòmiques.

Amb tot, ens haurem de trobar de nou als carrers 
per seguir lluitant la independència del nostre país, 
la que el poble de Catalunya va exercir sobirana-
ment a les urnes l’1-O. Personalment tinc l’espe-
rança que la flama d’Urquinaona segueixi als nos-
tres cors, però sobretot, que la fem tornar al carrer. 
Ningú ens regalarà la independència, però si una 
cosa tinc ben clara, és que l’aconseguirem.
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Diuen que l’any 1815 el volcà Tambora va entrar en 
erupció i va crear un gran núvol de cendra damunt 
Europa. Aquest fet va malmetre les collites d’aquell 
any i els camperols van veure’s obligats a sacrificar 
els seus cavalls famèlics. En aquell context de cri-
si global i amb una tecnologia més que coneguda 
des de feia segles, un visionari, Karl von Drais, va 
inventar el cavall de tracció humana: la draisia-
na, el precedent de la bicicleta actual. En l’actual 
context d’emergència sanitària i amb el procés de 
desconfinament que tot just comença, la bicicleta 
s’ha convertit en el millor vehicle per mantenir les 
distàncies per evitar contagis, és saludable, soste-
nible, econòmica i es pot afavorir amb inversions 
mínimes i ràpides.

Durant aquest temps de parada obligada hem vist 
com l’aire que respirem ha quedat net com no ho 
estava des de feia molts anys. Hem observat com 
la dràstica disminució de vehicles a motor ha aug-
mentat la qualitat de vida en termes de contami-

nació acústica als nuclis urbans. El sedentarisme és 
un factor de risc per a la salut, fomentar l’ús de la 
bicicleta o caminar hauria de ser fins i tot més pri-
oritari en temps de desconfinament. És per tot això 
que, ara que tornem a començar de zero, no hem 
de caure en els mateixos paranys i hem de tornar a 
l’activitat fent un ús racional dels vehicles a motor 
i donant prioritat a la mobilitat activa.

En alguns països ara s’està incentivant el seu ús 
amb campanyes a favor i amb la creació d’infras-
tructura. Per exemple, a Berlín s’està estenent una 
gran xarxa de carrils bici provisionals i a Bogotà 
s’han ampliat 117km de carrils bici als 550 que ja 
tenia. Barcelona està ampliant zones per a vianants 

i bicicletes, i creant nous corredors ciclables. Fins i 
tot el govern espanyol ha fet un seguit de recoma-
nacions per potenciar l’ús de la bicicleta per muni-
cipis de més de 5.000 habitants, encara que faltat 
d’un finançament econòmic.

A la Garriga concretament, veiem la necessitat 
d’aplicar mesures per augmentar l’espai per a bici-
cletes i vianants. Des de Pedalem la Garriga pro-
posem ampliar les àrees de prioritat invertida, que 
limita la velocitat a 20km/h, que permeten que els 
vianants puguin circular per la calçada i que les bici-
cletes puguin utilitzar-lo de forma segura. També la 
creació de corredors urbans i periurbans per a bici-
cletes connectant els llocs amb més afluència amb la 
xarxa de carril bici existent i fins al centre. Ampliar 
espais per vianants –com ja s’ha fet al carrer Calà-
bria cantonada carrer Can Noguera– i creant camins 
segurs segregats al trànsit per bicicletes. També 
veiem ara la necessitat de convocar la Taula de la 
Mobilitat que es va anul·lar el dia 12 d’abril.

Creiem fermament que és un bon moment per 
iniciar i promoure una mobilitat més sostenible i 
saludable a la Garriga. Igual que en aquella crisi 
global d’inicis del segle XIX, eines senzilles que 
ja tenim a les nostres mans poden ser les nostres 
grans aliades.
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La flama d’Urquinaona

El Divendres Sant, dia 10 d’abril de 2020, el papa 
Francesc va presidir la celebració del Viacrucis des 
de la plaça de Sant Pere, a la Ciutat del Vaticà, sense 
gent i no com era tradicionalment de costum fer-ho 
al Coliseu de Roma; tot per causa de les restriccions 
adoptades per l’epidèmia del coronavirus. Els últims 
foren el primers, aquells de qui ningú no parla mai. 
Cinc presos de la presó de Pàdua, convidats pel papa 
Francesc, i nou testimonis més ompliren amb les 
seves meditacions en veu alta la plaça de Sant Pere, 
en una nit deserta de fidels. En cadascuna de les 14 
estacions del Viacrucis, Camí de la Creu, les seves 
històries ressonaven a les oïdes dels televidents del 
món cristià i més enllà del món cristià. Unes narraci-

ons plenes de sentiment, de patiment i d’esperança, 
que es barrejaven amb les del nostre món ara malalt.

Fou un camí de la Creu diferent d’altres anys, 
però molt més viscut –així m’ho trametien també 
els qui ho visionaren–; el fet del record dels presos, 
que es troben a les presons, es feu avinent. Perquè 
les veus d’aquells testimonis volgueren ser la veu 
de tots els altres. Però, a la vegada, també eren les 
nostres. Ara nosaltres, presoners de la Covid-19, 
ens hi afegíem a una sola veu des del sentit de la 
confiança en el guariment de l’epidèmia amb una 
Pasqua alliberadora de tots els mals.

Tots aquests pensaments discorrien a la meva 
ment mentre ho mirava per la televisió. Veia entre-
mig de la foscor de la nit, amb poques llums, aque-
lla monumental plaça, feta per Bernini, amb les 
ombres de les seves grans columnes. Una grandesa 
arquitectònica que, en aquells moments de solitud 
i pregària, restava ben lluny del meu interès. La 
meva contemplació es mantenia fixada en la proces-
só inversemblant dels acompanyants de la creu. Una 
creu senzilla de color fosc, sense cap imatge ni cap 
atribut, portada per una persona. Aquesta es troba-
va al bell mig d’una comitiva reduïda, en representa-
ció distingida dels professionals de la medicina: els 

nostres herois d’aquests dies, que han estat i estan 
donant la seva vida al servei dels malalts i necessi-
tats. A més d’una policia i dos clergues. Tots plegats 
no arribaven ni a la suma de deu persones.

 El Viacrucis s’havia iniciat al centre d’aquest 
majestuós espai d’estil barroc de formació el·líptica 
on es trobava l’obelisc, que fou portat d’Egipte 
durant l’època de l’imperi romà per situar-lo al circ 
de Neró, on patí martiri sant Pere. Unes teies dins 
vasos de ceràmica –per aquella nit de fosca i aus-
tera de llum artificial– il·luminaven el terra empe-
drat del lloc i marcaven el camí a seguir. L’última 
estació els portaria davant de l’atri de la façana de 
la basílica de Sant Pere, on es trobava presidint la 
celebració amb soledat el papa Francesc.

La solitud expressada en aquella plaça, amb les 
circumstàncies d’aquests dies transcendentals per 
la celebració de la Setmana Santa que hem viscut, 
acollia un sentiment magnànim esperançador i con-
fiat de pregària universal pels milions de telespec-
tadors, enfront d’una situació inusual, d’un món 
que viu en la pròpia carn la passió del Crist cruci-
ficat. El problema, com deia el papa, no és eclesial; 
sí existencial, vital, profundament humà i que ens 
engloba a tots. 

Els últims

Miquel Sebastià Murtra

En nom de Pedalem la Garriga 
pedalemlagarriga@gmail.com

Jaume Campàs i Fornols
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jcampas@xtec.cat

Jordi Planas i Bielsa

Portaveu nacional de Joves 
Demòcrates de Catalunya  
i Voluntari Granollers  
per la Independència - Primàries

La bicicleta, aliada contra la Covid-19
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El denominador comú a la sèrie de propostes que 
exposaré, serà la gestió. Gestionem les nostres 
empreses de comerç. Desitjo proposar 10 actuaci-
ons, fruit de les meves lectures, converses i refle-
xions d’aquestes setmanes de confinament, amb la 
màxima concreció. A excepció de les dues primeres 
actuacions, les restants poden seguir l’ordre que es 
cregui més oportú:

1. LA TRESORERIA La situo en primer lloc ja que un 
negoci, per més viable que sigui, si no té tresoreria 
es veurà obligat a tancar definitivament. No ingres-
sant res, tret que siguem dels serveis essencials, 
s’imposa fer una llista detallada de despeses i totes 
les que no siguin imprescindibles s’han d’eliminar. 

Feu un repàs molt detallat i segur que us adona-
reu que alguna despesa és totalment prescindible. 
Les que siguin imprescindibles, com pot ser el llo-
guer, tocarà negociar, no una demora –pa per a avui, 
gana per a demà– sinó un descompte o fins i tot una 
possible anul·lació (zero ingressos, zero despeses). 

Amb els proveïdors, negociar l’ajornament o 
compartir pèrdues. Al cap i a la fi, a ells també els 
interessa mantenir-vos com a clients. Telèfon, elec-
tricitat, aigua... ja sabem que poc podem fer, ja que 
depenem d’un oligopoli, encara que hi ha alguns 
casos, com ara Sorea, que ha rebaixat el seu rebut, 
excepcions que confirmen la regla. 

Si tenim assalariats, i heu fet un ERTO, doncs 
ben fet. I, si no és així, caldrà avaluar la possibilitat 
també de negociar a la baixa i, en casos extraordi-
naris, no hi haurà un altre remei que l’atur, però no 
és aconsellable perquè hem d’estar preparats per al 
reinici, que el present sempre és temporal. I aten-
ció: les persones són el capital més important d’una 
empresa, per la qual cosa cal cuidar-les molt.

2. L’ESTRATÈGIA En segon lloc, una vegada hem 
parat el cop, necessitarem focalitzar la resta de les 
actuacions. Per a això necessitem una guia, que 
serà l’estratègia. L’estratègia és quelcom que mol-
tes vegades oblidem i que ara més que mai es fa 
necessària, tant per a aturar la sotragada com per 
preparar-nos per quan reiniciem l’activitat. En l’es-
tratègia, cal enumerar dos aspectes que són clau 
i senzills de portar a terme –i ja no cal dir que no 
tenim temps–: a) Dissenyar un DAFO: totes aque-
lles febleses i fortaleses que a nivell intern tinguem 
i les amenaces i oportunitats que a nivell extern 
puguem detectar. Aquesta senzilla eina ens donarà 
un diagnòstic clar de la nostra situació. I b) A par-
tir del DAFO definirem el nostre propòsit actual, 
objectiu i raó de ser, però també a mitjà i llarg ter-
mini, ara és un bon moment per repensar-lo, jun-
tament amb aquells valors que creiem imprescin-
dibles per compartir i actuar. Probablement no és 
el moment de definir la visió: si som pessimistes, 
millor que no; si som optimistes, avancem. 

Una estratègia clara ens ajudarà a focalitzar-nos i 
prendre decisions amb major agilitat, un tret cruci-
al en aquests moments tan volàtils, incerts, de con-
tinus canvis i ambigus (l’anomenat entorn VUCA).

3. LES PERSONES Com ja hem insistit, és el capital 
més important. Aquí incloc tant els gerents i/o pro-
pietaris com els empleats.

En primer lloc ens hem de cuidar molt, i paral-
lelament als nostres empleats. L’actitud positiva aquí 
és essencial. Hem de pensar que això és temporal i 
que qualsevol crisi genera oportunitats –reduir des-
peses totalment prescindibles, descobrir el teletre-
ball, redescobrir la nostra web i/o la venda on line, 
pensar en la nostra estratègia, dedicar temps a noves 
idees, a la formació, a repensar el negoci, a la infor-
mació, a contrastar idees amb altres empreses, cli-
ents, proveïdors, amics, consultors, un llarg etcètera). 

Hem d’acompanyar les persones que estan treba-
llant amb nosaltres, secundar-les, parlar amb elles, 
donar-los suport anímic i aprofitar aquest temps 
per a la formació. És un moment propici per enri-
quir el nostre coneixement i el del nostre personal. 
Hi ha múltiples iniciatives en aquest sentit. Les 
associacions i entitats que ens van oferint suport 
(patronals, sindicats, universitats, consultors de 
confiança, etc.), segur que ens poden guiar. Existei-
xen múltiples alternatives a internet (streamings, 
webinars, videoconferències, etc.).

4. ELS CLIENTS Les vendes ja són nul·les o gairebé 
nul·les. A partir d’aquí, què podem fer. Sobretot hi 
ha una cosa senzilla, comunicar-nos amb ells, expli-
car els nostres plans, som encara vius. Podeu anar 
reportant informació que mostri que preneu noves 
iniciatives, nous projectes. Recordeu-los la vostra 
proposta de valor. Tingueu contactes periòdics amb 
ells, envieu-los informació d’interès relacionada 
amb la vostra proposta de valor. 

El focus sempre ha de ser el client: cal cuidar-lo. 
Preparar propostes per al futur enfocades a noves 
propostes de valor que tinguin en compte les noves 
tendències, que segur que aniran cap a empreses 
que siguin més sostenibles, amb l’objectiu de no 
només guanyar diners, sinó d’intentar satisfer la 
societat i que tingui una responsabilitat ambiental.

5. ELS PROVEÏDORS La col·laboració amb ells és 
crucial. I en aquests moments es tracta en primer 
lloc de fer front als venciments, intentar negociar 
rebaixes, descomptes, cal compartir pèrdues. Tam-
bé hi ha la possibilitat de deixar de col·laborar amb 
aquells que no formin part de la columna vertebral 
del negoci. En definitiva una anàlisi detallada de 
l’ABC dels nostres proveïdors que ens ajudarà a 
adonar-nos que alguns són potser prescindibles i 
uns altres els haurem de mantenir o fins i tot en un 
futur immediat potenciar.

6. L’ADMINISTRACIÓ Cal estar alerta de les possi-
bles ajudes. Per a això ens hem de deixar assessorar 
per les associacions a les quals estiguem adherides; 
aquestes són les que han de canalitzar i filtrar els 
continus vaivens de les decisions del govern cen-
tral, autonòmic i local. També seran de gran ajuda 
en aquesta actuació, les gestories o les assessories 
que tinguem a disposició.

7. EL TALENT És el moment idoni per aprofitar el 
temps enriquint el nostre coneixement i inten-
tar també enriquir el coneixement de les perso-
nes que treballen amb nosaltres. D’aquesta forma 
farem créixer el talent intern i estarem més forts 
per afrontar el reinici de l’activitat. Ja hem comen-
tat que hi ha multitud de plataformes que oferei-
xen continguts molt interessants, iniciatives com 
#conelcomercio, canals de Youtube formatius <htt-

ps://www.youtube.com/user/joaquimdeulofeu>, 
webinars organitzats per associacions i entitats de 
prestigi, les universitats, com la especialitzada en 
el comerç ESCODI-UB, i especialistes del sector 
que ens poden ser de molta utilitat.

8. LA TECNOLOGIA I EL TELETREBALL També és el 
moment per obtenir informació, sempre que sigui 
fiable i prou contrastada de noves tecnologies: Big 
Data, intel·ligència artificial (IA), blockchain, rea-
litat virtual, tot allò relacionat amb l’e-commerce. 
O pugem al tren tecnològic o quedarem obsolets en 
breu. Ara més que mai podem aprofitar el moment 
per potenciar el que podem fer des de casa. Per això 
us ofereixo algunes alternatives de les moltes exis-
tents, amb gran potencial i que a la llarga ens poden 
estalviar molts costos, que bona falta ens farà. Com 
que tots coneixem Google i qui més qui menys el 
sap manejar, aquí teniu alguns suggeriments molt 
útils, potents i fàcils d’utilitzar: Drive <https://dri-
ve.google.com> Emmagatzemament, compartició 
i edició simultània de documents. Meet <https://
meet.google.com> Comunicacions d’àudio i vídeo, 
permet fer reunions no presencials entre diverses 
persones, compartint documents. Xat <https://chat.
google.com> Comunicació instantània amb sales 
temàtiques i bots per programar tasques i notifi-
cacions. Calendar <https://calendar.google.com> 
Gestió d’esdeveniments personals i compartits i tas-
ques. Skype <https://www.skype.com/es/get-skype/> 
Programa que pots instal·lar en el teu ordinador o 
telèfon mòbil per comunicar-te amb persones de 
qualsevol lloc del món per mitjà de trucades, video-
conferències i missatgeria instantània.  

9. ELS PROCESSOS I LA INNOVACIÓ També és 
el moment clau per repensar i innovar els nostres 
processos (merchandising, compres, vendes, ges-
tió econòmico-financera, servei d’atenció al client, 
etc.) i sempre s’ha de prioritzar aquells que a la 
tornada creguem que siguin els fonamentals, que 
al meu entendre seran tots els que toquen de ple 
al client, com les vendes, en primer lloc, però tam-
bé el merchandising, el servei d’atenció al client i 
sense oblidar les compres –una compra ben feta 
és pràcticament una venda segura– i la logística i 
l’emmagatzematge. 

Per repensar, reformular i innovar els nostres 
processos haurem de perseguir tres objectius: que 
siguin eficaços –és a dir, que satisfacin el client–; 
eficients –mínim cost, mínim temps–, i adaptables, 
que s’adaptin fàcilment a nostre entorn VUCA.

La innovació òbviament no només haurà d’estar 
relacionada amb els nostres processos, també amb 
els nostres productes i/o serveis. La innovació s’ini-
cia amb l’aportació d’idees, hem de generar un banc 
d’idees, per a continuació afegir valor a les matei-
xes i, finalment, avaluar si donen resultat. Idea, 
valor i resultat és la clau per a la innovació.

10. LA SOSTENIBILITAT Acabo amb un manament 
que depèn sobretot de la primera actuació, la tre-
soreria. Sense tresoreria suficient, segur que no 
serem sostenibles i, en segon lloc, s’està demostrant 
ara més que mai que tot passa no solament per-
què el negoci sigui econòmicament viable. També 
hem d’enfocar els nostres negocis al fet que siguin 
socialment responsables, múltiples accions de col-
laboració i cooperació estan sorgint a escala local en 
les quals podem participar: la confecció de màsca-
res, de bates hospitalàries, la col·laboració amb els 
bancs d’aliments, amb les nostres organitzacions de 
comerciants, per posar alguns exemples.

I, finalment, per ser sostenibles hem d’apostar 
també per la responsabilitat ambiental i hem de 
reduir progressivament el plàstic, hem de realitzar 
compres de proximitat (parlem de comerç local, per-
què també hem de prioritzar, si pot ser, el proveïdor 
local), hem de separar desaprofitaments adequada-
ment, hem d’aplicar l’economia circular i hem de 
promoure el consum conscient. Apostem fort per la 
sostenibilitat, hi guanyarem tots.
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Joaquim Deulofeu Aymar

Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials i soci de Qualitat, 
Serveis Empresarials SL 
deulofeu@qualitats.com

Decàleg ‘retail’ enfront de la Covid-19
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Inverse reconverteix l’activitat per 
obrir-se als equips de protecció

Mollet del Vallès

Joan Carles Arredondo

El fabricant de roba espor-
tiva Inverse ha consolidat 
en pocs dies noves línies 
d’activitat a les instal·lacions 
de Mollet. Durant el període 
d’estat d’alarma, la compa-
nyia ha destinat bona part 
dels recursos productius a 
elaborar materials de protec-
ció (mascaretes i bates), que 
en bona part ha destinat a 
donacions a centres sanitaris. 
Els esforços de recerca i des-
envolupament esmerçats han 
donat peu a noves produc-
cions que es preveu que es 
convertiran també en noves 
línies de negoci. L’empresa 
ha creat, per exemple, una 
línia de mascaretes per a les 
quals ha creat una marca prò-
pia (WindFlap), disponible 
ara en el seu canal de venda 
en línia, per a comandes 
empresarials i, quan es recu-
peri l’activitat comercial, per 
a botigues.

Les mascaretes es distri-
buiran, de moment, com a 
material de protecció, perquè 
no s’ha obtingut la certifica-
ció a causa de la lentitud en 
la tramitació per la càrrega 
de treball de l’administració. 
A partir de la setmana que 
ve, l’empresa confia a dispo-
sar de teixit ja prèviament 
certificat i poder disposar de 
l’acreditació corresponent.

Maloon,  
de l’Ametlla, 
augmenta  
la distribució 
de mascaretes
L’Ametlla del Vallès

La firma de regals publi-
citaris Maloon, que opera 
des de l’Ametlla, incre-
mentarà la distribució de 
mascaretes sanitàries amb 
l’objectiu de contribuir 
perquè les empreses dis-
posin de prou recursos de 
seguretat en el retorn a la 
feina presencial. El prin-
cipal focus de productes 
seran les mascaretes, “un 
material cada vegada amb 
més demanda i menys 
oferta”. “La principal línia 
de producció fins ara, els 
articles publicitaris, s’ha 
vist greument afectada 
per la pandèmia global”, 
admet la firma.

L’empresa ja tenia 
experiència prèvia en la 
distribució de mascaretes, 
i ha treballat amb multina-
cionals relacionades amb 
la salut i la farmàcia. “No 
és una línia desconeguda”, 
apunta la companyia. Amb 
tot, hi ha una certa recon-
versió de l’activitat, tot i 
que la firma assenyala que 
també aportarà l’experièn-
cia en productes persona-
litzats.

La distribució de pro-
ductes de protecció també 
centra una nova oferta de 
l’empresa Pub Regals de 
Granollers, tant mascare-
tes com gels desinfectants 
o pantalles protectores.

Una treballadora cus una mascareta a les instal·lacions que Inverse té a Mollet

Les mascaretes, que es 
distribueixen amb una mida 
d’adults i tres d’infantils, 
són de tela, però incorporen 
un filtre protector que s’ha 
de canviar periòdicament, 
mentre que la part externa 
es pot rentar. “Han estat 
15 dies intensos de recer-
ca i desenvolupament i de 
coneixement de les norma-
tives”, comenten des de la 
companyia de Mollet. En les 
últimes setmanes, es calcula 
que s’han cosit més de 30.000 
mascaretes a Mollet, que se 

sumen a les bates que també 
s’hi han fabricat. Al principi, 
eren una aportació de l’em-
presa a campanyes de donaci-
ons, com la que feia un grup 
de voluntaris de Lliçà de 
Vall. Ara, espera distribuir-
ne entre professionals d’al-
guns dels sectors que repren-
dran l’activitat, com centres 
mèdics o perruqueries.

La planta de producció 
de Mollet està centrada 
actualment en l’elaboració 
d’aquests productes de pro-
tecció (sobretot mascaretes, 

però també bates per al per-
sonal sanitari). Aproximada-
ment un 90% de l’activitat es 
destina a aquests productes. 
La resta continuen sent els 
equipatges per a esportistes, 
actualment destinat sobretot 
a l’exportació i que s’espera 
que vagi recuperant el pols 
a mesura que el desconfina-
ment permeti que més espor-
tistes reprenguin l’activitat 
física. Generalment, l’em-
presa elabora roba persona-
litzable (entre d’altres, per a 
equips ciclistes o atlètics).

El president de Pimec al Vallès Oriental, Daniel Boil

La Intersindical eleva fins a un de cada tres  
els treballadors afectats per mesures laborals

Granollers

EL 9 NOU

La delegació de Pimec al 
Vallès Oriental manifesta la 
“preocupació” per l’evolu-
ció alcista dels expedients 
de regulació de l’ocupació 
(ERTO) a la comarca. De 
fet, la patronal estima que 
les mesures d’ajustament 
temporal ja estan afectant un 
terç de les 12.500 empreses 
registrades al Vallès Ori-
ental. Aquest divendres, el 
nombre d’ERTO registrats 
a la comarca ja fregaven els 
4.600 (més de 4.200 amb cau-
ses de força major), segons 
dades del Departament de 
Treball.

L’afectació sobre els llocs 
de treball també és elevada, 
perquè els prop de 34.000 
treballadors afectats per les 
mesures de regulació tempo-
ral (suspensió de contractes 
o reducció de jornada) que 
s’han autoritzat fins ara 
representen més del 20% del 
total de població ocupada 
a la comarca (unes 165.000 
persones).

“Ens preocupa que no hi 
hagi mesures suficients per 
part de l’administració per 
acompanyar aquest drama”, 
assenyala el president de 
l’organització al Vallès Ori-
ental, Daniel Boil.

El responsable comarcal de 
Pimec també es mostra preo-

cupat per la reactivació pos-
terior. “Estem compromesos 
amb els sectors d’hostaleria 
i turisme, que estan patint 
moltíssim i que no estan en 
condicions d’obrir amb unes 
mínimes garanties econòmi-
ques, donades les limitacions 
d’ocupació”, reflexiona.

En canvi, Boil mostra la 
satisfacció per la decisió que 

el petit comerç pugui obrir 
abans que els grans centres 
comercials. “Esperem que 
això sigui un petit avantatge 
i que tothom es recordi de 
comprar als comerços de pro-
ximitat i de barri”, assenyala.

Les dades de la patronal de 
la petita i mitjana empresa 
sobre l’afectació de les mesu-
res d’ajustament laboral a 

les empreses són inferiors a 
les que ha difós el sindicat 
Intersindical-CSC. Aquesta 
organització avalua l’afecta-
ció laboral a la comarca en 
un terç dels treballadors en 
actius. Els càlculs sumen el 
nombre d’afectats per expe-
dients temporals, però hi 
afegeix les persones que han 
estat acomiadades o deixades 
de contractar durant el perío-
de d’estat d’alarma.

El sindicat ha creuat les 
dades d’afiliació a la Segu-
retat Social a cada comarca 
entre desembre i març dels 
últims tres anys per projectar 
quina hauria estat la xifra de 
persones assalariades a finals 
d’aquest mes de març si no 
s’hagués produït l’alarma 
sanitària. Així, assenyala els 
llocs de treball destruïts i els 
deixats de crear arran de la 
pandèmia. Al Vallès Orien-
tal, calcula que, a més dels 
34.000 afectats per ERTO, 
hi ha més de 6.000 persones 
acomiadades o no contracta-
des. Això representa un terç 
de la població assalariada.

Pimec estima que els ERTO 
afecten un terç d’empreses i un 
treballador de cada cinc al Vallès

El fabricant de roba esportiva de Mollet preveu consolidar les noves línies de negoci
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Mollet del Vallès

La societat Jalm 2016, SL, 
dedicada a la realització de 
tota classe d’activitats immo·
biliàries, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 69.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
134.000 euros.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Xelaina del Vallès, SL, dedi·
cada al comerç al detall en 
establiments no especialit·
zats. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Miaozhou 
Ye, Liyong Lin.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
RMZ Rótulos, SL, dedicada 
als serveis de publicitat, 
rètols i relacions públiques. 
Capital: 3.000 euors. Admi·
nistrador: Rafael Moreno 
Zazo. Adreça: Capella, 25.

Gualba

S’ha constituït la socie·
tat Suministros de Óptica 
Reymon. SL, dedicada al 
muntatge i reparació i 
comercialització a l’engròs i 
al detall d’aparells i instru·
ments òptics amb exclusió 
expressa del règim i de les 
activitats pròpies de les 
societats professionals, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi·

nistradora: Francisca Ruiz 
Domínguez. Adreça: Cánovas 
del Castillo, 267.

Vallgorguina

S’ha constituït la societat 
Bulldog Group Capital, SL, 
dedicada a la venda d’auto·
mòbils i vehicles de motor 
lleuger, i establiment de 
begudes, servei de restau·
ració. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Gustavo 
Jonathan Recio García. Adre·
ça: PI Ric, 202.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Triada 2019, SL, dedicada 
a la promoció de finques i 
urbanitzacions pròpies o 
de tercers, arrendament no 
financer; la compra, modifica·
ció, gravamen, administració 
i venda d’edificacions de for·
ma total o parcial, etc. Capi·
tal: 830.000 euros. Adminis·
tradora: Anna Maria Zamora 
Bonet. Adreça: av. Puigcerdà, 
PI El Pla.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Serveis Veteinaris Vilamajó 
Ferrer, SL, dedicada a l’acti·
vitat de consulta veterinà·
ria, serveis de veterinària 
a domicili, tot plegat per 
intermediació entre client 
i professional; perruqueria 

canina, cangur de tot tipus 
d’animals domèstics, etc. 
Capital: 13.200 euros. Adreça: 
Úrsula Vilamajó Ferrer. Adre·
ça: Calàbria, 198.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Asesoria Dasax, SL, dedicada 
als serveis de comptabilitat i 
assessorament fiscal, immo·
biliari i tributari. Capital: 
3.400 euros. Administradora: 
Francisca Hernández Ferrer. 
Adreça: Girona, 56, Bellavista.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
Tartera Constructors 1957, 
SL, dedicada a la rehabilitació 
i manteniment de tot tipus 
d’edificis, locals, naus indus·
trials i habitatges, incloent 
treballs de paleta, instal·
lacions elèctriques, fontane·
ria, instal·lacions de gas, etc. 
Capital: 3.400 euros. Admi·
nistradors: Jordi Umbert Tar·
tera, Joan Tartera Ventura. 
Adreça: Tomàs Borrell, 18.

Martorelles

S’ha constituït la societat 
Pensa Investments, SL, 
dedicada a la investigació, 
fabricació, elaboració, desen·
volupament, emmagatzemat·
ge, importació, exportació, 
arrendament, promoció, 
comercialització i mediació 

en la compravenda de tota 
classe de primeres matèries, 
etc. Capital: 3.199.998 euros. 
Administradors: Staffan 
Schuberg, Albert Esteve Cru·
ells. Adreça: Sant Martí 75.97.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Preventia Catalana Accesos, 
SL, dedicada a les activitats 
de seguretat privada i els ser·
veis de sistemes de seguretat. 
Capital: 10.716 euros. Admi·
nistrador: Òscar Díaz Pelle·
cín. Adreça: Anselm Clavé, 21

Parets del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Can Litus, SL, dedicada a l’ex·
plotació de qualsevol classe 
d’establiment d’hostaleria, 
restauració i/o peixateria, així 
com la compra, venda i sub·
ministrament de maquinària, 
begudes i mobiliari a establi·
ments d’hostaleria. Capital: 
3.100 euros. Administrador: 
Juan Carlos Sánchez Plaza. 
Adreça: Víctor Català 9·13.

Montmeló

S’ha constituït la societat 
Tapasya Sea Link. SL, dedi·
cada al comerç a l’engròs de 
begudes, sucre, xocolata i 
confiteria: comerç l’engròs, 
no especialitzat, de productes 
alimentaris i begudes. Capi·
tal: 3.000 euros. Administra·

dor: Georghe Anghel. Adreça: 
Torre Pardalera S/N. PI El 
Circuit.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Esmarguivi, SL, dedicada a 
l’activitat de tinença d’acci·
ons i/o participacions socials 
en tot tipus de societats, 
la gestió i administració 
d’aquestes i dels seus ren·
diments i l’exercici de tots 
els drets inherents. Capital: 
1.855.485 euros. Administra·
dor: Miguel Español Martí. 
Adreça: La Vinya, 5.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Xescmasina, SL, dedicada a 
l’activitat de tinença d’acci·
ons i/o participacions socials 
en tot tipus de societats, 
la gestió i administració 
d’aquestes i dels seus ren·
diments i l’exercici de tots 
els drets inherents. Capital: 
1.855.485 euros. Administra·
dor: Miguel Español Martí. 
Adreça: La Vinya, 5.

Canovelles

La societat Aridad 99, SL, 
dedicada a la fabricació de 
cadires i carcasses, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 54.311 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 78.351 euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

L’oferta de naus als polígons 
vallesans baixa un 42% en un any

Granollers

EL 9 NOU

L’oferta de naus als polí·
gons del Vallès Oriental ha 
registrat en l’últim any una 
clara tendència descendent. 
Segons dades de l’Observa·
tori de Polígons d’Activitat 
Econòmica, que ha publicat 
recentment el primer infor·
me sobre el sector, l’oferta es 
va reduir un 42% respecte a 
la disponibilitat que hi havia 
l’abril de l’any passat. Són 
dades extretes de les transac·
cions publicades als portals 
de les principals immobiliàri·
es, recollides per l’observato·
ri de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Segons aquestes dades, a 
final de l’any passat hi havia 
1.600 naus i solars en ven·
da o lloguer a la comarca. 
Granollers és la població 
amb un nombre més ele·
vat de naus en oferta, ja 
sigui lloguer o venda –280, 
segons l’informe–. També 
és la població amb un cens 
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Aspecte del polígon industrial de Llerona, una de les àrees amb més presència empresarial a la comarca

de naus més elevat. Les 
Franqueses, Llinars i Parets 
–municipis que també dispo·
sen d’un cens d’instal·lacions 
industrial elevats– figuren a 

continuació, amb més d’un 
centenar de naus en oferta.

L’anàlisi també reflecteix 
el nombre de dies en ofer·
ta de les naus disponibles. 

Aquests períodes s’han incre·
mentat, una situació que 
convida a concloure que les 
naus més antigues són més 
difícils de comercialitzar.

L’evolució mostra una cer·
ta tendència a l’estabilització 
en el nombre de naus en 
venda en els últims mesos. 
El descens més elevat s’havia 
produït la primavera passa·
da. Això ha contribuït a una 
certa estabilització també en 
el preu. En canvi, els costos 
de lloguer marquen una ten·
dència alcista. En el cas del 
lloguer, el total de naus en 
oferta s’ha reduït de manera 
més notable que en el cas de 
les opcions de venda.

Aquesta tendència es 
confirma en l’estudi sobre 
evolució de preus que, 
semestralment, publica la 
immobiliària Forcadell. El 
preu del lloguer es va incre·
mentar de manera notable 
en la segona meitat de l’any 
passat al Vallès Oriental. De 
fet, l’informe assenyala que 
va ser el territori industrial 
català amb més augment en 
el preu del lloguer en aquest 
segon semestre de l’any. És 
fruit de l’elevada demanda 
que hi ha a la comarca –és la 
preferència per a un 21% de 
les operacions al país, en línia 
amb l’atractiu de tota la zona 
metropolitana–. El preu mitjà 
de lloguer al Vallès Oriental 
supera els 3 euros per metre 
quadrat, amb màxims de més 
de 4,20 euros. L’augment 
s’avalua en el 8,2%. Els preus 
de venda són més estables, 
amb un creixement de l’1,9%

La reducció de la disponibilitat es tradueix en un augment notable de preus, sobretot de lloguer
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Fira de sant isidre el maig de 1936. al fons s’observa el parc dels Pinetons 

Viatge fotogràfic al passat
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Gimcana automobilística al camp d’esports del Gran Casino, setembre de 1935
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Construcció de la torre Montserrat el 1910. obra de l’arquitecte Eduard M, Balcells

Cardedeu

Teresa Terradas

Com era el Cardedeu 
d’abans? Com ha canviat des 
de finals del segle XIX fins 
a la dècada dels 70 del segle 
XX? Aquestes preguntes, i 
d’altres, són les que intenta 
respondre el llibre Cardedeu 
desaparegut, editat dins la 
col·lecció ‘Catalunya desa-
pareguda’ de l’Editorial Efa-
dós amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Cardedeu. 
La resposta arriba amb 
fotografies, que tracen un 
recorregut des de 1894 fins 
a 1971, acompanyades de 
textos de l’historiador local 
Ricard Ginjaume, i amb 
pròleg de Miquel Comas. 
És un viatge al passat fins 
a l’actualitat passant pels 
carrers medievals, les torres 
d’estiueig, les primeres fàbri-
ques, o els horts i boscos que 
envoltaven la vila.

“És un llibre molt foto-
gràfic que mostra el crei-
xements i els canvis que ha 
experimentat el poble, tant 
els urbanístics com els eco-
nòmics, socials i culturals”, 
explica Ginjaume. Aquest 
creixement queda recollit en 
diferents capítols com el que 
fa referència al nucli antic, 
el pinyol medieval de la vila; 
el creixement de la pobla-
ció a finals del segle XIX 
i principis del XX a través 
dels eixos de les carreteres 
a Caldes, Cànoves i Mataró, 
i els afores del municipi. 
Les fotografies que mostren 

aquests canvis han estat 
aportades per particulars o 
provenen de l’extens fons 
gràfic de l’Arxiu del Museu 
de Cardedeu.

La primera imatge, de 
finals del segle XIX, mostra 
el Ball de Gitanes, mentre 
que de l’any 1971 n’hi ha 
diverses, com una de la 
Capella de Sant Corneli. “És 
una foto molt divertida, on 
la capella està envoltada 
d’edificis i els escorrelots 
s’allarguen fins a Dr. Klein”, 
comenta l’historiador. Una 
altra imatge mostra la Biblio-
teca, just al costat de la cape-
lla, i una altra el mercat a la 
plaça Anselm Clavé. 

Portada del llibre

A l’hora de fer la tria de 
les fotografies, Ginjaume va 
intentar recuperar aquelles 
que no es coneixien gaire, les 
que li van sorprendre més i 
que li van servir per explicar 
com fer una visita guiada als 
carrers per veure el creixe-
ment del poble. “Se sabia que 
la plaça Joan Alsina, eix del 
barri de l’Estalvi, havia sigut 
un cementiri, però no havia 
vist mai la foto, per això vaig 
decidir posar-la.” També va 
voler que sortissin, per exem-
ple, els concursos d’aviació 
dels anys 30-31, amb la pre-
sència de Francesc Macià, que 
apareix en una imatge al cos-
tat de Carrasco i Formiguera.

És un llibre, per tant, que 
intenta “mostrar l’evolució 
del poble, com s’ha modifi-
cat, com ha canviat el pai-
satge urbà i el seu entorn, 
però també la seva gent i els 
costums”, detalla Ginjaume. 
Així, hi ha moltes imatges de 
batejos, enterraments, gent 
ballant, cantant o venent, 
que transmeten la vida. “En 
el fons, la història la fan les 
persones”, destaca.

PrEsEntaCiÓ Virtual

El llibre s’havia d’haver 
presentat el 17 d’abril a la 
Biblioteca Marc de Vilalba, i 
el diumenge següent s’havia 
de fer una passejada des del 
Museu Arxiu Tomàs Balvey, 
però es van haver de sus-
pendre les dues activitats a 
causa de la situació de con-
finament. Sí que es va fer 
una presentació on line per 
RTVCardedeu amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. El 
llibre es pot comprar a les 
llibreries de Cardedeu per 
22 euros.

Es publica el llibre ‘Cardedeu desaparegut’, que mostra els canvis de 1894 a 1971
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Gemma Fernández, presidenta del col·lectiu

Sant Celoni

T.T.

L’octubre de l’any passat, un 
grup de persones vinculades 
al teixit cultural i associatiu 
de Sant Celoni va començar 
a construir un nou projecte 
cultural per al municipi, La 
Sonora, autoanomenada 
Plataforma d’Intercanvi 
Musical. La situació actual 
d’emergència sanitària ha fet 
canviar una mica els plans i 
el calendari, però no l’esperit 
del projecte, que tira enda-
vant i que comença a pro-
moure’s per les xarxes. 

Aquest esperit, segons 
explica Dani Corpas, passa 
per facilitar l’accés a la cul-
tura de tots els col·lectius de 
la població, especialment els 
més desfavorits. “La cultura 
està limitada a un tant per 
cent molt reduït de la pobla-
ció. El nostre objectiu és 
arribar més enllà del públic 
que ja hi accedeix, trencar 
estereotips i barreres, i arri-
bar a altres capes socials”, 
afegeix.

De moment, aquest propò-
sit s’intentarà assolir a través 
de la música, l’eix vertebra-
dor del projecte, però no es 
descarta tocar altres sectors 
de la cultura. Els impulsors 
del projecte han dissenyat 
diferents subprogrames per 
arribar-hi. Alguns d’aquests 
són un mercat musical del 
Baix Montseny i el format 
festival, de dos o tres dies, 
però enfocat a l’intercanvi 
musical, amb un mercat, 
expositors, lutiers i discos, i 

concerts en viu de diferents 
estils.

També es posa molt èmfasi 
en la part socioeducativa. En 
aquest punt, explica Corpas, 
volen acompanyar l’Ajunta-
ment i les escoles per intro-
duir la música en aquests 
centres amb “Cançons a les 
aules”. És un programa que 
inclou tallers, xerrades, visi-
tes als instituts...

L’altre eix serà el tren de 
la cultura, inspirat en el tren 
de la cultura popular de Xile, 
que arriba als barris on es 
concentra més gent desfavo-
rida. “Aquí volem trencar els 
estereotips i arribar a aques-
ta gent més desfavorida, al 
mateix temps que retenir el 

públic que ja existeix,  una 
cosa és complementària amb 
l’altra”, detalla Corpas. “A les 
escoles es palpen molt aques-
tes diferències, i la motxilla 
cultural que arrosseguen uns 
nens i nenes i uns altres és 
molt desigual. Volem fer un 
reforç i un acompanyament 
des de fora per pal·liar aques-
tes diferències.”

En aquests moments, La 
Sonora té un projecte inici-
al, que estan desenvolupant 
amb els seus pros i contres. 
En un principi tenien pre-
vist fer la primera edició del 
festival a la tardor, però ja 
ho han descartat per la situ-
ació de confinament que 
s’està vivint. Per tant, al 
final han decidit començar 
el proper mes de setembre 
amb el projecte “Cançons a 
les aules”.

El col·lectiu impulsor està 
presidit per Gemma Fernán-
dez, i format per Oscar Mate-
os, Dani Corpas, Franc Lluí 
si Jordi Galofré, dissenyador, 
a més d’altres col·laboradors 
puntuals.

Cultura per a tothom
Neix La Sonora, a Sant Celoni, per apropar la cultura als més desfavorits

L’entitat Cra’p,  
de Mollet, agraeix 
el suport per tirar 
endavant
Mollet del Vallès

L’entitat Cra’p, de Mollet, 
agraeix el suport i totes 
les donacions rebudes que 
ajudaran l’associació sense 
afany de lucre a tirar enda-
vant en aquest període de 
confinament. Fins ara, la cri-
si de la Covid-19 els ha obli-
gat a suspendre els tallers i 
entrenaments regulars, les 
residències, presentacions 
d’artistes i les activitats ja 
programades. 

Per aquest motiu, l’entitat 
va promoure el 21 d’abril 
passat una primera activitat 
on line amb l’artista Núria 
Guiu, que va superar totes 
les expectatives. El resultat 
van ser nombroses donacions 
i molt suport a l’hora de fer-
ne difusió. Gràcies a l’interès 
generat ara presenten una 
nova proposta de Ioga on 
line en format regular tots 
els dijous de maig, dirigit a 
tots els nivells. Les classes 
són impartides per la molle-
tana Núria Guiu i s’hi podrà 
accedir a través la plataforma 
Zoom. La inscripció es pot 
fer al web <www.cra-p.org>.

Oberta la preinscripció 
a l’Escola de Música 
de l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

La preinscripció a l’Escola 
Municipal de Música de 
l’Ametlla del Vallès per 
al curs 2020/2021 ja està 
oberta. El centre ofereix un 
programa d’activitats molt 
divers: corals, conjunts ins-
trumentals, combos, classes 
d’instrument, batucada...

Una de les il·lustracions fetes per Ausiàs Bertran, que acompanyen els guions

La Remençada posa a 
disposició de les famílies els 
guions escolars del seu fons

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’autor dels textos de l’obra  
La Remençada, Xavier 
Bertran, ha començat la 
publicació dels guions del 
fons escolar de l’entitat a 
través de la seva pàgina de 
Facebook. Els departaments 
d’Infància i Educació de 
l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès, població on es fa 
aquesta obra, també els han 
compartit a les xarxes socials.

El fons escolar de La Remen-
çada inclou 30 guions teatrals 
de caire infantil i juvenil, 
adreçats a l’alumnat de Pri-
mària i de Secundària. Es 
tracta de textos originals de 
Bertran aptes per a la lectura 

o la representació amb una 
durada d’entre 10 i 15 minuts. 
L’autor els ha posat a disposi-
ció del veïnat amb l’objectiu 
que les famílies els puguin 
descarregar i fer-ne la seva 
pròpia interpretació a casa. La 
publicació s’ha acompanyat 
amb dibuixos de l’il·lustrador 
Ausiàs Bertran, fill de l’autor.

SET GUIONS  
PER COMENÇAR

De moment s’ha fet una pri-
mera entrega de set guions 
(cinc d’infantils i dos de juve-
nils), que es poden trobar en 
els arxius adjunts, al perfil de 
Facebook de Xavier Bertran, i 
a la pàgina d’Infància i Educa-
ció. Són els guions de L’Albert 

que dibuixava bé (Primària),  
El garrí coix (Primària), Els 
mals impostos (Primària), 
L’espantall (Primària), La filla 

de la bruixa (Primària), Els 
agutzils (Secundària) i Els 
llençols de l’aixovar.

La proposta s’ha inclòs en 

l’apartat dels recursos vir-
tuals que les entitats locals 
estan aportant al projecte 
#cuidemnosmontornes.

Un dels eixos 
del projecte és 

el socioeducatiu 
amb “Cançons  

a l’aula”
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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.

VerdCel publica la tercera 
cançó del projecte SOS

La il·lustració que acompanya la nova cançó

Cardedeu

EL 9 NOU

VerdCel –el projecte de can-
çó d’autor d’Alfons Om– con-
tinua amb la iniciativa SOS, 
feta des de la urgència, amb 
la publicació de la tercera 
cançó, L’anhel, que arriba 
després de La boira i El 
temps dels arbres. El músic 
de Cardedeu parla en aquest 
nou tema dels dies actuals. 
“És com un malson que s’ha 
fet real, com una sèrie que 
veiem des del sofà després 
d’una jornada de treball, 
o d’una jornada confinats, 
però ara, com diu la cançó 
“no pots apagar el televisor’, 
explica. 

Om diu que s’ha de tenir 
una percepció oberta i mirar 
cap enfora també. Si en la 
cançó anterior del projecte 
SOS de VerdCel, El temps 
dels arbres deia que “Per 
seguir, hem d’aturar”, ara, 
amb L’anhel, “aquesta idea 
s’emfatitza i s’expandeix”, i 
convida a aprofitar aquest 
temps per fer tot allò que 

quedava pendent i a recupe-
rar l’espai interior.

“Cal buscar cadascú unes 
eines, marcar-se un nou rit-
me vital per poder viure por-
tes endins i travessar això de 
la millor manera i que fins i 
tot sigui productiu en aspec-
tes que difícilment desenvo-
luparíem quan hi ha normali-
tat”, comenta el músic. 

La nova cançó parla de 

“pair desgràcies i pèrdues”, 
parla d’aprendre “moltes 
coses” de tot aquests temps 
difícil, dies, setmanes, 
mesos?, que es poden fer 
excessivament complicats. 
Tot per aprofundir en L’an-
hel més profund, mirar de 
projectar-se en un futur on 
es trencaran aquests murs i 
la gent es fusionarà amb el 
voltant.

El Teatre Auditori Cardedeu 
ja té noves dates per a la 
majoria d’espectacles suspesos
Cardedeu

EL 9 NOU
El Teatre Auditori de 
Cardedeu tornarà a progra-
mar els espectacles previstos, 
tot i que en alguns casos 
determinats no ha estat pos-
sible i s’han hagut de suspen-
dre definitivament.

La primera de les obres 
que es podrà veure a l’equi-
pament municipal serà Un 
dia qualsevol, a càrrec de Les 
Antonietes Teatre, el 4 d’oc-
tubre. Serà en aquest últim 
trimestre de l’any quan es 
concentraran la majoria dels 
espectacles que s’han pogut 
ajornar, sempre que la situa-
ció ho permeti.

 També s’ha reprogramat 
A mi no me escribió Tennesse 
Williams, de la companyia 
Robert G. Alonso, per al 17 
d’octubre, i la obra Tota la 
meva intimitat, de la com-
panyia local Sclakasi Teatre, 
per als dies 23, 24 i 25 d’oc-
tubre. Toc número 6 de la 
companyia Les Impuxibles 
es farà el 21 de novembre, i 
Cobertura, amb Bruno Oro 
i Clara Segura, el 17 d’abril 
de l’any que ve. També tenen 

Les Antonietes actuaran el 4 d’octubre

nova data Els dies mentits, 
companyia Sala Flyhard, 
el 15 de novembre; Los 
detectives de la irrealidad, 
de Dominil Borucki, el 4 de 
desembre, i Planeta M. Art, 
de Marcel Gros, el dimarts 22 
de desembre.

L’espectacle Sis 27,  de la 
companyia vallesana Los 
Galindos, encara està pen-
dent de data, mentre que 
altres espectacles s’han 
cancel·lat definitivament. 
És el cas del concert de Chi-
cuelo &Marco Mezquida, el 
de l’Orquestra de Flautes 
de Barcelona o el del Cor 
Francesc Valls, a més del Fes-
tival Labyrinth, que es va fer 
on line.

El músic de Cardedeu presenta la cançó i videoclip ‘L’anhel’
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D’esquerra a dreta, activitats dels diables de Caldes: una felicitació pels 20 anys de la Godra, la bèstia de foc; infants tocant un ritme dels tabalers al balcó, i una tria participativa de la millor dansa de l’Escaldàrium
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Els grups de foc i colles de diables de la comarca viuen amb la incertesa  
de quan i en quines condicions podran tornar a fer actuacions 

Enyorats del foc

Granollers

Ramon Solé

Les actuacions de foc estan 
en el grup d’espectacles que 
impliquen la participació de 
molta gent i, per tant, l’espe-
ra per tornar a la normalitat 
encara es preveu llarga. Les 
colles de diables i els grups 
de foc de la comarca viuen 
aquests dies amb la incertesa 
de no saber quan i en quines 
condicions podran actuar. 
Davant d’això, les entitats 
mantenen la vida social amb 
activitats virtuals i n’hi ha 
que es comencen a plantejar 
maneres de fer actuacions 
compatibles amb la seguretat 
sanitària.

Els Diables de Montornès 
han vist cancel·lada la major 

part de celebracions del 35è 
aniversari. “Ha saltat el festi-
val folk i segurament també 
Sant Joan. Estem pendents 
de si podem salvar alguna 
cosa de la festa major, que 
és al setembre. La diada de 
foc de l’octubre també l’hem 
anul·lat perquè no la podíem 
fer en condicions i veurem 
per Sant Sadurní, al novem-
bre, si podem fer per exem-
ple la cercavila del matí de 
diumenge”, explica Ramon 
Altimira, un dels membres 
més veterans de la colla, que 
de cara a la festa major apun-
ta modalitats d’actuacions 
adaptades a les mesures de 
seguretat. “En lloc de fer un 
correfoc, que és molt partici-
patiu i on la gent està junta, 
fer quelcom més pensat per-

què la gent s’ho miri: un final 
de correfoc a la plaça amb 
figures de foc. I nosaltres, 
en lloc de fer les enceses tots 
junts, fer-les amb dos o tres 
caladors i anar-nos passant el 
foc de forca a forca.”

Aquesta idea d’actuacions 
no participatives també és 
sobre la taula a les conver-
ses dels Diables de Mollet. 
“Estem pensant si fem coses 
de petit format o tipus 

espectacle”, comenta el cap 
de colla, Guillem Vivas. L’en-
titat està començant a notar 
els efectes de la pandèmia 
en l’àmbit econòmic. “Molts 
socis no han pagat la quota, 
a l’espera de com vagi tot, 
perquè si fins al setembre-
octubre no podem sortir, és 
un any perdut. A més, per 
nosaltres la festa major i 
Sant Joan són cites en què 
podem ingressar diners. Ara 
estàvem tramitant comprar 
vestits nous perquè cada cop 
tenim més nens, i aquesta 
comanda s’ha hagut d’atu-
rar”. Vivas també lamenta 
que la pandèmia ha cancel·lat 
les sortides a altres pobles.

En darrer terme, el presi-
dent dels Diables de Parets, 
David Castro, diu que la prin-

cipal preocupació de la colla 
és la incertesa sobre la festa 
major d’estiu. “Necessitem 
un parell de mesos per orga-
nitzar-ho tot i cada dia que 
passa sense saber si es farà i 
com, se’ns escurça el temps 
que tindrem.”

viDa DiablEra  
DEs DE Casa

El Ball de Diables de Caldes 
ha impulsat un grapat d’acti-
vitats per mantenir la flama 
social a l’entitat. Així s’han 
utilitzat les xarxes socials 
(principalment, Instagram) 
per crear reptes que la gent 
havia de fer a casa i compar-
tir-ne el vídeo, com felicita-
cions a la Godra (la bèstia de 
foc) que enguany fa 20 anys, 
una activitat en què tothom 
havia de triar la millor dansa 
de l’Escaldàrium, o un ritme 
que proposaven els tabalers 
i que s’havia de reproduir al 
balcó de casa. Paral·lelament, 
l’assemblea de la colla es va 
reunint periòdicament per 
parlar de temes diversos.

La ciutadania pot enviar vídeos, fotos i textos, entre d’altres

Montornès recull material per 
preservar la memòria de la crisi

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’arxiu municipal de 
Montornès ha engegat un 
projecte per preservar i 
posar en valor les principals 
expressions, creacions i ini-
ciatives que el veïnat està 
portant a terme aquest dies 
de confinament. Així, des del 
consistori s’ha fet una crida 
per enviar a l’arxiu els testi-
monis més rellevants de les 
experiència personals o fami-
liars, amb l’objectiu de crear 
conjuntament un patrimoni 
documental per al futur.

Es poden enviar dibuixos, 
relats escrits, àudios, vídeos, 
fotografies, creacions relaci-
onades amb el confinament 
a casa, amb l’aspecte dels 

carrers, les activitats des del 
balcó, les situacions laborals 
dels serveis essencials i no 
essencials, les vivències en 
l’àmbit sanitari, les experi-
ències solidàries, els dols, 
etc. Les aportacions s’han 
d’adreçar al correu memori-
es.confinament@montornes.
cat. El material s’ha d’enviar 
com a arxiu adjunt o, si pesa 
més de 10MB, utilitzar ser-
veis d’enviament de fitxers 
tipus Wetransfer. Cal fer-hi 
constar el nom de l’autor 
o autora, la ubicació, una 
adreça o telèfon de contacte 
i, opcionalment, un títol. Un 
cop acabat el confinament, i 
quan es pugui reprendre el 
servei presencial, també es 
podrà portar el material en 
un llapis òptic o suport simi-

lar a l’arxiu municipal, que 
es farà càrrec dels materials 
que arribin i formarà una col-
lecció de documents relle-
vants i representatius.

MaTErial D’Ús PÚbliC

A aquest conjunt s’hi afegi-
ran les captures de les xarxes 
socials que evidencien com la 
població de Montornès s’està 
interrelacionant amb etique-
tes com #cuidemnosmontor-
nes, #joemquedoacasa, etc. 
Quan s’acabi el confinament 
i després d’un tractament 
arxivístic, el material resul-
tant serà accessible i reuti-
litzable per fer-ne difusions 
en tallers, xerrades, docu-
mentals, reportatges i altres 
publicacions.

algunes colles 
plantegen 

actuacions tipus 
espectacle, no 
participatives

Sant Pere suspèn  
la revetlla de Sant Joan  
i la festa major

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant Pere 
ha decidit cancel·lar la festa 
major, que s’havia de cele-
brar del 26 al 29 de juny, a 
més de la revetlla de Sant 
Joan. En un comunicat, 
l’Ajuntament del municipi 
del Baix Montseny lamenta  
aquesta decisió excepcional, 
que ha pres “després d’un 
llarg debat i un intens perío-
de de reflexió”, a causa de la 
pandèmia i per evitar la pro-
pagació de la Covid-19. 

En el mateix comunicat, 
el consistori apunta que 
Sant Pere és un poble “molt 
imaginatiu i alegre” i no es 
vol resignar a deixar passar 
la festa major sense poder 
celebrar-la d’una forma engi-

nyosa, divertida però dife-
rent. Per aquest motiu, les 
autoritats locals animen els 
veïns i veïnes a estar atents 
i atentes a la pàgina web i a 
les xarxes socials municipals 
per saber de quina manera o 
altra es pot celebrar la festa. 
En aquest sentit, està treba-
llant per poder fer alguna 
activitat simbòlica o virtual, 
més o menys confinats, des 
del balcó o mantenint les 
distàncies. 

Fa una setmana ja es va 
haver de cancel·lar el tradi-
cional aplec de Sant Elies i 
molts veïns van respondre a 
la crida de l’Ajuntament per 
cantar el goig des del balcó. 
La propera cita festiva del 
calendari local és l’aplec de 
Santa Susanna que se celebra 
l’11 d’agost.
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Benvolgut/uda subscriptor/a,

Recordeu que podeu seguir tota l’actualitat informativa minut a minut a través de la pàgina web el9nou.cat

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb subscripcions@vic.el9nou.com
o trucar al 93 889 49 49 (de dilluns a divendres, matins de 9 a 14h).

Grup EL 9 NOU, sempre al servei de la comarca.

Aquí teniu els enllaços:
Edició Osona i Ripollès
https://el9nou.cat/osona-ripolles/quiosc

Edició Vallès Oriental
https://el9nou.cat/valles-oriental/quiosc

Davant la situació excepcional que estem vivint, si per algun motiu no rebeu el diari, bé sigui 
perquè no el podeu anar a recollir o perquè no us el podem servir, sapigueu que podeu obrir 
i llegir el diari en línia gratuïtament. Només cal que abans us registreu*.

1 Entreu a el9club.cat

2 Registreu-vos (anant a dalt de tot i a la dreta de la pantalla)

3 Marqueu “Ja soc subscriptor d’EL 9 NOU”

4 Poseu el DNI del subscriptor

5 Completeu les dades del subscriptor

6 Un cop registrats aneu a “Iniciar sessió”, (a dalt de tot a la dreta de la pantalla)

* Per registrar-vos seguiu aquests passos

Bon aspecte dins de casa
La perruquera Cristina Pardo, de Granollers, penja un tutorial per tenyir-se els cabells
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A l’esquerra, Cristina Pardo aquest dissabte a la seva perruqueria. A la dreta, una imatge del tutorial que Pardo va penjar a Instagram

Granollers

R.S.

“El que més preocupa a la cli-
enta és tenyir-se els cabells. 
Si el cabell es fa llarg te’l pots 
agafar amb una cua, però 
quan afloren les arrels queda 
molt lleig i molta gent se 
sent incòmoda, per una qües-
tió estètica”, assegura Cris-
tina Pardo. Conscient d’això, 
la perruquera de Granollers 
(regenta l’establiment 

Cristina Pardo Perruquers 
al carrer Juli Garreta) va 
pensar una manera d’ajudar 
les seves clientes: va penjar 
al seu compte d’Instagram     
<@cristinapardo.pelu> un 
vídeo tutorial on ella matei-
xa mostrava com tenyir-se 
el cabell. “Em vaig desviar el 
telèfon de la perruqueria al 
mòbil i moltes clientes em 
trucaven per demanar-me 
consells sobre com posar-se 
el tint, quin triar, etc. Vaig 

decidir que el més pràctic era 
un vídeo de demostració.” 

El tutorial és molt útil 
perquè aquest procés té la 
seva dificultat. “El primer 
és encertar el color que et 
poses, i després si no ho has 
fet mai és difícil acostumar-
te a la imatge invertida del 
mirall, i treballar la part del 
darrera del cap és compli-
cat”, explica. En el vídeo, que 
dura uns nou minuts, Pardo 
primer mostra tots els estris 

necessaris, així com els pro-
ductes i les proporcions amb 
què s’han d’utilitzar. Acte 
seguit, comença tot el procés 
de tenyit del seu propi cabell, 
comentant tots els passos i 
donant trucs i consells. 

L’experiència no ha pogut 
ser més positiva. “Les cli-
entes m’han trucat agraint-
m’ho”, assegura la perruque-
ra de Granollers, que aquest 
dilluns reobre les portes del 
seu establiment.

Un concurs de 
preguntes sobre 
el poble triomfa 
a Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Després de l’èxit de les dues 
primeres edicions, aquest 
diumenge l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt ha impulsat 
una nova ronda del Tastapo-
ble, un concurs de preguntes 
i respostes sobre el poble i 
l’entorn està tenint una gran 
resposta a la població: en la 
segona edició van partici-
par més de 80 equips i hi va 
haver 480 espectadors i, de 
fet, han estat els participants 
qui han demanat una tercera 
edició. Aquest dissabte, a 
més, se’n va afegir una versió 
infantil.

El concurs és una mena de 
Trivial Pursuit familiar que 
consta d’una seixantena de 
preguntes, que es formulen 
en directe pel canal de You-
tube de l’Ajuntament. Per 
participar al Tastapoble, és 
necessari formar un equip 
amb les persones amb qui es 
passa el confinament, i els 
participants responen des de 
casa a través de l’aplicació 
Kahoot. 
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El desig prohibit de la Segona B

Granollers

Toni Canyameras

Es diu que allò prohibit és el 
més temptador, el que més 
t’atreu, el que més desitges. 
Cap equip té vetat l’ascens de 
categoria però l’Esport Club 
reconeix no estar preparat 
per fer el salt a Segona B “ni 
econòmicament ni professi-
onalment”, com admet el seu 
mateix director general, Car-
los Arean. Tot i així, el club 
vallesà vol intentar degustar 
allò prohibit que tant li entra 
pels ulls i jugar un possible 
play-off d’ascens entre els 
vuit primers classificats 

del grup català de Tercera 
Divisió, en què el Granollers 
anava vuitè a set punts de 
la zona de privilegi en el 
moment de la suspensió. 
Aquesta va ser la proposta 
per resoldre la competició 
que els clubs de la categoria 
van traslladar per un consens 
del 80% a través de video-
conferència a la Federació 
Catalana de Futbol, que al 
seu torn l’ha presentat a 
la Federació Espanyola. La 
Lliga no reprendria la fase 
regular malgrat les 11 jorna-
des restants i les eliminatò-
ries –de les quals resultaria 
un sol equip ascendit–,  es 

jugarien a partit únic en una 
seu neutral. Transcorregudes 
dues setmanes, l’ens fede-
ratiu espanyol no ha emès 
encara el seu veredicte. 

L’equip de José Solivelles 
va ser un dels que es van 
mostrar partidaris d’aquesta 
promoció d’ascens a vuit, 
tal com explica Arean: “No 
estem preparats per compe-
tir a Segona B però seria una 
gran il·lusió per al club i per 
a la ciutat jugar un play-off.  
Nosaltres vam votar a favor 
d’aquesta proposta no només 
perquè ens interessi, sinó 
perquè creiem que és justa, 
ja que hi ha molts equips 

en la lluita. No tots havíem 
jugat els dos partits contra el 
Reus [els reusencs ja estaven 
retirats i qui havia de compe-
tir contra ells sumaven tres 
punts automàticament], i 
no tothom s’havia enfrontat 
a tothom, per la qual cosa 
alguns equips, com nosaltres, 
havien jugat a la segona volta 
contra tots els rivals de la 
part alta però no els de la 
zona baixa”, explica el direc-
tor general del Granollers. 
“No ens plantegem què pas-
saria en cas d’ascens perquè 
s’haurien de donar dos grans 
condicionants: primer que 
es jugués un play-off amb 
aquest format i després que 
el guanyéssim”, assegura 
Arean. Una altra opció que 
s’ha contemplat és que dis-
putin la promoció els quatre 
primers de la taula de la pri-
mera volta, escenari en què 
l’Esport Club sortiria benefi-
ciat, ja que era tercer passa-
des les 18 primeres jornades. 

“Tot i així, el que em pre-
ocupa més ara és la realitat 
social i econòmica de les 
famílies del club. No hem 
fet cap ERTO però hem pres 
acords interns tenint en 
compte la situació de cada 
treballador, ja que no és 
el mateix un empleat amb 
una família que depèn de 
la nòmina que percep del 
club que un entrenador jove 
que cobra per una feina que 
només li suposa guanyar uns 
ingressos extra”, argumenta 
Carlos Arean.  

Ajornat al 
2021 l’Europeu 
Màster 
d’handbol  
de Granollers 

Granollers

T.C. 

L’Europeu Màster d’handbol 
masculí i femení que havia 
de tenir lloc a Granollers 
entre el 17 i el 21 de juny, i 
organitzat per BM Granollers 
i la Federació Europea amb 
el suport de les federacions 
catalana i estatal, ha estat 
ajornat al 2021 a causa de la 
pandèmia del coronavirus. 
El campionat, encara amb les 
inscripcions obertes, tenia 
assegurada ja la presència 
de 50 equips procedents de 
12 països diferents del vell 
continent.

El president del club valle-
sà, Josep Pujadas, dona els 
detalls de la decisió: “Incer-
teses com la de saber si per 
aquestes dates els equips 
haurien pogut desplaçar-se  
ens han portat a posposar el 
torneig a l’any que ve segu-
rament també cap a mitjan 
o final de juny. Pensem, a 
més, que Granollers estarà 
millor preparada l’any que ve 
i podrà aprofitar millor l’im-
pacte econòmic que generi”, 
assegura Pujadas. 

Amb aquest ajornament, ja 
són quatre els tornejos orga-
nitzats pel BM Granollers 
afectats aquest any per la 
Covid-19. Els altres tres són 
la Granollers Cup, el Coali-
ment i el Torneig de mini-
handbol escolar. 

Mollet del Vallès

T.C. 

El CF Mollet UE va anunciar 
la setmana passada el fixatge 
de David Parra com a nou 
entrenador del primer equip 
per a la propera tempora-
da en substitució de Jordi 
López, al qual el club no va 
renovar. L’entitat, en zona de 
descens al grup 1 de Primera 
Catalana en el moment de 
l’aturada, està pendent enca-
ra de saber en quina catego-
ria competirà l’any que ve un 
cop la Lliga s’ha donat per 
finalitzada. 

Es tracta de la segona vega-
da que el Mollet contracta 
Parra després de tirar enrere 
la seva incorporació l’any 
passat. L’exentrenador que 
va portar de Tercera a Prime-

ra Catalana el Parets, el seu 
últim equip, va ser l’escollit 
per substituir Jordi Gallardo 
però el club es va retractar i 
va optar finalment per Jordi 
López. José Gómez, líder 
de la plataforma Salvem el 
Mollet, que critica la gestió 
de l’actual junta –i llavors 
membre en actiu d’aquesta–, 
va gestionar l’arribada de 
Parra. Gómez afirma que 
va buscar entrenador amb 
la temporada encara dispu-
tant-se per encàrrec del club 
–que segons ell va acabar 
descartant Parra per canvi 
d’opinió del president, Jordi 
Candela–, mentre que des 
del Mollet s’assegura que va 
ser una gestió a esquenes de 
la junta. Malgrat l’episodi, el 
tècnic es mostra il·lusionat 
amb aquesta nova etapa: 

“L’any passat jo ja era entre-
nador del Mollet però no sé 
quins problemes de divisió 
hi va haver a la junta que al 
final em vaig quedar sense 
entrenar. Però quan Oriol 
Olivé es va incorporar com 
a director general a aquesta 
junta [a mitjan febrer] em va 
trucar per arreglar les coses. 
Ara només tinc il·lusió per 

treballar com a entrenador 
en una entitat on ja vaig 
estar com a jugador”, explica 
David Parra, de 43 anys. 

El secretari tècnic del 
Mollet, Paco Barrero, exposa 
la versió del club sobre el que 
va passar: “Fa un mes i mig el 
David es va posar en contac-
te amb nosaltres per aclarir 
les coses. Es va oferir per 

entrenar el Mollet i ens va 
dir que els de la plataforma 
l’havien enganyat i que Feliu 
Tura [expresident del Mollet 
i exmembre d’aquesta junta], 
havia intervingut en el seu 
fitxatge i que, tot i ja no estar 
al club, li va dir que ell era el 
president a l’ombra”, explica 
Barrero. “L’any passat, quan 
ens estàvem jugant l’ascens, 
va arribar a oïdes dels juga-
dors i de Gallardo que Parra 
seria el nou entrenador per 
la temporada següent i tam-
bé es van assabentar d’una 
llista d’altes i baixes que es 
va filtrar. Tot va venir per 
una gestió feta a esquenes de 
la junta. Tot plegat va gene-
rar malestar a la plantilla i 
em vaig reunir amb ells per 
prometre’ls que ni jo havia 
parlat amb Parra ni ell seria 
entrenador del Mollet”, deta-
lla el secretari tècnic. Des 
de la plataforma, fundada al 
gener i de la qual ara forma 
part Tura, s’assegura que 
l’expresident no va tenir res 
a veure amb les negociacions 
amb David Parra. 

El CF Mollet fitxa Parra com  
a tècnic després de tirar enrere  
la seva incorporació l’any passat
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L’EC Granollers celebra un gol en l’últim partit de Lliga a casa, jugat i guanyat contra el Figueres (5-4)
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David Parra, durant un partit de la seva etapa al CF Parets 

L’EC Granollers vol jugar un ‘play-off ’ d’ascens a vuit tot i admetre no estar preparat per pujar 
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8 14 1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “Una aventura emocionant”. La tècnica 
és lliure i també el material a utilitzar: retoladors, colors, 
aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, Granollers), en horari 
d’oficina.

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de la 
comarca del Vallès Oriental. 

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

 També el podeu enviar per correu electrònic a
marqueting@vic.el9nou.com
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El mirall on el futbol es vol veure

Pere Garcia, de 45 anys, supervisa un dels entrenaments del club on treballa, el Dalian Pro 

Dalian (Xina)

Toni Canyameras

El futbol comença a desper-
tar-se del seu llarg descans 
imposat i comença a prepa-
rar-se per sortir de casa. La 
Xina és el mirall per saber 
com ha de ser el despertar. 
L’esport rei, tan immune 
sempre a tot, s’ha convertit 
en un esclau més del corona-
virus però vol recuperar el to 
perdut. Al primer país en què 
el futbol es va haver d’age-
nollar davant la Covid-19 ja 
fa temps que han començat 
els preparatius per oficiar 
la cerimònia de retorn. Hi 
participa Pere Garcia, reclu-
tat perquè el gegant asiàtic 
ho sigui també al futbol. 
Després d’haver exercit de 
seleccionador sub-14 i de 
director esportiu de la Fede-
ració Xinesa, Garcia treballa 
com a director esportiu del 
futbol base del Dalian Pro, 
al nord-est del país, on és 
també un dels homes de con-
fiança del llorejat i admirat 
Rafa Benítez, entrenador del 
primer equip –que compe-
teix a la Superlliga xinesa–, i 
responsable de metodologia 
del club. Abans d’aterrar a la 
Xina, on hi acumula un lus-
tre, el granollerí, exjugador 
de l’EC Granollers, va dur 
a terme funcions com la de 
director esportiu del club 
vallesà i coordinador de les 
escoles del FC Barcelona. 
“En condicions normals la 
Lliga xinesa hauria començat 

al març. Amb tot el que ha 
passat la League Two [equi-
valent a la Segona B], està 
previst que arrenqui a finals 
de maig però les dues lligues 
professionals no comen-
çaran fins a finals de juny 
perquè hi participen juga-
dors estrangers i no tots han 
arribat al país. A principis de 
febrer, quan més restriccions 
hi havia, havíem d’iniciar la 
pretemporada i vam marxar a 
fer-la a Marbella, on ens vam 
estar fins al 15 de març, just 
quan començava el confina-
ment a Espanya. Vam tornar 
i vam reprendre els entre-
naments a finals de març a 
la nostra ciutat esportiva. El 
que havia de ser només un 

mes i mig de pretemporada 
s’allargarà a més de tres però 
aquí ja es respira bastant 
normalitat. Utilitzem mas-
caretes per anar pel carrer 
però un cop arribem a la ciu-
tat esportiva ens les traiem 
i entrenem com ho faríem 
en circumstàncies normals. 
Hi ha sessions des del pri-
mer equip fins al sub-17, els 
jugadors d’entre 6 i 15 anys 
encara no entrenen”, explica 
Pere Garcia sobre el cas de 
la Xina, model per als països 
on l’esport més popular vol 
tornar aviat com Espanya, 
Itàlia i Alemanya, mentre 
que a d’altres com Holanda 
i França ha claudicat fins al 
setembre. 

Garcia relata com ha viscut 
una crisi que al país asiàtic 
va esclatar al gener. “Hi ha 
hagut molta desinformació 
sobre la Xina, ja que l’únic 
lloc on hi va haver molts 
casos i un confinament 
total va ser Wuhan i la seva 
província, Hubei. A Dalian 
només hi ha hagut 12 casos, 
cap al club, i només entre 
l’1 i el 15 de febrer es va 
recomanar no sortir de casa 
però podies sortir a fer un 
passeig. Ara ja estan tots els 
comerços oberts i els alum-
nes d’entre 15 i 18 anys han 
reprès les classes”, assegura 
Pere Garcia, que assisteix a 
l’anhelat renaixement del 
futbol a la Xina. 

Un gegant 
que es 
desperta  
al futbol

Dalian 

T.C. 

La Xina és encara un 
gegant adormit futbo-
lísticament parlant –no 
participa en un Mundial 
masculí des del 2002–, 
però comença a desper-
tar-se amb ganes que 
l’esport més popular es 
catapulti d’acord amb els 
seus recursos econòmics 
i la seva població. Per 
això recluta professio-
nals com Pere Garcia: 
“El problema de la Xina 
és que és un país molt 
extens i necessita crear 
una estructura de bons 
entrenadors i bones 
acadèmies de futbol per 
produir bons jugadors. 
El país està endarrerit en 
aquest sentit, però està 
treballant molt bé i ha 
experimentat un avenç 
significatiu. Tot i això,  
necessita més temps.”

“Una de les deficièn-
cies és que els nens no 
comencen a competir 
fins a 13 anys. Al Dali-
an, ensenyem a jugar 
1.200 nens d’entre 6 i 12 
anys. Tenim del suport 
de Wanda, el mateix 
conglomerat d’empreses 
que dona nom al camp de 
l’Atlético i que vol que 
ens convertim en el refe-
rent del futbol asiàtic”, 
explica el granollerí. 

Pere Garcia, director esportiu del Dalian, explica com està sent el retorn de l’esport rei a la Xina 
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Guia de serveis d’
si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49 - 93 860 30 20

Residència assistida
Centre de dia

Estades temporals
Ronda del Carril, 63 - (Cantonada ctra. Samalús)

Tel. i fax 93 871 75 07 - 08530 LA GARRIGA
www.canjordan.com

e-mail: canjordan@canjordan.com
Al costat d’estació RENFE

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

Tel. 93 843 00 71 - www.milletpark.com

gUIA mèdICA
Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES
i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .................................................... Tel. .....................................................

Nom i cognoms .......................................................................................
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Població .................................................................... CP ...........................
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93 860 30 20

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h,
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La temporada s’ha acabat per al 
Caldes, el Bigues i el Sant Feliu 
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El capità del Recam Làser Caldes, Alexandre Acsensi, condueix durant un partit d’aquesta campanya a la Torre Roja

Caldes de Montbui

Toni Canyameras

La Federació Espanyola de 
Patinatge va comunicar dis-
sabte que donava les lligues 
per finalitzades i atorgava 
validesa al resultat classifi-
catori existent en el moment 
en què es va declarar l’estat 
d’alarma en el cas de l’OK 
Lliga i l’OK Lliga Plata mas-
culines i donava per vàlida 
la classificació de la primera 
volta en el cas de l’OK Lliga 
femenina. Això significa que 

el Recam Làser CH Caldes 
acaba sisè a la màxima cate-
goria estatal, per la qual cosa 
tindrà l’oportunitat de dis-
putar de nou la Europe Cup, 
cancel·lada per la Federació 
Europea i en què els arlequi-
nats s’estaven jugant amb el 
Voltregà una plaça per acce-
dir a la final four. Per la seva 
part, el Bigues, –cinquè a 
l’OK Lliga femenina en fina-
litzar la primera volta i en el 
moment de la suspensió–, es 
queda sense viatjar pel vell 
continent l’any que ve, ja 

que queda fora dels quatre 
primers, mentre que el Sant 
Feliu, vuitè a la taula, conti-
nuarà una campanya més a 
la categoria de plata. L’ens 
federatiu també va anunciar 
que la Copa del Rei i de la 
Reina de la Corunya fixades 
en un principi pel març es 
disputaran entre el 17 i el 20 
de setembre. 

L’entrenador del Caldes, 
Eduard Candami, comparteix 
algunes decisions de la Fede-
ració, però no totes: “Estic 
d’acord que s’hagin donat les 

lligues per finalitzades i tam-
bé trobo bé que no hi hagi 
descensos. El que no m’agra-
da és que s’hagi proclamat el 
Barça campió perquè encara 
quedava un play-off pel títol 
per jugar. En altres lligues 
el guanyador s’ha declarat 
desert. Per a nosaltres és una 
llàstima: estàvem classificats 
pel play-off i a un pas d’una 
final four”, afirma el tècnic. 
“S’ha donat prioritat a la 
salut de la gent, és una deci-
sió lògica”, destaca, per la 
seva part, el capità dels arle-
quinats, Alexandre Acsensi. 

L’entrenador del Bigues, 
Ramon Peralta, també està 
d’acord amb la resolució del 
curs. “Ens sap greu que s’hagi 
acabat la temporada perquè 
estàvem lluitant per anar a 
Europa però ha estat per una 
causa de força major”, asse-
nyala el tècnic. Més crítica 
amb la Federació es mostra 
la capitana, Marta Borràs. 
“Era evident que per salut no 
podíem acabar la temporada 
i han tardat massa a arribar 
a aquesta conclusió. D’altra 
banda, al comunicat han fet 
massa èmfasi en les lligues 
masculines i no entenc la 
disparitat dels criteris per 
resoldre les competicions”, 
lamenta. Per la seva part, el 
tècnic del Sant Feliu, Josep 
Parera, assegura que “s’ha 
pres la decisió correcta, el 
primer és el primer”. 

Suspès el Torneig 
de Minibàsquet  
del juny  
del CB Mollet 

Mollet del Vallès

La segona edició del Torneig 
de Minibàsquet que havia 
de tenir lloc entre el 5 i el 
7 de juny a Mollet ha estat 
suspesa per la pandèmia del 
coronavirus. Així ho van fer 
públic la setmana passada els 
tres organitzadors de la com-
petició: Club Bàsquet Mollet,  
Ajuntament de Mollet i 
la Fundació Aíto García 
Reneses, que van prendre la 
decisió de manera consensu-
ada. Més de 300 nois i noies 
d’edats compreses entre els 
8 i els 11 anys d’arreu de 
l’Estat i d’altres països com 
Itàlia i França van competir 
en la primera edició d’aquest 
Torneig de Minibàsquet, dis-
putada el juny de l’any passat 
i que va comptar amb clubs 
referents de Catalunya com 
el Joventut de Badalona i la 
Unió Esportiva Mataró. 

La Penya Blaugrana 
de Parets anul·la  
la festa del seu  
40è aniversari 
Parets del Vallès

La Penya Blaugrana de 
Parets ha anul·lat la festa del 
seu 40è aniversari, fixada pel 
6 de juny a la plaça de la Vila 
de Parets. L’entitat també ha 
cancel·lat el Memorial Josep 
Seguer de futbol base i el 
dinar de germanor. Tot i així, 
la Penya manté la Caminada 
Popular Conjunta del 15 de 
novembre i el cicle de xerra-
des, que espera reprendre al 
llarg d’aquest any. 

La Federació Espanyola dona les lligues per finalitzades. Els calderins tornaran a ser a Europa
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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 • Adrià • Juana • Feliu • Blanca • 
Germán • Fatiha • Eudald • Belinda • Ferran • Natàlia • Esteve • Fina • Roc • Marta • Flavio • Najat • Bertus • Flora • Margaret • Franc • Aurora • Roberto • Francina • Adriana • Genís • Àgata • Miqui • Agnès • Frederic • Nieves • Antoni • Àgueda • Iñaki • Mercè • Agustí • Cristina • Ahmadou • Bianca • Pere • Noèlia • Biel • Aida • Enric • Irma • Benito • Ailish • Xavier • 
Remei • Jonatan • Ariadna • Telmo • Carme • Marga • Andreu • Miguel Ángel • Glòria • Miki • Araceli • Josep-Lluís • Nadia • Amadeu • Teresa • Borja • Montserrat • Joel • Júlia • Aurelio • Begoña • Joan Carles • Susanna • Josep • Moussou • Fernando • Neus • Pedro • Anastasia • Fran • Amina • Quico • Mariona • Pau • Bego • Rafa • Teresa Maria • Òscar • Pepa • Joan • Isa 
• Xu • Aitana • Martí • Berta • Àlvar • Noemí • Blai • Silvia • Benja • Mariví • Sònia • Josep-Antoni • Mireia • Xevi • Nora • Jacob •Mercedes • Fidel • Rosamari • Oleguer • Assutzena • Jaume • Rebeca • Nicolás • Marian • Joan Marc • Belén • Marià • Esperanza • Roger • Gabriela • Moisés • Judit • Alfons • Ona • Bernat • Clara • Eugeni • Inés • Manolo • Graciela • Moussa • 
Fermí • Toñi • Pol • Chus • Àurea • Nacho • Jéssica • Ramon • Angharad • Nani • Muntsa • Joaquim • Remedios • Xavi • Julia • Marouane • Queta • José María • Allison • Àxel • Maribel • Esteban • Iurie • Nadim • Rosa • Mar • Ivette • José Eduardo • Caterina • Eusebio • Brigitte • Alexandre • Catalina • Javier • Nasra • Aureli • Assumpta • Sebas • Esperança • Nicola • Pepo 
• Aina • Bilal • Pilarín • Álvaro • Tatiana • Jesús • Antònia • Nico • Regina • Olivier • Fatimah • Pablo • Soraya • José Luis • Saida • Ernest • Calamanda • 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 • Adrià • Juana • Feliu • Blanca • Germán • Fatiha • Eudald • Belinda • Ferran • Natàlia • Esteve • Fina • Roc • Marta • Flavio • Najat • Bertus • Flora • Margaret • Franc • Aurora • Roberto • Francina • Adriana • Genís • Àgata • Miqui • 
Agnès • Frederic • Nieves • Antoni • Àgueda • Iñaki • Mercè • Agustí • Cristina • Ahmadou • Bianca • Pere • Noèlia • Biel • Aida • Enric • Irma • Benito • Ailish • Xavier • Remei • Jonatan • Ariadna • Telmo • Carme • Marga • Andreu • Miguel Ángel • Glòria • Miki • Araceli • Josep-Lluís • Nadia • Amadeu • Teresa • Borja • Montserrat • Joel • Júlia • Aurelio • Begoña • Joan 
Carles • Susanna • Josep • Moussou • Fernando • Neus • Pedro • Anastasia • Fran • Amina • Quico • Mariona • Pau • Bego • Rafa • Teresa Maria • Òscar • Pepa • Joan • Isa • Xu • Aitana • Martí • Berta • Àlvar • Noemí • Blai • Silvia • Benja • Mariví • Sònia • Josep-Antoni • Mireia • Xevi • Nora • Jacob •Mercedes • Fidel • Rosamari • Oleguer • Assutzena • Jaume • Rebeca • 
Nicolás • Marian • Joan Marc • Belén • Marià • Esperanza • Roger • Gabriela • Moisés • Judit • Alfons • Ona • Bernat • Clara • Eugeni • Inés • Manolo • Graciela • Moussa • Fermí • Toñi • Pol • Chus • Àurea • Nacho • Jéssica • Ramon • Angharad • Nani • Muntsa • Joaquim • Remedios • Xavi • Julia • Marouane • Queta • José María • Allison • Àxel • Maribel • Esteban • Iurie 
• Nadim • Rosa • Mar • Ivette • José Eduardo • Caterina • Eusebio • Brigitte • Alexandre • Catalina • Javier • Nasra • Aureli • Assumpta • Sebas • Esperança • Nicola • Pepo • Aina • Bilal • Pilarín • Álvaro • Tatiana • Jesús • Antònia • Nico • Regina • Olivier • Fatimah • Pablo • Soraya • José Luis • Saida • Ernest • Calamanda • 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 • 
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• Ismael • Bintou • Eduard • Abbi • Maite • Abel • Espe • Abida • Hugo • Adam • Mariángeles • Adela • Carmela • Josep-Francesc • Dolors • Íñigo • Alícia • Guillem • Irene • Felipe • Esther • Adrià • Juana • Feliu • Blanca • Germán • Fatiha • Eudald • Belinda • Ferran • Natàlia • Esteve • Fina • Roc • Marta • Flavio • Najat • Bertus • Flora • Margaret • Franc • Aurora • Roberto 
• Francina • Adriana • Genís • Àgata • Miqui • Agnès • Frederic • Nieves • Antoni • Àgueda • Iñaki • Mercè • Agustí • Cristina • Ahmadou • Bianca • Pere • Noèlia • Biel • Aida • Enric • Irma • Benito • Ailish • Xavier • Remei • Jonatan • Ariadna • Telmo • Carme • Marga • Andreu • Miguel Ángel • Glòria • Miki • Araceli • Josep-Lluís • Nadia • Amadeu • Teresa • Borja • 
Montserrat • Joel • Júlia • Aurelio • Begoña • Joan Carles • Susanna • Josep • Moussou • Fernando • Neus • Pedro • Anastasia • Fran • Amina • Quico • Mariona • Pau • Bego • Rafa • Teresa Maria • Òscar • Pepa • Joan • Isa • Xu • Aitana • Martí • Berta • Àlvar • Noemí • Blai • Silvia • Benja • Mariví • Sònia • Josep-Antoni • Mireia • Xevi • Nora • Jacob •Mercedes • Fidel • 
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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
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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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 • Adrià • Juana • Feliu • Blanca • Germán • Fatiha • Eudald • Belinda • Ferran • Natàlia • Esteve • Fina • Roc • Marta • Flavio • Najat • Bertus • Flora • Margaret • Franc • Aurora • Roberto • Francina • Adriana • Genís • Àgata • Miqui • 
Agnès • Frederic • Nieves • Antoni • Àgueda • Iñaki • Mercè • Agustí • Cristina • Ahmadou • Bianca • Pere • Noèlia • Biel • Aida • Enric • Irma • Benito • Ailish • Xavier • Remei • Jonatan • Ariadna • Telmo • Carme • Marga • Andreu • Miguel Ángel • Glòria • Miki • Araceli • Josep-Lluís • Nadia • Amadeu • Teresa • Borja • Montserrat • Joel • Júlia • Aurelio • Begoña • Joan 
Carles • Susanna • Josep • Moussou • Fernando • Neus • Pedro • Anastasia • Fran • Amina • Quico • Mariona • Pau • Bego • Rafa • Teresa Maria • Òscar • Pepa • Joan • Isa • Xu • Aitana • Martí • Berta • Àlvar • Noemí • Blai • Silvia • Benja • Mariví • Sònia • Josep-Antoni • Mireia • Xevi • Nora • Jacob •Mercedes • Fidel • Rosamari • Oleguer • Assutzena • Jaume • Rebeca • 
Nicolás • Marian • Joan Marc • Belén • Marià • Esperanza • Roger • Gabriela • Moisés • Judit • Alfons • Ona • Bernat • Clara • Eugeni • Inés • Manolo • Graciela • Moussa • Fermí • Toñi • Pol • Chus • Àurea • Nacho • Jéssica • Ramon • Angharad • Nani • Muntsa • Joaquim • Remedios • Xavi • Julia • Marouane • Queta • José María • Allison • Àxel • Maribel • Esteban • Iurie 
• Nadim • Rosa • Mar • Ivette • José Eduardo • Caterina • Eusebio • Brigitte • Alexandre • Catalina • Javier • Nasra • Aureli • Assumpta • Sebas • Esperança • Nicola • Pepo • Aina • Bilal • Pilarín • Álvaro • Tatiana • Jesús • Antònia • Nico • Regina • Olivier • Fatimah • Pablo • Soraya • José Luis • Saida • Ernest • Calamanda • 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 
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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 
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Rosamari • Oleguer • Assutzena • Jaume • Rebeca • Nicolás • Marian • Joan Marc • Belén • Marià • Esperanza • Roger • Gabriela • Moisés • Judit • Alfons • Ona • Bernat • Clara • Eugeni • Inés • Manolo • Graciela • Moussa • Fermí • Toñi • Pol • Chus • Àurea • Nacho • Jéssica • Ramon • Angharad • Nani • Muntsa • Joaquim • Remedios • Xavi • Julia • Marouane • Queta • 
José María • Allison • Àxel • Maribel • Esteban • Iurie • Nadim • Rosa • Mar • Ivette • José Eduardo • Caterina • Eusebio • Brigitte • Alexandre • Catalina • Javier • Nasra • Aureli • Assumpta • Sebas • Esperança • Nicola • Pepo • Aina • Bilal • Pilarín • Álvaro • Tatiana • Jesús • Antònia • Nico • Regina • Olivier • Fatimah • Pablo • Soraya • José Luis • Saida • Ernest • Calamanda 
• 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 
07/05/1990

“El Vallès 
Oriental té  
un bar per cada 
200 habitants”

Fa 20 anys 
08/05/2000

“El Gran Premi 

de Fórmula 1 

atreu 79.000 

assistents  

al Circuit  

de Montmeló”

Fa 10 anys 
03/05/2010

“El BM 

Granollers,  

a la final  

de la Recopa”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre C. 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 00.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33 | 
laborables, de 8.30 a 21h.

Cardedeu
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 4. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 5. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 6. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 7.

Les Franqueses del Vallès
✚ SAGALÉS  
Pl. Espanya, 11. Tel. 93 849 35 
92 | laborables, de 9 a 21h.

La Garriga
✚ SÍLVIA MIMÓ 
C. Anselm Clavé, 54.  
Tel. 93 871 72 86 | dies 4 a 7.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 
Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h. 
✚ POU I SALT 
Av. Francesc Macià, 149.  
Tel. 93 879 58 69 | cada dia,  
de 9 a 22h.  
✚ 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 4 a 7.

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. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 4. 
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 5. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 6. 
✚ SALVADOR ROVIROSA 
C. Berenguer III, 66.  
Tel. 93 593 00 95 | dia 7.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 4. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 5. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 6. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 7.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia  4. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia  5. 
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 6. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 7.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12 
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ FARMÀCIA ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 19 
18 75 12 | cada dia, de 9 a 22h.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. Tel. 93 
842 28 50 | laborables, de 8 a 21h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | laborables, matí i tarda. 
✚ SABORIT CANALS 
Av. Catalunya, 11. Tel. 93 845 
16 17 | laborables, matí i tarda.

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

Sant Celoni
✚ MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 4. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 5. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 6. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 7.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 64 
| dilluns a dissabte, de 9 a 21h. 
✚ GONZÁLEZ GARCÍA 
Pl. Doctor Robert, 8. Tel. 93 866 
00 97 | laborables, matí i tarda.

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

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Ensulsiades, enfonsa-
ments, d’aquests que fan que tot el país sem-
bli una platja / 2. Tremolà davant el desgavell 
del terme. Xòfer d’elefant / 3. Cap de cony. 
A la fleca fa treballar les mans i a la costa els 
vigilants. En Rock i en Roll / 4. Enllestir a 
cop de setrill. No pot dir que sigui inèdita / 
5. Surten del reactor per disparar el torpede. 
Menys que un diorama, si tot just són dues 
lletres… / 6. Centreuropeu que només con-
cep la música en blau. Semi-arpegi / 7. Poble 
filipí adreçant-se a en Pakito i companyia. 
Afebliment psíquic, mig per atreviment mig 
per urèmia / 8. Prenyada de gravetat. Quin 
mal costum, provocar la brigada ianqui! / 
9. Ànima de sant. Reduït, moderat. Per la 
república / 10. Esquerda tectònica amb ninot 
inclòs. Afronta les coses, un dia més / 11. I per 
l’anarquia. Comentari que mereixerà rèplica. 
Retrogust de poniol / 12. Entre servents i 
esclaus. D’argila d’aquesta està feta Alcoi / 13. 
Teixit cap a la llibertat. Venturosa com la llei 
del joc de casino.

VERTICALS: 1. És molt convenient per 
ascendir diplomàticament. I aquest, per sub-
jectar-se en l’estimball / 2. Limiten el negocia-
dor. La vida actual sempre és així. Propi d’en 
Capone / 3. L’advocat expert en divorcis, en 

publicació a part. A Roma el consideren pro-
vincià / 4. Sultanat àrab que no s’escapa de 
cap comanda. Arma de destrucció individual 
però efectiva / 5. Duries d’alguna manera la 
deixalla tòxica. A Roma la consideren pàtria 
/ 6. Ara, per la revolució. Lesbiana per raó 
de son origen tribal. Tus de mala manera pel 
contingut de la fusta / 7. Amics Contra Ene-
mics. Dones que fumen, si més no a França. 
Una altra com ella i paf! / 8. No hi ha moros 
ni mores sinó moreres. Exclusiva com la cui-
na de redisseny / 9. Tot el que es bat d’una ve-
gada. Desallotjar el veïnat per les canonades 
/ 10. Del nen al nin. Xiïta que en exiliar-se a 
Cuba reclamava la mare. Un parell d’ous / 11. 
Del compost àcid amb regust de salsa. Papers 
que no donen per haver un Royce / 12. Arcs 
apuntats amunt. Una casa així per força ha de 
parar per la ruralia.

  

    

  

    

    

  

  

    

  

    

  

  

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’



NOU9EL Dilluns, 4 de maig de 2020 31

Ara més que mai necessitem estar ben informats

QUIOSC DIGITAL

Per saber com afecta a la comarca i a 
la nostra vida quotidiana l’aparició del 
coronavirus, llegiu EL 9 NOU.

La informació de proximitat explicada 
amb rigor.

Informeu-vos a través d’un mitjà de 
confiança.

Aprofiteu l’oportunitat. Doneu-vos d’alta 
a través d’el9nou.cat o trucant al
93 889 49 49 i demaneu per 
subscripcions.

Per només 29€
podeu llegir durant
tres mesos
en format digital

Si no disposeu d’un punt de venda proper per comprar 
EL 9 NOU, ara podeu accedir a la versió impresa en 
format digital per llegir-la des de qualsevol dispositiu.
Podeu comprar exemplars solts o edicions endarrerides.
Com fer-ho?

1. Entreu a EL9NOU.CAT. Seleccioneu la pestanya 
“Quiosc digital” a la capçalera de la web o a la imatge 
de portada del diari.

2. Trieu l’edició. Escolliu l’exemplar d’EL 9 NOU del dia 
que vulgueu. Pagueu amb targeta de crèdit amb totes 
les garanties de seguretat.

3. Llegiu el diari. El teniu disponible al telèfon, a la 
tauleta o a l’ordinador quan vulgueu.
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LA VOLTA AL VALLÈS EN 80 MONS

Excursió 
fora del riu
El confinament ha pro-
piciat imatges d’animals 
ocupant l’espai que 
fins ara estava reservat 
als humans. Aquesta 
mare ànec amb els seus 
pollets passejant per la 
Garriga n’és un exemple. 
La imatge és del carrer 
Negociant, a tocar de la 
Font de Santa Digna i a 
uns 300 metres del riu 
Congost. Potser serà una 
de les darreres oportuni-
tats que tindran per fer 
una excursió fora del riu 
quan els humans tornem.

Vostè va arribar aquí als anys 90, oi?
En aquella època estava estudiant 

i la veritat és que no teníem gaire 
esperança de millora al Marroc. I 
va ser el moment que va arrencar la 
immigració. Érem joves i ens pre-
guntàvem: “I si anem a collir fruita a 
Europa?” I com que érem estudiants 
ens van donar el passaport.

Va arribar per collir fruita?
Sí, el 1989. Els amics que havien 

pujat primer cap aquí ho van fer a 
Lleida i tenien contactes per trobar 
feina. Vaig anar amb autocar d’Al-
gesires a Reus i de Reus a Lleida. Els 
amics m’havien enviat una carta que 
deia que havien trobat feina i que 
vivien en una torre. Una ganga! I la 
meva mare em deia: “No marxis, fill, 
que hi ha molts rojos i et mataran!” Al 
Marroc, en aquella època, els dolents 
continuaven sent els rojos.

Va anar bé l’aterratge a Lleida?
Quan vaig ser-hi, un home em va 

dir que els amics ja no hi eren. “I què 
faig jo ara?”, vaig dir. Aquell home em 
va dir que no patís, que em portaria 
a un hotel de 1.000 estrelles, però jo 
sí que patia perquè anava molt i molt 
just de diners. Després de sopar, em 
va portar al camp i va començar a 
collir cartrons. Els va deixar a terra i 
em va dir: “Ara dorm i compta quants 
estels hi ha al cel.” El món em va cau-
re a terra, amb aquell hotel de 1.000 
estrelles. Hi havia molta gent dormint 
al ras. Ho tindré gravat a la memòria 
per sempre més. 

Tot i això va decidir quedar-s’hi?
Era jove, però em va costar perquè 

jo era un fill de papà i de mamà i no 
vivia malament. Als 12 mesos i escaig 
vaig tornar al Marroc, però ho vaig 
fer amb poques ganes... Suposo que ja 
havia tastat la llibertat i recorda que 
en aquella època hi havia la dictadura 
de Hassan II. No vaig durar gaire allà 
i vaig tirar cap a Granollers.

Per què Granollers?
Aquí tenia uns altres amics de Lar-

raix. On vas? Allà on coneixes algú. 
I ells se senten amb l’obligació de 

Amzyeb, de 50 anys, és emprenedor de mena. Va ar-
ribar a Catalunya per collir fruita a Lleida i ha fet de 
forner i jardiner, té una botiga d’objectes de segona 
mà a Cardedeu i ara també conrea bambú.

donar-te socors. Ara potser no tant, 
però llavors, si no ajudaves un prò-
xim, era una deshonra. I vaig comen-
çar a buscar-me la vida per aquí.

 I la seva relació amb Cardedeu?
Va ser per un home que em va dir: 

“Ara mateix per aquí no hi trobaràs 
gaire feina, però a Cardedeu, una 
parada més de tren, sí que n’hi ha.” 
Quan vaig sortir de l’estació, vaig 
veure la riera, les cases... i vaig trobar 
feina el mateix dia. A partir d’aquí va 
començar una aventura molt llarga.

Vostè té una botiga de productes 
de segona mà.

Tinc un outlet d’articles de segona 
mà. Abans d’això havia estat forner i 
després vaig fer de jardiner. Quan va 
arribar la crisi del 2008 em vaig haver 
de reinventar. M’havien robat unes 
motoserres i vaig anar a una botiga 
de segona mà a Granollers per veure 
si les trobava. I tot mirant aquell 
negoci em vaig dir: “Ei, això de com-
prar i vendre articles ho podria fer jo 
mateix!” I al cap d’un mes ja tenia un 
local llogat a Cardedeu per instal·lar 
el meu outlet.

Ha anat bé el negoci aquests anys?
La veritat és que molt bé. Hem 

crescut bastant i ara som dos treba-
lladors. No és per posar-me medalles, 
però a Cardedeu em coneix tot déu. 
Són 32 anys aquí. Vull que m’enterrin 
a Cardedeu.

El confinament els ha afectat?
És clar, la botiga és tancada i el noi 

es troba en ERTO. Però anem tram-
pejant pujant els nostres articles a  
Wallapop. Així hem pogut vendre 
una mica per pagar la meitat del llo-
guer. I vaig fent també de jardiner.

I els seus projectes de futur?
El meu cap no para mai de fabri-

car coses i ara tinc un altre projecte 
entre mans. Estic cultivant planta 
de bambú en una petita finca. Vam 
començar l’any passat i ha anat molt 
bé. Enguany ja hem pogut vendre 
aquestes plantes per fer tanques de 
jardins i ornamentacions.

Jesús Medina

ABDUL AMZYEB, cardedeuenc de Larraix  
(Marroc), emprenedor
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“No és per posar-me medalles, però 
a Cardedeu em coneix tot déu”

VISIÓ PERIFÈRICA


