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(Pàgines 2 a 17 i editorial) Una dona mira l’aparador d’un dels comerços de l’illa de vianants de Granollers que ha obert aquesta setmana

Mor un veí  
de Montmeló 
en topar contra 
el pilar d’un 
pont a Parets

(Pàgina 18)

Desarticulat 
un grup que 
obligava dones 
a prostituir-se 
a Sant Celoni

(Pàgina 19)

L’increment de 
l’atur a l’abril 
es dispara  
com mai  
a la comarca

(Pàgina 31)

Troben una 
cria de llúdriga 
per primer cop 
en anys a la 
conca del Besòs

(Pàgina 18)

Mor a 72 anys 
d’un atac de 
cor Paco Ariza, 
expresident de 
l’EC Granollers

(Pàgina 44) 

La nova normalitat
u Arrencada molt tímida de 
l’activitat comercial en la primera 
setmana de represa amb cita prèvia

u Tagament i Montseny continuen 
com a únics pobles del Vallès 
Oriental sense cap infectat del virus

u Caldes, Canovelles, Granollers, 
Lliçà i Santa Eulàlia recuperaran  
els mercats setmanals a partir d’ara
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A l’esquerra, els germans Jésica i Raúl Aznar amb Eva Pina, responsables de la botiga Exit, al carrer Anselm Clavé. A la dreta, els germans Carina, Joan Carles i Lina aquest dijous a la porta d’El Cisne, a Granollers

D’esquerra a dreta, Raúl Gavañach, de la botiga Nº1 en Zapatillas amb la mascareta; a Carol Bruguera a la plaça Perpinyà han col·locat separadors als rentacaps; i Teresa Maria Riera, a l’entrada de Can Baldufes, aquest dijous

Amb la persiana mig pujada
Després de set setmanes, els establiments que han obert  
ho fan amb cita prèvia i adoptant totes les mesures de seguretat

Granollers

F.P.

Amb cita prèvia i amb totes 
les mesures de seguretat i 
d’higiene. És la manera com 
han arrencat aquest dilluns 
algunes botigues de l’illa de 
vianants de Granollers. 

EXIT

“M’ha sorprès perquè creia 
que hi hauria més gent que 
obriria”, comenta Jésica 
Aznar, de la botiga Exit, al 
carrer Anselm Clavé. Ells 
han pujat la persiana aquest 
dilluns, tot i que durant les 
setmanes anteriors han anat 
fent vendes a través d’Ins-
tagram. “Ens ha funcionat”, 
diu Jésica Aznar. Hi penja-
ven fotos de peces que tenen 
a la botiga i, a partir d’aquí, 
entraven en contacte amb 
els clients que concretaven 
els encàrrecs. “Hem fet envi-
aments cada dia”, celebra 
Raúl Aznar.

Ara, estan desenvolu-
pament un botiga on line. 
“Abans no vèiem que ens 

sumés. Ara, sí”, afegeix. A la 
botiga física, tenen clar que 
es transformarà la manera 
de treballar. “Abans, podies 
tenir cinc o sis persones a 
la botiga mirant les peces”, 
apunta Jésica Aznar.

CAN BALDUFES

Teresa Maria Riera, de la 
històrica botiga Can Baldu-
fes, també té clar que can-
viarà la manera de vendre. 
De fet, aquests dies ha fet 
canvis a l’organització de la 
botiga. Ha tirat els taulells 
endavant. “D’aquesta mane-
ra, garanteixo la distància 
entre el client”, diu. També 
afirma que caldrà ser més 
selectius a l’hora d’em-
provar-se la roba. “Abans 
miraves primera la talla i, 
després, buscaves el color.” 
També ha fet canvis en la 
manera d’exposar el produc-
te: les camises o polos els 
manté tancats amb plàstic i 
els pantalons ha deixat expo-
sat un model de cada i, la 
resta de talles, les deixa pen-
jades en un lloc no accessible 

per als clients. “Funcionarà 
com a magatzem i només els 
tocaré jo.” 

Riera insisteix que serà 
molt escrupolosa amb la 
seguretat. “Tothom haurà 
d’entrar amb mascareta. He 
encarregat uns vidres per 
posar damunt dels taulells 
que aquest any fan 100 anys 
per poder-los netejar cada 
vegada i una mampara trans-
parent on hi ha la caixa. “És 
el punt on estem més a prop 
del client”, indica Riera, que 
reclama al 60% de la pobla-
ció que ha continuat tre-
ballant i cobrant igual que 
consumeixin. “Ara els toca 
a ells consumir per moure 
l’economia.” I demana que 
ho facin al comerç local.

Nº1 EN ZAPATILLAS

Raúl Gavañach, de la botiga 
Nº1 en zapatillas, també 
demana que s’aposti pel 
comerç local. “S’ha d’anar 
a comprar al petit comerç i 
cuidar-lo.” Aquests primers 
dies, ha detectat que la 
gent té ganes de consumir. 

Poques botigues 
obertes en la 
reobertura del comerç 
amb cita prèvia
Gran Centre xifra en un 10% els locals que 
han obert a hores concertades a Granollers

Granollers

Ferran Polo

El centre de Granollers ha 
recuperat aquesta setmana 
el pols comercial de manera 
molt tímida. En l’espai de 
l’illa de vianants, han obert 
una quinzena d’establiments 
dels que, fins aquest dilluns, 
havien d’estar forçosament 
tancats per l’estat d’alarma 
i que durant la fase 0 del 
desconfinament poden obrir 
amb cita prèvia. La majoria 
d’obertures es compten en 
locals on els responsables 
de l’establiment també en 
són treballadors i que poden 
pujar la persiana sense la 
necessitat de mobilitzar 
personal que, amb l’aturada 
de l’activitat, van entrar en 
expedients de regulació tem-
poral d’ocupació (ERTO). En 
molts casos, a més, funcio-
nen amb horaris més reduïts. 
Gran Centre xifra en un 10% 
les obertures entre els seus 
associats. Dimecres al matí 
hi havia activitat en botigues 
de roba com Porta, Joan 
Sitjes o Exit; sabateries com 
Tarrats, Nadal, Bo3 o Flap; 
botigues de tecnologia com 
Intecat o Technogallery: o de 
parament de roba de la llar 
com Isvett. 

Perruqueries i centres 
sí que han optat més per 
reobrir. “Són establiments 
que estan més acostumats 
a treballar amb cita prèvia”, 
recorda Laura Sabatés, presi-
denta de Gran Centre. El pes 
d’aquest sector és reduït en 
els carrers més comercials de 
l’illa de vianants. Sí que té un 
pes destacat en àmbits com 
el de Comerç de Dalt (carrer 
Joan Prim i entorn) o la zona 
dels carrers Travesseres i 
Catalunya. 

Les botigues de les grans 
cadenes –com les del grup 
Inditex o Mango– conti-
nuen tancades, tot i que 
molts locals podrien obrir 
portes amb cita prèvia per-
què ocupen menys de 400 
metres quadrats. Tampoc ho 
han fet els locals de cade-
nes més locals i de sectors 
diversos com les sabateries 
de Querol, Giralt o Casas; 
botigues de parament de la 
llar com Montse Interiors o 
Muy Mucho; o de roba com 
Ona o Benito. Establiments 
històrics de la ciutat també 

han mantingut les persianes 
avall. És el cas de les boti-
gues de Barbany –Barbany. 
Mackey i Dracs– o Casa Bas-
sa. En alguns establiments, 
s’anuncia la intenció d’obrir 
portes dilluns que ve. Si 
acaben obrint, però, encara 
haurà de ser amb el sistema 
de cita prèvia perquè no es 
podrà obrir l’accés al públic 
mentre no es passi a la fase 1 
de desconfinament.

El pla de xoc 
municipal tindrà 
mesures pensades 
per al comerç

Granollers

El pla de xoc que prepara 
l’Ajuntament i que preveu 
invertir 1,5 milions durant 
el segon semestre de l’any 
tindrà mesures específi-
ques per al comerç. “És un 
dels pilars de l’economia 
de la ciutat”, recorda la 
regidora de Promoció Eco-
nòmica, Gemma Giménez. 
L’equip de govern està aca-
bant de perfilar les línies 
d’ajuda que, després, es 
volen pactar amb l’oposi-
ció i amb les entitats de 
comerciants i restauració. 
Es pensa en accions “per 
incentivar la promoció 
del comerç local” o per 
l’“adaptació al nou con-
text de compra”. A més, 
“plantegem unes mesures 
que siguin el màxim d’ac-
cessibles”. Per tant, que no 
impliquin gaire esforç en 
tràmits als beneficiaris.

A banda dels aspectes lli-
gats amb els ERTO al perso-
nal, Sabatés apunta que tam-
bé hi ha hagut establiments 
que no han tingut capacitat 
de reacció per adaptar el seu 
establiment. “Podran anar 
obrint a mesura que trobin el 
material.” Des de Gran Cen-
tre, s’han passat contactes 
amb proveïdors de material 
de protecció. En aquest sen-
tit, Sabatés destaca la impli-
cació dels comerciants per 
garantir totes les mesures de 
seguretat. També la voluntat 
de tirar endavant els negocis. 
“Tothom vol tornar a obrir.” 
En força casos, els propieta-
ris de locals s’han avingut a 
fixar moratòries del lloguer.
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A l’esquerra, els germans Jésica i Raúl Aznar amb Eva Pina, responsables de la botiga Exit, al carrer Anselm Clavé. A la dreta, els germans Carina, Joan Carles i Lina aquest dijous a la porta d’El Cisne, a Granollers
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D’esquerra a dreta, Raúl Gavañach, de la botiga Nº1 en Zapatillas amb la mascareta; a Carol Bruguera a la plaça Perpinyà han col·locat separadors als rentacaps; i Teresa Maria Riera, a l’entrada de Can Baldufes, aquest dijous

Aquests primers dies ha vist 
que qui contacta i va a la 
botiga és per fer una compra. 
“Quan les botigues puguin 
obrir al públic en general, 
segurament serà diferent i 
ja hi haurà gent que entrarà 
a mirar.” Tenia clar que volia 
obrir. “Si fas 200 euros al 
dia, són 200 euros. És més 
que si tens tancat”, explica 
Gavañach, que és autònom i, 
per ara, treballa sol. En fun-
ció de com evolucioni, anirà 
activant els treballadors que 
ara estan en ERTO. També té 

clara la importància de donar 
confiança als clients. “El que 
vull és la màxima seguretat”, 
apunta. 

RESTAURANT EL CISNE

El Cisne és dels pocs restau-
rants de la carretera que han 
obert per oferir menús per 
emportar. Divendres, dissab-
te i diumenge de la setmana 
passada ja van començar a 
treballar i feien repartiments 
a domicili. Diumenge, coin-
cidint amb el dia de la mare, 
ja van treballar bastant. Des 

de dilluns, fan un menú 
que la gent pot passar a 
recollir. Com cada setmana, 
dijous van fer paella. “Ha 
anat molt bé”, diu Rovira. 
Un cartell a l’entrada per 
Anselm Clavé anuncia el 
menú. També fan difusió a 
Instagram i per Whatsapp 
amb els clients. “Ens està 
funcionant i el rètol aquí 
fora també crida l’atenció. 
Molta gent ens diu que ho 
estava esperant”, explica 
Lina Rovira. 

De moment, treballen 
només els tres germans, 
Joan Carles, que és el cui-
ner, Carina i Lina Rovira. 
Amb el pare, Joan Rovira, 
que té 82 anys i que és cone-
gut perquè fa l’arrossada 
de festa major, han decidit 
plegats que aquesta aturada 
forçada era un bon moment 
per jubilar-se.

CAROL BRUGUERA

Carol Bruguera ha obert 
els dos salons que té a 
Granollers, a la plaça 
Perpinyà i al carrer Ricomà. 
“La setmana després del 
confinament ja vam comen-
çar a veure quines mesures 
s’havien pres al nostre 
sector a països de l’Àsia, 
primer, i d’altres països 
europeus, més endavant”, 
explica Jacint Carol. “Vam 
fer una anàlisi de tots els 
salons per veure què neces-
sitàvem en cada cas”, afe-
geix. Per exemple, han com-
prat metacrilats per separar 
els rentacaps o tocadors si 
estaven massa junts. 

També han augmentat 
la neteja i la desinfecció 
dels espais i han adquirit 
material de protecció per al 
personal i la clientela. “Tot 
està desinfectat cada cop 
que entra una clienta.” Ells 
generalment no treballen 
amb cita prèvia. Dimecres 
de la setmana passada, van 
enviar un mail a la clientela 
per dir-los que començaven 
a reservar hores. “Va ser 
un col·lapse de trucades. 
La agendes treien fum”, 
explica.
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Un tècnic de l’Ajuntament durant una de les visites a un comerç del poble

Cardedeu

EL 9 NOU

Tècnics de les regidories 
d’Empresa i Comerç de 
Cardedeu estan visitant tots 
els establiments de la vila 
per informar-los de la nor-
mativa vigent d’obertura. La 
trobada també permet detec-
tar les necessitats que poden 
tenir i aclarir els dubtes.

També s’ha contactat amb 
els 25 locals que tenen ter-
rassa i se’ls ha recordat que 
només podran ocupar el 50% 
de l’espai disponible i que 
hauran de deixar una distàn-
cia de seguretat entre taules. 
També hauran de delimitar 
l’espai de terrassa del desti-
nat als vianants. Ho podran 
fer amb mampares, testos o 
amb una cinta.

Cardedeu informa de la nova 
normativa als establiments

La restauració es manté 
a l’expectativa de les 
condicions d’obertura

Granollers

F.P.

La possibilitat de servir àpats 
per emportar no ha propiciat 
l’obertura de la majoria de 
restaurants de la comarca 
que segueixen tancats a l’ex-
pectativa de les noves mesu-
res que es vagin aplicant. 
“Molts esperaven la possibi-
litat d’obrir la setmana que 
ve amb les terrasses però 
aquesta opció també s’allu-
nya”, diu David Vázquez, 
president del Gremi d’Hosta-
leria. “Hi ha molta incertesa i 
cal valorar bé si surt a comp-
te obrir i no sabem quina 

serà la resposta de la gent. Si 
tens personal en ERTO i el 
retires de l’ERTO no l’hi pots 
tornar a posar. Has de valorar 
si els ingressos compensen 
les despeses. Si els números 
no són els que t’esperes, et 
pots acabar d’enfonsar.”

Per Vázquez, és clau “tenir 
directrius clares” per poder 
preparar les instal·lacions 
dels establiments per donar 
tota la seguretat als tre-
balladors i clients. Per ell, 
una bona arrencada passa 
per aconseguir que tots els 
protocols estiguin clars. “Lla-
vors, la gent tindrà confian-
ça” per anar als restaurants.
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La plaça de la Porxada és un dels punts de la ciutat amb més metres quadrats ocupats per terrasses 
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Granollers

F.P.

Les associacions de comer-
ciants Gran Centre i Comerç 
de Dalt han posat en marxa 
aquesta setmana un servei 
de distribució propi que 
permet als 200 establiments 
associats fer arribar com-
pres als seus clients per un 
cost de 2,5 euros per botiga. 
Funciona amb una furgoneta 
elèctrica Peugeot a partir de 
l’acord que s’ha fet amb el 
concessionari Eutrasa, de les 
Franqueses. El vehicle tindrà 
la base a Pàrquing Blaus, on 
hi ha un punt de recàrrega. 
El servei es completa amb la 
participació de Granollers 
Pedala per assumir la distri-
bució a l’entorn més urbà de 
la ciutat amb el seu servei 
de bicilogística que ja fa per 
a botigues de l’associació 
Del Rec al Roc, per algunes 
parades del Mercat de Sant 
Carles i per alguns altres 
establiments de la ciutat.

“Posem a l’abast de tothom 
un nou concepte de servei. 
Podem oferir des d’un llapis 
a un cotxe”, explica Laura 
Sabatés, presidenta de Gran 
Centre, que assegura que 

Gran Centre i Comerç de Dalt impulsen la distribució pròpia amb vehicle elèctric

Logística de proximitat i ecològica de la botiga Exit, associada a 
Gran Centre.

Sabatés també destaca la 
seguretat que aporta aquest 
sistema de distribució sense 
intermediaris. “El paquet 
surt de la botiga i arriba al 
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Miquel Fernández, president de Comerç de Dalt, i Laura Sabatés, de Gran Centre, dimarts amb la furgoneta elèctrica

aquest servei “ha vingut 
per quedar-se” més enllà 
de la situació d’emergència 
generada per la crisi del 
coronavirus. “La realitat de 
les botigues és molt diferent. 
Hem treballat per poder 
tenir una alternativa pròpia”, 
exposa Isaac Gómez, gerent 

de Comerç de Dalt.
La campanya Gran Centre 

3.0 s’articula a través d’un 
telèfon –el 619 360 068– que 
fa atenció telefònica i per 
Whatsapp de dilluns a diven-
dres de 9 del matí a 6 de la 
tarda. “Trucant o enviant un 
Whatsapp et direm on pots 

trobar el producte que bus-
ques”, apunta la presidenta 
de Gran Centre. “Donen la 
possibilitat de contactar amb 
el botiguer de sempre”, apun-
ta Gómez. “És un servei més 
que podem oferir als clients 
de proximitat per només 2,5 
euros”, celebra Jésica Aznar, 

client i només passa per unes 
mans”, explica la presidenta 
de Gran Centre, que avança 
que també estan treballant 
per crear “un segell de 
comerç segur”.

El servei Queda’t 
a casa de Del Rec 
al Roc arriba a les 
1.000 comandes

Granollers

El servei Queda’t a casa 
que van posar en marxa els 
comerciants de l’associa-
ció Del Rec al Roc a través 
Granollers Pedala ha arri-
bat a miler de comandes 
lliurades amb els serveis 
de bicilogística que aques-
ta entitat ofereix. El servei 
es va posar en marxa els 
primers dies de confina-
ment i ha anat ampliant 
la xifra d’establiments 
participats. A més, a partir 
de la fase 1 de desconfi-
nament els clients podran 
fer comandes telefòniques 
a qualsevol de les botigues 
associades, que l’endemà 
els arribaran a casa.

Granollers valora donar més espai 
a les terrasses de bars i restaurants
La mesura permetria no perdre la meitat de l’aforament que fins ara tenien els locals als carrers

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
està estudiant la possibilitat 
de donar més metres qua-
drats a bars i restaurants 
amb terrasses a la via públi-
ca. L’objectiu és facilitar que, 
en el moment que la ciutat i 
la resta de la comarca entrin 
a la fase 1 del desconfina-
ment, no hagin de reduir 
a la meitat els aforaments 
que tenien fins a l’esclat de 
la crisi del coronavirus. Ho 
ha confirmat a EL 9 NOU la 
regidora de Promoció Econò-
mica, Gemma Giménez. La 
decisió “s’ha de tancar en els 
propers dies”, diu Giménez. 
El procés de desconfinament 
preveu que, quan s’entri a 
la fase 1, bars i restaurants 
puguin servir només a les 
terrasses però amb una ocu-
pació del 50% perquè les tau-
les i cadires hauran d’estar 
més separades per garantir la 
distància de seguretat entre 
els clients.

Els serveis tècnics munici-
pals ja han començat la feina 
d’analitzar la situació de les 
prop de 230 terrasses de bars 
i restaurants que hi havia 
actives. “S’han d’estudiar 

les possibilitat d’ampliació 
a nivell tècnic i marcar uns 
criteris molt clars”, indica 
Giménez, que apunta que, 
en qualsevol cas, es treballa 
per “mantenir la seguretat” 

de les persones i “facilitar 
al màxim que els negocis es 
puguin mantenir”. 

“L’Ajuntament va de cara a 
estudiar-ho cas per cas”, valo-
ra David Vázquez, president 

del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental. Entén que 
s’han d’analitzar totes les 
situacions. “No és el mateix 
estar a la Porxada que en un 
carrer on la vorera és estre-
ta”, entén. “No es tracta de 
duplicar o triplicar els espais, 
però sí poder guanyar uns 
metres per tenir més taules”, 
diu Vázquez, que, amb tot, 
alerta que obrir els locals 
i treballar a les terrasses 
tampoc és la solució per a la 
majoria d’establiments. “Per 
a alguns és fonamental però 
per a d’altres és la xocolata 
del lloro.” 

Gran Centre també va 
traslladar a l’Ajuntament 
la petició que s’autoritzés 
l’ampliació de les terrasses. 
“Entenem que és un moment 
on no hi ha tanta gent als 
carrers i es pot fer”, comenta 
Laura Sabatés, presidenta 
de Gran Centre, que celebra 
la predisposició del govern 
municipal de parlar d’aquest 
i altres temes que han posat 
sobre la taula. “L’important 
és que entre tots sumem.” 

Fins ara, l’Ajuntament va 
establir que, durant l’estat 
d’alarma, no es cobraria la 
taxa de terrasses als locals. 
Ara, s’està estudiant si es pot 
aplicar alguna altra mesura 
que redueixi el cost de les 
terrasses quan l’Estat posi fi 
al període d’excepcionalitat 
per la crisi sanitària.
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 Evolució d'ingressos, altes i defuncions als hospitals del Vallès Oriental
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Tests a residents 
que havien donat 
positiu a la 
residència Roura

Granollers

Aquest dimecres s’han 
tornat a fer tests a les nou 
persones residents de la 
residència Antònia Roura, 
de Granollers, que havien 
donat positiu en la prova que 
es va fer el dia 8 d’abril. Una 
d’elles era la segona vegada 
que donava positiu des de 
la primera prova, el dia 26 
de març. El seu fill havia 
reclamat públicament que 
es fessin nous tests per si 
havien superat la malaltia i 
evitar que estiguessin aïllats 
innecessàriament.

La Covid-19 és  
la principal causa de 
reclamació a l’oficina 
comarcal de consum
Granollers

El 51% de les reclamacions 
que ha rebut l’oficina comar-
cal de consum del Vallès Ori-
ental durant el mes d’abril 
estaven relacionades amb el 
nou coronavirus, segons ha 
informat el Consell Comar-
cal. En un mes, l’oficina va 
rebre 90 reclamacions, xifra 
que gairebé triplica les 33 del 
mes d’abril de l’any passat. 
Actualment, hi ha 144 recla-
macions en curs, de les quals 
un 48% estan relacionades 
amb viatges, un 30% amb 
el transport aeri i un 18% 
amb centres esportius. Les 
consultes han augmentat un 
47% des de l’inici de l’estat 
d’alarma. Se n’han rebut 128 
i el 80% també amb relació 
a la Covid-19. Les consultes 
tracten sobre els drets dels 
consumidos i com presentar 
una reclamació. I cal destacar 
que només es va presentar 
una consulta sobre telefonia 
i cap sobre subministraments 
bàsics.

Campanya 
solidària  
a l’escola Fedac  
de Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

L’escola Fedac de Sant Feliu 
participa activament en la 
campanya solidària que les 
24 escoles catalanes de la 
mateixa fundació han posat 
en marxa per recollir fons 
i ajudar les famílies de la 
Fedac que més estan patint 
la crisi. En un comunicat, la 
Fedac diu que molts benefici-
ats són petits autònoms que 
han hagut de tancar els seus 
negocis o bé que han perdut 
la feina. Per això han posat 
en marxa la campanya #AJU-
DAfamíliesxCOVID, que ja 
ha recollit, fins ara, 10.000 
euros. Una comissió interna 
avalua les peticions rebudes.

Els hospitals de Granollers  
i Mollet preveuen recuperar 
els parts la setmana entrant
Des de l’inici de la pandèmia es feien a la clínica del Carme amb personal de Granollers

Granollers

J.V.

Els hospitals de Granollers 
i de Mollet preveuen poder 
tornar a assumir l’atenció 
maternoinfantil, que inclou 
els parts, en els seus respec-
tius edificis. Amb motiu de 
la pandèmia, aquest servei 
s’atén actualment a la clíni-
ca del Carme de la Mútua 
de Granollers pel mateix 
personal de l’Hospital de 
Granollers.

Fonts dels dos hospitals 

han informat que tenen 
aquesta previsió gràcies a 
la reducció de pacients de 
Covid-19 de les darreres 
setmanes, fet que ha permès 
alliberar espais que, fins ara, 
estaven dedicats a malalts de 
la pandèmia.

Les dades que han donat 
a conèixer els mateixos 
hospitals aquest dimecres 
confirmen la tendència a la 
baixa des que es van donar 
les primeres dades el dia 
25 de març –vegeu gràfic 
adjunt–. A l’Hospital de 

Granollers, aquest dime-
cres, hi havia ingressades 37 
persones amb Covid-19, 10 
menys que fa una setmana. 
Les altes han passat de 418 
a 457 i només s’han sumat 
dues defuncions, de 86 a 88. 
A Sant Celoni, les persones 
ingressades s’han reduït de 
35 a 9, les altes han passat de 
68 a 90 i no hi ha hagut cap 
defunció; per tant, es manté 
la xifra de 28.

I a Mollet, la xifra d’in-
gressats s’ha reduït de 51 
a 39, les altes han arribat a 

490 i només hi ha hagut una 
defunció, de 87 a 88. Els tres 
hospitals, doncs, sumen ara 
85 malalts de Covid quan el 
dia 1 d’abril havien arribat 
als 381.

A Granollers, fins aquest 
dimecres, hi havia 16 perso-
nes ingressades a l’UCI, de 
les quals 11 per Covid-19. 
Els malalts per coronavirus 
encara ocupen la planta 6 
i una part de dues plantes 
més. A l’hotel medicalitzat 
del Ramassar (B&B) hi ha 
ingressades 23 persones i 
s’han tancat dues plantes.

A Mollet, els espais que 
s’havien habilitat per la 
Covid-19, com les consultes 
externes i l’hospital de dia, 
han tornar a la seva funció 
habitual i comencen a operar 
gràcies a la reactivació de 
part de l’activitat habitual 
del centre. En aquest hospi-
tal, per a les persones amb 
Covid-19, es manté la secto-
rització de l’atenció urgent 
i una àrea d’hospitalització 
especialitzada i aïllada de 
la resta. A més a més, hi ha 
diverses especialitats mèdi-
ques que han iniciat activi-
tat, com ara oftalmologia, 
ginecologia, dermatologia, 
hematologia i urologia, entre 
altres. I l’UCI té una ocupa-
ció del 20%.

Per assegurar la desescala-
da amb seguretat, l’Hospital 
de Mollet ha posat en marxa 
diferents controls d’accés via 
telefònica i presencial. Tam-
poc es permetrà, de moment, 
l’accés d’acompanyaments si 
no és absolutament impres-
cindible.
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“Hi ha hagut un joc 
d’egos polítics que ens ha 
fet perdre massa temps”
Entrevista al director de l’Hospital de Sant Celoni, Jordi Roca

Jordi Roca en el TAC de l’Hospital de Sant Celoni. El director critica la burocràcia i les picabaralles polítiques que han fet perdre massa temps

Sant Celoni

Josep Villarroya

Quina és la situació de 
l’Hospital?

Diria que és d’estabilitat 
tècnica i clínica pel que fa la 
pandèmia de Covid-19. Ara 
no hi ha col·lapse i es pot 
treballar bé. Hem deshabili-
tat molts dels professionals 
i dels recursos que teníem 
habilitats i només orientats a 
la Covid. Comencem a repro-
gramar ecografies, TAC, 
endoscòpies, cirurgies... Des-
escalem a poc a poc perquè 
encara trobem molta resis-
tència poblacional a venir als 
hospitals. És comprensible. 
Per exemple, citem un paci-
ent que té una gastroscòpia 
pendent de fa tres mesos i no 
vol venir. 

Com s’han organitzat?
Amb mecanismes habili-

tats perquè, quan entrava 
un pacient, el triatge deter-
minés quin tipus d’urgència 
era. I això s’havia de man-
tenir net tant per als Covid 
com per als no-Covid. No es 
podia barrejar una persona 
amb febre, dolors musculars 
i una elevada sospita clínica 
amb la resta. I et podies tro-
bar que una persona entrés 
amb febre per una amigdali-
tis i malestar general... Com 
que els símptomes podien 
ser similars, podies anar cap 
a la branca Covid tranquil-
lament. O un pacient amb 
una infecció renal... Aquesta 
dinàmica obligava a canviar 
espais, a canviar estructures, 
a posar línies d’oxigen allà 
on no n’hi havia, a tancar la 
rehabilitació i posar llits on 
normalment no n’hi havia. 
Perquè n’arribaven molts i 
de cop. 

Vostès no tenen UCI.
No, però sí teníem tres 

malalts intubats i ningú ens 
els treia perquè Granollers 
estava ple i el Clínic, també, 
ens els havíem de quedar. 
Cal molta paciència i moltes 
hores. Fa 60 dies que jo visc a 
l’Hospital pràcticament con-
finat. Igual que molts dels 
meus companys.

Van haver d’improvisar 
una UCI, doncs?

Improvisar el suport al 
malalt crític i semicrític. No 
podíem tenir 15 dies una per-
sona en estat crític. Un parell 
de dies a tot estirar. I el 90% 
dels que hem intubat a Sant 
Celoni i que hem hagut de 

tat el CatSalut ha estat bé. 
Però no han estat bé les 
relacions entre el Ministeri 
i la Conselleria. Han perdut 
molt de temps i la gent volia 
coses molt pràctiques i molt 
tangibles. Hi ha hagut un joc 
d’egos per tota la història 
prèvia d’embolics polítics... 
Però era un moment en què 
calia oblidar-se dels colors de 
la sang i parlar tots el mateix 
idioma. Aquí hem perdut 
massa temps... I després als 
centres ens han carregat 
molt de burocràcia. Havi-
es d’enviar 50.000 excels, 
50.000 sistemes de coordina-
ció... Això ens ha complicat 
la vida als hospitals menuts 
perquè no tenim tanta infra-
estructura per facilitar tanta 
dada. Hem hagut de facilitar 
dades cada tres hores. I ja 
tenim prou embolic amb el 
dia a dia per haver de donar 
tant d’argumentari tècnic. 

Alguna altra cosa que hagi 
anat bé?

La regió sanitària de pro-
ximitat ha anat perfecte 
perquè saben com funciona 
l’hospital. Ha tingut un paper 
important en totes les resi-
dències de l’entorn que clau-
dicaven. Aquests malalts els 
hem assumit a l’Hospital i ha 
estat gràcies a la relació amb 
la regió sanitària, que ens va 
dir que tenia unes residèn-
cies que s’estaven quedant 
sense treballadors, que no 
tenien EPI, que els avis esta-
ven en una situació, ja no de 

problema mèdic, sinó que no 
els podien donar el menjar 
perquè la cuinera estava de 
baixa. I tampoc podien anar 
a un hotel perquè tenen una 
dependència molt elevada. I 
els hospitals comarcals, com 
el nostre, han absorbit una 
part d’aquesta població resi-
dencial, una part de la qual 
encara la tenim. 

Ara coneixen millor la 
malaltia?

Sí, però els estudis clínics 
no són gaire precisos. Jo crec 
que la vacuna, com que ha 
afectat població molt evo-
lucionada, trigarà poc a ser 
efectiva i, probablement, a 
la Xina la tenen. Hi ha tres 
pals de paller: els antiretro-
virals, que van evolucionar 
molt a l’època de la sida i que 
n’hi ha algun que comença 
a demostrar que escurça els 
dies d’estada hospitalària; els 
antimalàrics, com la hidro-
xicloroquina, i un tercer, els 
corticoides. Són diferents 
barreres que fan que el virus, 
si s’ha de replicar, ho faci 
més lentament.

Els més joves de 40 anys 
poden estar tranquils?

Depèn de la seva suscep-
tibilitat personal. Hem vist 
gent de menys de 40 anys en 
què la resposta immunitària 
era pitjor que la infecció en 
si mateixa. És com qui li pica 
una abella. Una persona pot 
tenir un dia de dolor, però 
si tens molta susceptibilitat 
pots fer una reacció al·lèrgica  

EPI•
“Al principi  

ho vam passar 
molt malament. 

Ens vam haver de 
buscar la vida”

BUROCRÀCIA•
“Hem hagut  

de passar dades 
cada tres hores 
i ja teníem prou 

embolic”

derivar, s’han recuperat. El 
SEM i el centre de coordi-
nació del Catsalut decidia 
quin hospital assumia aquell 
malalt.

Han tingut moltes baixes 
entre el personal?

En el pic de positius vam 
arribar a 45.

Com ho van solucionar?
Tothom ha estat a jornada 

completa, fins i tot els que 
tenien jornades reduïdes; 
s’han anul·lat tots els dies de 
lliure disposició del personal, 
encara que els tinguessin sol-
licitats, s’han anul·lat totes 
les vacances, les hores sindi-
cals dels membres del comitè 
d’empresa, s’han recontrac-
tat metges acabats de jubilar 
i personal de pràctiques d’in-
fermeria dels darrers cursos.

Tot això augmentarà la 
despesa.

Als hospitals concertats 
ens paguen per activitat. No 
hem augmentat gaire en acti-
vitat, però sí en complexitat. 
I el Catsalut, el que ha fet, 
de moment, és pagar com 
si haguéssim fet uns mesos 
de febrer, març i abril igual 
que el febrer març i abril de 
l’any anterior. Ens ho han 
augmentat un 4% i suposo 
que d’aquí a uns mesos, quan 
hagi passat la tempesta, 
regularitzaran l’activitat 
amb la complexitat que han 
representat aquests malalts. 
Aquests 1.800 milions que, 
en principi, aniran al sector 
Salut, no sé quin  reparti-
ment en farà el CatSalut 
entre els diferents hospitals 
comarcals. No sé quina part 
del pastís ens tocarà.

Han pagat la paga per 
objectius, les DPO?

Sí. Les DPO van vinculades 
als objectius assistencials de 
l’any anterior. Però com que 
ha caigut el pagament enmig 
d’aquesta situació, la gent 
confon una mica les coses. Si 
vam gestionar prou bé l’hos-
pital per generar equilibri 
financer, les puc pagar, si no 
ho he aconseguit, no les puc 
pagar. 

I han tingut sempre prou 
material de protecció?

Al començament vam patir 
molt. Però la resposta de la 
població va ser perfecta. Vam 
aconseguir d’estraperlo 5.000 
bates impermeables, després 
van començar a fer-se mas-
caretes, hem tirat molt de la 
indústria química que tenim 
de proximitat, que tenien 
reservoris de màscares. Com 
que no acabaven de tenir les 
coses clares entre les com-
petències ministerials i les 
autonòmiques, entre els uns 
i els altres, la feina per fer. 
Les tres primeres setmanes 
ens vam haver de buscar la 
vida. 

Estraperlo?
Per la porta del darrere... 

Buscant-nos la vida. Trucant 
a empreses químiques que 
mig coneixíem. Es deia que 
les estaven confiscant totes 
perquè anaven a Madrid i 
després en feien la distribu-
ció... Un que té un amic, un 
altre que té un parent... Tam-
bé per xarxes socials. Arriba-
ven a venir pintors que ens 
deixaven les seves màscares 
de treball. I després, les cosi-
dores dels pobles que feien 
bates impermeables. Vam 
servir mil bates a Granollers i 
mil bates a Mollet. A Mollet, 
un divendres al vespre, em 
va trucar l’adjunta a gerència 
i em va dir que no en tenien 
per l’endemà. Van enviar 
els de manteniment i es van 
endur mil bates. I els semi-
crítics de Granollers tampoc 
en tenien i els en vam donar 
mil més. Entre els hospitals 
del Vallès Oriental ho com-
partim quasi tot.

També han rebut altres 
donacions.

Ha estat desbordant. Hi ha 
hagut de tot. Menjar, EPI, 
donacions econòmiques...

Què en pensa, de la gestió 
de l’administració?

Hi ha coses positives i 
coses negatives. La central 
de coordinació que ha mun-
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Jordi Roca en el TAC de l’Hospital de Sant Celoni. El director critica la burocràcia i les picabaralles polítiques que han fet perdre massa temps
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L’àrea quirúrgica de l’Hospital de Sant Celoni s’ha adaptat a la pandèmia

Atenció per a 60.000 persones
Alguns veïns de localitats de la Selva van a l’Hospital de Sant Celoni per proximitat

Sant Celoni

J.V.

Amb uns 300 treballadors, 
l’Hospital de Sant Celoni 
dona servei a la part del 
Baix Montseny que pertany 
al Vallès Oriental, amb 
una població de referència 
d’unes 60.000 persones. 
Superior, per exemple a 
la de l’hospital comarcal 
d’Olot, a la Garrotxa. “Per-
què la gent pugui entendre 
la magnitud, l’Hospital Sant 
Jaume, d’Olot, té 50.000 
habitants de referència i és 
un hospital comarcal pur”, 
explica el director del cen-
tre celoní, Jordi Roca. 

Tot i que no són en la 
mateixa àrea sanitària, 
l’hospital també atén a per-
sones de municipis propers 
però que pertanyen a la 
comarca de la Selva i, per 
tant, a la regió sanitària 
de Girona, com Hostalric, 
Arbúcies o Breda. “Són 
poblacions que depenen de 
l’Hospital de Santa Cate-
rina, del Parc Hospitalari 
Martí i Julià, de Salt, però, 
per proximitat, atenem 
moltes urgències de gent 
d’aquests municipis.”

Roca destaca que el cen-
tre té serveis propis, però 
manté una aliança estra-
tègica amb l’Hospital de 
Granollers. “Tenim una ali-
ança estratègica que no és 
instrumental, sinó pràctica 
i molt real. Per exemple, el 
servei de cirurgia general i 
el de rehabilitació i fisiote-
ràpia, els tenim compartits 
i tenim més de vint profes-
sionals que compartim i que 
tenen mobilitat geogràfica. 
Per exemple, dilluns i dime-
cres poden estar operant 
a Granollers i dimarts i 
dijous, a Sant Celoni.”

125 LLITS

L’hospital té, habitualment, 
45 llits d’aguts, 40 de mitja 
estada i 40 més de llarga 
estada o sociosanitaris. 
Amb la Covid, s’ha hagut de 
reorganitzar. Alguns paci-
ents de llarga estada han 
anat amb les seves famílies 
i s’han reduït alguns ser-
veis. Més que ampliar capa-
citat, Roca diu que han “tret 
complexitats baixes per pas-
sar a complexitats altes.”

Amb la pandèmia, un pro-
tocol marcava dues línies 
d’entrada al centre, una de 
Covid i una de no-Covid, 
que afectava admissions, 
urgències, hospitalització, 
àrea quirúrgica i la resta de 
serveis.

o un xoc anafilàctic.
Què li sembla el pla de 

desconfinament?
Aquí la gent és molt llati-

na. A la que obres les portes 
és molt difícil de controlar. 
Potser amb menys fases i 
més simplificades també 
hi hauríem arribat. En el 
moment actual, tots els 
estudis indiquen que només 
un 10% de la població s’ha 
immunitzat. Quan s’obrin 
portes i finestres, la població 
s’anirà infectant a poc a poc. 
Una cosa és fer això en un 
país nòrdic i una altra marcar 
un pla de desconfinament 
en un país en què som anàr-
quics per naturalesa. La gent 
té ganes de sortir i no és el 
mateix estar en un pis de 60 
metres quadrats que estar 
en una casa amb jardí. Però 
les fases tan poc delimitades 
i tan disperses han generat 
molt embolic mental. Si ara 
preguntes a algú per què és 
al carrer, no saps si ha anat 
a passejar el gos, si passeja 
amb una persona amb qui 
conviu, si va a comprar al 
mercat o és l’hora que li toca 
fer esport. Però depèn de 
si està en una població de 
menys de 5.000 habitants o 
no.

I què pot passar?
Tot fa pensar que, per molt 

que hi hagi una segona ona-
da, no serà fins a l’octubre 
o novembre que tornarem a 
sentir parlar d’una manera 
categòrica del coronavirus. 

Com et relaxis a casa,
és cosa teva.

Del teu benestar,
ens n’ocupem nosaltres.

estabanellenergia.cat/endollat

Truca’ns al
900 250 260

Contacta’ns
atc@estabanell.cat

Fes-te amb el Pla
que millor s’adapta
al teu estil de vida.

Sostenibilitat. Confort. Estalvi.
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La llibertat horària  
dels pobles petits  
atrau als forasters
Santa Maria de Martorelles i Figaró comproven que visitants 
d’altres pobles se salten les normes de confinament

Santa M. de Martorelles

Griselda Escrigas

La possibilitat de sortir a 
passejar i fer esport ha pro-
piciat l’arribada de persones 
d’altres municipis en pobles 
petits de la comarca on pel 
fet de tenir menys de 5.000 
habitants no hi ha una regu-
lació tan estricta sobre els 
horaris de sortida de casa. En 
aquests primers dies, s’han 
trobat amb aquesta situació 
Santa Maria de Martorelles 
i Figaró, que han vist com hi 
arriba gent de fora tot cami-
nant, corrent, amb bicicleta 
o, fins i tot, amb vehicles de 
motor. S’hi suma el fet que 
cap d’aquests municipis no té 
Policia Local –a Figaró hi ha 
vigilants però a Santa Maria, 
ni això– i, per tant, tenen 
més dificultats per controlar 
els foraster. 

Els dos alcaldes, Luisma 
Pintor, de Santa Maria, i 
Ramon García, de Figaró, 

alerten que això pot posar en 
perill la gent dels seus muni-
cipis perquè pot propiciar 
contactes amb gent de fora 
quan, durant totes les set-
manes de confinament, els 
veïns han respectat escrupo-
losament les limitacions de 
mobilitat imposades. 

“Tothom ha estat molt 
responsable. Han fet l’es-
forç de seguir les recoma-
nacions i ara no es veuen 
recompensats pel fet que 
veïns d’altres pobles entren 
al municipi”, es lamenta 
Pintor. Tot i que no arriben 
en massa, els veïns veuen 
passar al llarg del dia gent 
de fora que va amunt i avall. 
El mateix alcalde, que viu a 
tocar de Sant Fost, també ha 
detectat com la gent passa 
pel camí de sorra que trans-
corre entre les vinyes i el 
bosc i que connecta els dos 
municipis. La impotència és 
màxima i, com que el poble 
no té agents de seguretat, no 

poden identificar els foras-
ters. “Ens trobem incapaci-
tats. L’únic que podem fer és 
avisar els Mossos. Però no 
arriben a tot i sovint no ens 
poden donar aquest servei”, 
lamenta Pintor, tot i estar 
en contacte directe amb els 
comandaments policials per 
alertar-los.

Aquest diumenge passat 
va haver d’avisar-los per-
què va veure una moto que 
venia del bosc i entrava al 
nucli. Quan hi van arribar, ja 
no van trobar el motorista. 
“Totes les alertes que rebo 
o veig les trasllado als Mos-
sos”, afirma. Precisament, 
aquest dimecres a la tarda 
hi va haver un control de la 
Guàrdia Civil, en coordinació 
amb els Mossos, a la carre-
tera d’entrada al poble. A 
propòsit d’aquesta actuació, 
l’alcalde Pintor assegura que 
hauria preferit que el control 
l’hagués fet només la policia 
catalana. En darrer terme, 

per evitar l’entrada de vehi-
cles pel bosc des del principi 
de l’estat d’alarma, l’Ajun-
tament va posar tanques per 
fer barrera, però les hi han 
anat traient. 

L’alcalde reclama sentit 
comú: “A Santa Maria de 
Martorelles només tenim 
tres casos confirmats de 
Covid-19, però als municipis 

del voltant n’hi ha més per-
què tenen més habitants.” 
El terme municipal limita 
amb Martorelles, Sant Fost, 
Montornès, Vallromanes, 
Tiana i Alella. 

Santa Maria de Martorelles 
té 900 habitants i per això els 
veïns tenen llibertat horària 
per sortir a fer les activitats 
que es permeten quan els 

Ramon García i Isabel Roca al balcó de casa seva a tocar del camí que va a Sant Fost

Ramon García i Isabel Roca han estat 50 dies confinats a casa

“Les nostres filles ens porten  
el que necessitem per no sortir”

Santa M. de Martorelles

G.E.

Ramon García i Isabel Roca, 
de 74 anys, són un exemple 
de com s’ha viscut el confi-
nament als pobles petits de 

la comarca. La Isabel ha estat 
tots 50 dies tancada a casa i 
ara aprofita que s’han relaxat 
les restriccions per sortir a 
caminar amb en Ramon. Fins 
ara en Ramon ho havia de 
fer, sol, perquè té diabetis i 

el metge li havia recomanat 
caminar diverses vegades al 
dia. Tot i això, només sortia 
pel camí de sorra que hi ha 
davant de casa seva. Quan 
va començar el confinament 
no s’imaginaven que fos 

A Figaró es torna a fer mercat amb una parada

“Surto el mínim, per anar  
a comprar pel poble”

Figaró

G.E.

A Figaró també tenen lli-
bertat horària per sortir i 
tampoc hi ha hagut aglome-
racions. No només ho diu 
l’alcalde, que considera que 
la gent del seu poble són 
molt responsables. També 
ho diuen els propietaris de 
Fruites i Verdures Jaume i 
Vane, l’única parada que té 

el mercat. Dimarts hi van 
tornar després  de setmanes 
sense anar-hi. Tot i que el 
mercat setmanal de Figaró 
no s’havia suspès, els para-
distes no hi anaven perquè 
tampoc treballaven en els 
altres mercats habituals. “Ha 
vingut molta gent. La venda 
ha estat constant. Ens deien 
que ho trobaven a faltar”, diu 
la Vane.

 Uns metres més avall, a la 

tan llarg. “Ens ho vam aga-
far prou bé. En veure que 
s’allargava vam dir que no 
hi havia més remei i que 
havíem de seguir endavant”, 
explica la Isabel. Tampoc 
han anat a comprar. Les 
seves dues filles, que viuen 
a Vallromanes i Montornès, 
s’alternaven per portar-los el 
menjar. Els el deixaven a la 
porta i parlaven a distància, 
des del balcó. 

Al principi del confi-
nament els van trucar de 
l’Ajuntament per oferir-los 

mateixa carretera de Ribes, 
Laura Calero li portava la 
compra a la seva mare.  “A 
Figaró tenim una farmàcia, 

un estanc, un supermercat 
i tres carnisseries”, explica 
Calero. Aquest dimarts tam-
bé havia obert la perruque-
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Laura Calero porta la compra a la seva mare, Maria Lara

Dues persones a peu pujaven aquest dimecres a la tarda pel camí de sorra que va pel costat de la carretera i que connecta Martorelles i Santa Maria 
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ria, i falta que obrin els dos 
bars, que ho podran fer quan 
s’entri a la fase 1 de desesca-
lada i puguin donar servei a 
les terrasses.  

Maria Lara, mare de Laura 
Calero, té 69 anys, i ha sortit 
molt poc durant el confina-
ment. “Ha estat molt feixuc, 
sort que ara ens han donat 
una mica de llibertat”, diu. 
“Surto només per anar a 
comprar. Ho faig tot al poble 
i si cal algun dels fills em 
porta coses de la Garriga.” 
Ha pogut veure la neta, que 
viu al poble. Espera amb 
il·lusió poder veure els altres 
nets, que viuen a la Garriga i 
Mataró i fa dos mesos que no 
els veu.
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va millor. Tampoc no hi ha 
hagut aglomeracions als dos 
establiments del poble, la 
farmàcia i Can Xesques, on 
venen queviures i tabac. El 
propietari, Joan Vallbona, 
explica que la gent ha anat a 
comprar de manera esglaona-
da i que, si s’han hagut d’es-
perar a la plaça, hi ha prou 
espai perquè puguin guardar 

la distància de seguretat. Des 
de la botiga de plaça també 
veu passar tota l’estona gent 
de fora del municipi que fa 
esport. Meritxell Cuní, una 
altra veïna que viu a la pla-
ça, també detecta aquests 
visitants. A més de conèixer 
i saludar la majoria de gent 
del poble, diu que es nota 
els que venen de fora perquè 

“s’ho van mirant tot”.
Santa Maria de Martorelles 

és a tocar de la Serralada 
Litoral, i els diumenges s’om-
ple de visitants que van a la 
muntanya o a fer el vermut 
a la plaça. “Són molt ben-
vinguts, però ara no seria el 
moment”, conclou l’alcalde. 

visitants a figaró

A l’altre extrem del Vallès 
Oriental, a Figaró, es troben 
amb el mateix panorama. 
Amb poc més de 1.000 
habitants, els veïns també 
poden sortir quan els con-
vé, i tampoc no hi ha hagut 
aglomeracions, tot i que en 
algun moment han coincidit 
més persones de les recoma-
nables en alguna zona com la 
riera de Vallcàrquera. Això 
no preocupa gaire l’alcalde, 
Ramon Garcia, que considera 
que la gent és prou respon-
sable. “El que sí que és preo-
cupant és la gent de fora que 
està venint”, diu. Aquest diu-
menge un veí va veure una 
dotzena de vehicles a l’es-
glésia de Sant Cristòfol, que 
té accés amb cotxe des de la 
Garriga. També li consta que 
hi havia ciclistes al camí de 
Vallcàrquera. 

A Figaró només tenen dos 
guàrdies municipals que fan 
torns, però no estan de servei 
les 24 hores del dia. L’alcalde 
valora tractar el tema amb la 
Policia Local de la Garriga: 
“Seria una de les solucions. 
Però a ells també els deu ser 
difícil”, admet.  

Llibertat horària tot  
i viure en municipis de 
més de 5.000 habitants
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ramon garcía i isabel roca al balcó de casa seva a tocar del camí que va a sant fost

ajuda per portar-los la com-
pra o medicaments. Ho van 
agrair molt però no els hi va 
caldre. 

Durant aquests 50 dies han 
fet moltes coses que abans 
no tenien temps de fer: lle-
gir, fer sudokus, cuinar i fins 
i tot jugar al dòmino. “Hi ha 
hagut moments de tot, però 
també ha estat positiu. Hem 
après a fer videconferències  
per parlar amb la família i 
els amics”, diu la Isabel. En 
Ramon fins i tot ha aprofitat 
les noves tecnologies per par-

lar amb uns amics de Cuba, 
que també li explicaven la 
situació a l’illa. 

Aquest dissabte a la tarda 
van sortir plegats per prime-
ra vegada i ho van aprofitar 
per anar fins a Can Girona. 
“Vam valorar més la llibertat 
que quan fèiem vida nor-
mal”, diu el Ramon. A partir 
d’ara tenen previst sortir a 
caminar de manera regular i 
quan els vagi bé. Sense haver 
d’estar pendents dels hora-
ris, com passa als pobles de 
més de 5.000 habitants. 

Dues persones a peu pujaven aquest dimecres a la tarda pel camí de sorra que va pel costat de la carretera i que connecta Martorelles i santa Maria 

La Batllòria/Marata

G.E. 

Tot i ser municipis de més 
de 5.000 habitants, les Fran-
queses i Sant Celoni tenen 
nuclis de població petits i 
prou aïllats per poder donar 
llibertat de moviment als 
seus veïns, que no s’han 
de regir per les franges 
horàries que s’apliquen al 
conjunt del municipi. És 
la situació que s’aplica a la 
Batllòria, a Sant Celoni, i 
Corró d’Amunt i Marata, a 
les Franqueses.

El mateix dia que el 
govern va anunciar les 
franges horàries, els com-
ponents del Consell del 
Poble de la Batllòria ja es 
van plantejar la possibilitat. 
“Hi havia el dubte, perquè 
la Batllòria de moment no 
està constituïda com a enti-
tat municipal descentralit-
zada (EMD)”, explica Anna 
Oliver, membre del consell. 

Entre Sant Celoni i la Bat-
llòria hi ha 6,5 quilòmetres, 
una distància similar a la 
que hi ha entre Sant Celoni 
i altres municipis com 
Campins i Palautordera. A 
més s’ha de travessar pel 
terme municipal de Gualba. 

La possibilitat de no regu-
lar les sortides també es va 
plantejar perquè els veïns 
han d’anar a comprar als 
pobles propers com Riells 
i Viabrea, que pertany a la 

província de Girona. 
Segons explica Oliver, el 

resultat ha estat positiu. 
“Els veïns no ens trobem 
gaire, la gent es distribueix 
molt bé.” També tenen la 
sort de tenir al costat el 
Parc Natural del Montne-
gre. “Sortim poc, però ho 
fem a l’hora que ens va bé.”

D’altra banda, les Fran-
queses té poc més de 20.000 
habitants, i cada una de les 
seves poblacions més grans, 
Corró d’Avall i Bellavista, 
en tenen al voltant dels 
8.000. Però els altres tres 
pobles del municipi no 
arriben als 5.000. Llerona té 
1.425 habitants, però no es 
pot acollir a la llibertat de 
les franges horàries per la 
proximitat a Corró d’Avall. 
En canvi, Corró d’Amunt, 
amb 412 habitants, i Mara-
ta, amb 173, sí que apliquen 
la llibertat horària dels 
pobles petits. “Tenim dos 
pobles, Marata i Corró 
d’Amunt, que entre tots dos 
no arriben a 600 habitants, 
que a més es troben a gaire-
bé quatre quilòmetres de la 
trama urbana i on les fran-
ges no tenen sentit”, diu 
l’alcalde, Francesc Colomé, 
en declaracions a l’ACN. 
També recorda que el muni-
cipi sempre té present les 
diferències del diversos 
nuclis. “Aquesta és la nostra 
naturalesa i la situació actu-
al no n’és una excepció.”
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Un gat passeja davant l’escola de la Batllòria aquest dijous al migdia
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Sense casos però amb impacte
u Tagamanent i Montseny, els únics pobles 
vallesans on no ha arribat la Covid-19

u L’absència de malalts no evita els 
contracops econòmics, que també pateixen

Tagamanent / Montseny

Ferran Polo

Si en lloc de llegir EL 9 NOU 
tinguessin a les mans un 
còmic d’Astèrix i Obèlix, 
aquesta informació podria 
començar: “Any 2020. Tot el 
Vallès Oriental és ocupat pel 
coronavirus. Tot? No! Dos 
poblets del nord rebutgen 
una i altra vegada l’invasor.” 
Aquests llogarets vallesans 
resistents a la Covid-19 són 
Tagamanent i Montseny, 
els dos únics municipis del 
Vallès Oriental on cap veí 
ha estat diagnosticat de 
la malaltia. Però, quina és 
la poció màgica que tenen 
aquests dos municipis?

“Aquests dies tothom és 
expert i la veritat és que no 
ho sé. Entenc que hi ajuda 
el fet que som pobles petits, 
que hi ha distàncies entre les 
cases, que no hi ha cap resi-
dència de gent gran, que no 
tenim ambulatori ni cap altre 
punt de transmissió”, apunta 
l’alcalde de Tagamanent, 
Ignasi Martínez. També des-
taca l’actitud dels veïns que 
“ha estat exemplar”. “No s’ha 
hagut de cridar l’atenció a 
ningú.” També el suport que 
s’ha donat a les persones sen-
se suport familiar. 

“La gent s’ha portat molt 
bé. Ha entès què passa i ha 
respectat la distància soci-
al”, indica l’alcaldessa de 
Montseny, Núria Maynou, 
que també valora que les per-
sones amb segona residència 
al poble “no han vingut”. “No 
hem tingut gent passant el 
cap de setmana aquí. Tampoc 
la Setmana Santa.” Com a 
Tagamanent, l’Ajuntament 
ha vetllat per aquells veïns 
que no tenen familiars a 
prop. “Hi ha poques persones 

però se’ls va trucant per si 
necessiten alguna cosa.”

Però, tot i esquivar l’im-
pacte sobre la salut dels 
seus veïns, els dos pobles 
resistents al coronavirus sí 
que estan patint els efectes 
en l’economia. En tots dos, el 
turisme és un dels principals 
generadors de riquesa i llocs 
de treball. I, des de mitjan 
març, està tot aturat. “Ens 
preocupa”, admet Martínez, 
que explica que des de 
l’Ajuntament han encarre-
gat a una empresa que ajudi 
els establiments turístics a 
estudiar com s’han d’adaptar 
a la nova normalitat. “Res no 
serà com abans. Ens haurem 
de reinventar”, coincideix 
Masnou, que diu que cal 
“prioritzar la seguretat de les 
persones, tant per als restau-
radors com per als visitants”.

“Tenim molta gent de fora 
que ve a comprar però l’hem 
perdut tota”, explica Joan 
Serra, de la botiga d’embo-
tits artesans Ca la Petita, de 
Montseny. També els han 
desaparegut les vendes que 
feien a restaurants de la 
zona. “Esperem que la situ-
ació es reactivi i que la gent 
surti i gasti.” El coronavirus 
també ha obligat a aturar 
l’activitat al restaurant El 
Folló. “Teníem l’agenda 
bastant plena de casaments, 
comunions, batejos, cursos 
de cuina, trobades d’empre-
ses...”, explica Mercè Brunés. 
Per ella és clau “poder fun-
cionar sense restriccions” 
perquè treballen molt amb 
grups i fan servei de bufet 
per encàrrec. “No pots parar 
taules separades dos metres 
en una celebració”, comenta. 
Destaca la incertesa sobre 
com s’hauran d’adaptar. “Fa 
difícil decidir res ara.” 

L’alcalde de Tagamanent 
reclama que “des del Consell 
Comarcal cal fer una cam-
panya de promoció turística 
dins de la comarca perquè 
la gent de la comarca consu-
meixi aquí. El primer públic 
objectiu serà el dels munici-
pis propers”.

Al peu del canó tot i les dificultats

Tagamanent/Montseny Mercé Brunés, d’El 
Folló, a Tagamanent, explica que ella i el seu 
marit no han parat aquests dies de confina-
ment. “Tenir tot l’espai net i en condicions 
porta molta feina. I no ho pots abandonar 
perquè volem tenir-ho a punt per quan es 

pugui tornar a l’activitat”, diu Brunés, a la 
imatge superior. Tampoc han parat l’activitat 
a Ca la Petita, una de les botigues del poble 
de Montseny que està oberta. “Abans tancà-
vem els dimecres. Ara obrim cada dia”, apun-
ta Joan Serra, a la foto inferior amb la seva 
dona, Montserrat Recolons. Van posar una 
tauleta a l’entrada i despatxen a distància.

Connectats a través  
del Pla de la Calma
Tagamanent/Montseny 

Tagamanent i Montseny 
estan connectats pel pla de 
la Calma, que a la vegada és 
un punt d’atracció de visi-
tants. Tots dos ajuntaments 
i el del Brull van decidir a 
l’inici de la pandèmia tan-
car els accessos a aquesta 
zona. “Ens ha anat molt bé 
i s’ha respectat”, comenta 
l’alcalde de Tagamanent, 
Ignasi Martínez, que tam-
bé valora que “els Agents 
Rurals estan fent molt 
bona feina”. Alguns camins 
estan tancats amb cadenes 
i només hi poden passar els 
veïns. A la foto, l’accés des 
de Tagamanent.
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Moianès

Vallès Oriental

Risc baix
Risc moderat
Risc moderat - alt

RS Alt Pirineu i Aran

RS Lleida

RS Catalunya Central

RS Girona

RS Camp de Tarragona

RS Terres de l’Ebre

RS Barcelona ciutat

RS Metro Nord

RS Metro Sud

Regions Sanitàries a Catalunya

Granollers

J.V.

El Vallès Oriental haurà 
d’esperar per canviar de 
fase de desconfinament si 
es compleix el pla que ha 
anunciat la consellera de 
Salut, Alba Vergés, tot i que 
la decisió final és del govern 
espanyol. La Generalitat 
preveu que passin a la fase 1, 
dilluns vinent, la regió sani-
tària de les Terres de l’Ebre, 
la del Camp de Tarragona 
i la de l’Alt Pirineu i Aran, 
que tenen un risc baix. No 
canviarien de fase les de 
Lleida, Catalunya central, 
Girona, Metropolitana Nord, 
Metropolitana Sud, amb risc 
moderat baix, i la ciutat de 
Barcelona, moderat alt.

Actualment tot Catalunya 
es troba a la fase 0 i dilluns 
està previst el primer salt 
només per les regions sani-
tàries que tinguin uns indi-
cadors sobre la propagació 
i contagi del virus baixos. 
Els indicadors són la capa-
citat del sistema sanitari, 
les dades epidemiològiques, 

socioeconòmiques i de mobi-
litat i el compliment de les 
mesures de protecció als cen-
tres de treball, el comerç o el 
transport públic. 

El Vallès Oriental es troba 
en la regió Metropolitana 
Nord, amb el Vallès Occiden-
tal, el Maresme i el Barce-
lonès Nord. El risc es deter-
mina en funció dels nous 
contagis en els últims 14 dies 
i en la taxa de transmissió. A 
partir d’aquí es calcula l’ín-
dex de creixement potencial 
i la probabilitat d’un rebrot. 
Hi ha una escala en què, a 
partir del 100, hi ha nivell de 
risc alt; entre 70 i 100, mode-
rat alt; entre 30 i 70, moderat 
baix, i menys de 30, baix. La 
regió Metropolitana Nord té 
un nivell 38. De les comar-
ques limítrofes, la Selva 
pertany a la regió de Girona, 
que té un nivell 65; Osona i 
el Moianès, a la Catalunya 
central, amb un nivell 46, i el 
Maresme i el Vallès Occiden-
tal estan en la mateixa regió. 

Alba Vergés va puntualit-
zar que el fet de no passar 
a la propera fase a partir de 

dilluns, no vol dir que calgui 
esperar quinze dies més. 

A la fase 1 de desconfina-
ment, entre altres coses, es 
permeten reunions de fins 

a 10 persones en domicilis o 
espais públics, guardant les 
distàncies, la reobertura del 
petit comerç i de les terras-
ses de bars amb un 30% de 

l’espai, hotels i allotjaments 
turístics amb els espais 
comuns tancats i els espais 
de culte amb un 30% màxim 
del seu aforament.

La Generalitat preveu 
retardar el pas del Vallès 
Oriental a la fase 1

Pl. Cabrits, 2 - Granollers

671 62 70 44 P

roba peR Als senyors

obrim L’11 de maig

Administració de Finques
- Compra - Venda - Lloguer
- Assegurances Generals

- Assessoria Fiscal

Girona, 28 - 08402 GRANOLLERS
Tel. 93 870 59 76    652 80 02 48

www.fincasro.com

21 anys fent la 
teva declaració 

de renda

Renda 2019
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Recomanacions
per a l’obertura 
d’establiments,
locals i 
comerços de 
menys de 400m2

Els clients han de 
ser atesos de manera 
individual.

Establir un sistema de cita 
prèvia.

Garantir una distància 
mínima de 2 metres entre 
professional i client ( 1 
metre si hi ha elements de 

protecció com mampares).
La distància entre clients ha de ser 
de 2 metres.

No es poden obrir els 
locals i establiments 
que estiguin als centres 
comercials.

Els locals i establiments 
han de fer neteja i 
desinfecció 2 cops al dia.

A les botigues de roba els 
emprovadors s’hauran de 
netejar després de cada ús.

Establir un horari 
d’atenció preferent per a 
les persones més grans de 
65 anys .

Els bars, cafeteries 
i restaurants poden 
realitzar serveis de 
lliurament a domicili o 

recollida per part del client. S’ha de 
fer comanda prèvia i establir l’hora 
de recollida.

És obligatori l’ús de 
mascaretes en cas de 
no poder mantenir la 
distància interpersonal 

(perruqueries o serveis de 
fisioteràpia).
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El Consell de la Gent Gran 
del Vallès Oriental reclama 
recursos per a residències  
i l’atenció domiciliària

Granollers

EL 9 NOU

El Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Vallès Orien·
tal reclama a les administra·
cions un pla d’actuació que 
garanteixi recursos perquè 
les residències de gent gran 
i els serveis d’atenció domi·
ciliària puguin oferir serveis 
de cura i atenció de qualitat. 
L’òrgan fa aquesta petició 
davant les dificultats econò·
miques que pateixen aques·
tes institucions arran de la 
pandèmia.

El consell ho ha expressat 
en un comunicat, en què con·
sidera urgent que s’asseguri 
la provisió de material de 
protecció del personal per 

tal de complir amb els pro·
tocols i l’atenció adequada, i 
demana que s’inverteixin els 
recursos necessaris per aten·
dre de manera prioritària la 
gent gran de les residències. 
“És de màxima prioritat un 
replantejament en el model 
d’atenció a les persones 
grans que garanteixi els 
serveis amb valors i amb la 
transformació necessària. 
Si no som capaços de cuidar 
la gent gran, el fracàs com 
a societat serà devastador”, 
consideren. El Consell Con·
sultiu de la Gent Gran és un 
òrgan del Consell Comarcal 
que s’encarrega de garantir 
la participació del col·lectiu 
de la gent gran, a través de 
les entitats i associacions 

Els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran, reunits el novembre passat, abans de la pandèmia

amb la finalitat de millorar 
el benestar integral del col·
lectiu.

MÉS rESidènCiES  
‘nEtES’ dE poSitiuS

Els tests realitzats la setmana 
passada a residències de gent 

gran de diversos pobles con·
firmen l’augment de centres 
sense cap cas de Covid·19, 
ni en persones residents ni 
en treballadors. És el cas de 
les tres residències de les 
Franqueses (Palau, l’Auca i 
Residència les Franqueses), 
on tots els resultats van ser 

negatius, igual que a la resi·
dència Maria Auxiliadora 
de Canovelles, totes dues de 
Cardedeu, el Racó i Maranat·
ha, la de Bigues i Riells (Sau·
lons) i l’Agustí Santacruz de 
Sant Feliu. L’altra residèn·
cia d’aquesta població, Els 
Pinets, encara té casos. 
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Municipi Positius Població Taxa

Aiguafreda 12 2.504 47.92
L’Ametlla del Vallès 61 8.462 72.09
Bigues i Riells del Fai 35 9.092 38.5
Caldes de Montbui 175 17.554 99.69
Campins 2 529 37.81
Canovelles 54 16.629 32.47
Cardedeu 60 18.357 32.69
Cànoves i Samalús 12 3.117 38.5
Figaró Montmany 33 1.114 296.23
Fogars de Montclús 3 470 63.83
Les Franqueses del Vallès 76 20.092 37.83
La Garriga 86 16.514 52.08
Granollers 314 61.275 51.24
Gualba 6 1.500 40.00
La Llagosta 68 13.480 50.45
La Roca del Vallès 38 10.650 35.68
Llinars del Vallès 50 9.938 50.31
Lliçà d’Amunt 69 15.256 45.23
Lliçà de Vall 31 6.542 47.39
Martorelles 29 4.801 60.40
Mollet del Vallès 499 51.318 97.24
Montmeló 51 8.755 58.25
Montornès del Vallès 123 16.393 75.03
Montseny 0 342 0
Parets del Vallès 143 19.082 74.94
Sant Antoni de Vilamajor 48 6.135 78.24
Sant Celoni 70 17.904 39.10
Sant Esteve de Palautordera 9 2.820 31.91
Sant Feliu de Codines 59 6.259 94.26
Sant Pere de Vilamajor 16 4.472 35.78
Santa Eulàlia de Ronçana 44 7.288 60.37
Santa Maria de Martorelles 3 893 33.59
Sant Fost de Campsentelles 125 8.737 143.07
Santa Maria de Palautordera 3 9.423 33.59
Tagamanent 0 323 0
Vallgorguina 13 2.891 44.97
Vallromanes 7 2.579 27.14
Vilalba Sasserra 56 716 782.12
Vilanova del Vallès 34 5.432 62.59

Nombre de casos positius al Vallès OrientalMollet registra un 
de cada cinc casos 
diagnosticats de la 
Covid-19 al Vallès
Fins aquest dijous, s’hi recompten 499  
dels 2.517 afectats a tota la comarca

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La ciutat de Mollet concentra 
una cinquena part de tots els 
casos de la Covid·19 que, fins 
aquest dijous, s’han diag·
nosticat al Vallès Oriental. 
Segons les dades que publica 
el Departament de Salut 
per municipis, 499 veïns de 
Mollet han donat positiu. 
A tota la comarca, s’havien 
detectat 2.517 positius. A 
Mollet, la mitjana d’afectació 
per cada 10.000 habitants és 
de 97,24 persones. Una xifra 
que està per sobre de la ràtio 
comarcal amb 62,59 infectats 
(vegeu gràfic adjunt).

Per darrere de Mollet, 
Granollers és la segona ciu·
tat en nombre de casos. Se 
n’han diagnosticat 314 amb 
una mitjana de 51,24 afectats 
per cada 10.000 habitants. 
Superen els 100 casos quatre 
municipis més: Caldes, amb 
175; Parets, amb 143; Sant 
Fost, amb 125, i Montornès, 
amb 123.

Les ràtios d’incidència 
més altes es donen, però, en 
dos municipis petits. Vilalba 
Sasserra suma una mitjana 
de 782 contagiats per cada 

10.000 habitants amb 56 
positius. I, Figaró, una de 
782 amb 33 positius. La clau, 
però, és en la presència de 
residències de gent gran on 
el coronavirus ha impactat 
amb força. Sant Fost també 
té una afectació alta per cada 
10.000 habitants: 143,07 
casos. Caldes es queda molt a 
prop dels 100 amb 99,68 afec·
tats per cada 1.000 habitants.

A la part baixa, hi ha 
Tagamanent i Montseny, tots 
dos pobles sense cap posi·
tiu (vegeu reportatge a la 
pàgina 10 d’aquesta edició). 
També destaca Vallromanes 
amb només set positius i una 
mitjana de 27 casos per cada 
10.000 veïns.

SupErAt EL MiG MiLEr 
dE MortS

El degoteig de morts de 
persones relacionades amb 
el coronavirus d’aquests dar·
rers dies ha fet que aquest 
dijous ja se superés la xifra 
de les 500 defuncions. En 
concret, eren 512. Divendres 
passat, eren 483. En aquest 
cas, el Departament de Salut 
no dona dades detallades per 
municipis.



NOU9EL PUBLICITAT

A partir del 5 de maig, demana cita prèvia trucant 
al 901 223 344 i l’Agència Tributària de Catalunya et 
trucarà per oferir-te tot l’assessorament necessari.

Més informació: atc.gencat.cat/irpf

Declaració de
la renda 2019.

Divendres, 8 de maig de 2020 13



EL TEMA NOU9EL Divendres, 8 de maig de 202014 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

L’espai de vianants del centre de Granollers a la cruïlla del carrer Sant Roc amb el carrer Anselm Clavé

El permís per passejar i córrer 
dispara la mobilitat a peu

Granollers

F.P.

Als carrers de Granollers, 
cada vegada hi ha més gent. 
La sensació la confirmen les 
càmeres de control de tràn-
sit de la cruïlla dels carrers 
Francesc Ribas i Girona que 
dissabte passat –coincidint 
amb el primer dia que es 
permetia la sortida per fer 
esport de manera individual 
o per passejar– van detectar 
un total de 4.089 desplaça-
ments a peu en aquest punt. 
La xifra més que dobla els 
1.551 desplaçaments a peu 
que hi va haver dissabte 
de la setmana anterior, el 
25 d’abril, quan encara no 
estava permesa la sortida 
dels infants. L’augment és 
del 163%. Aquest volum de 
vianants és el més gran que 
s’havia registrat en aquest 
punt des del 13 de març, el 
divendres en què la Gene-
ralitat ja no va permetre 
l’obertura de centres escolars 
però on encara estava perme-
sa tota l’activitat comercial. 
Amb tot, encara queda lluny 
dels volums que es movien 
abans de la declaració de 
l’estat d’alarma: durant els 
feiners de les dues primeres 
setmanes de març hi passa-
ven uns 7.000 persones cada 
dia. 

En percentatge, la pujada 
del pas de bicicletes dis-
sabte passat és encara més 

espectacular: va ser d’un 
247% respecte al dissabte 25 
d’abril. Les xifres absolutes, 
però, són força reduïdes: es 
va passar de 46 a 160, gairebé 
quatre vegades més.

A més, la xifra de perso-
nes desplaçant-se a peu va 
superar la xifra de cotxes que 
van passar per aquest punt 
(3.530 durant tot el dia). De 
fet, també va ser superior al 
conjunt de tots els vehicles 
motoritzats. Entre motos, 
cotxes, camions i autocars, 
van creuar aquesta cruïlla 
3.530 vehicles al llarg de tot 
el dia, segons les dades facili-
tades per l’Ajuntament. 

Amb tot, la dada de despla-

çaments a peu no va superar 
la que hi va haver el dissabte  
7 de març, abans del confi-
nament, amb 5.418 persones 
passant per aquest punt. Sí 
que va ser més alta que la del 
dia 14, quan la Generalitat ja 
havia establert l’aturada de 
bars i restaurants i comerços 
i el govern espanyol havia 
anunciat l’entrada en vigor 
de l’estat d’alarma a partir 
del dilluns 16. 

TAMBÉ MÉS COTXES

L’augment de la mobilitat 
motoritzada a la cruïlla dels 
carrers Girona i Francesc 
Ribas va ser del 25%. Els cot-

xes van passar dels 2.589 que 
van circular per aquest punt 
el 25 d’abril als 3.245 que ho 
van fer dissabte passat. No 
era la xifra més alta de tot el 
període de l’estat d’alarma 
perquè el dijous 30 d’abril 
es va arribar a un màxim 
de 4.652 cotxes en aquesta 
cruïlla. Són, però, xifres cla-
rament més baixes que abans 
de l’esclat de la crisi del 
coronavirus, quan van passar 
per aquest punt al voltant de 
9.000 cotxes al dia. 

El global de vehicles de 
motor va arribar a 3.530. 
El dissabte anterior havien 
estat 2.803. L’augment també 
és del 25%.

ERC proposa un eix sense cotxes 
de la ronda Sud a les Franqueses
Granollers

F.P.

El Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Granollers 
proposa la creació d’un gran 
eix cívic tancat a la circula-
ció de cotxes que travessi 
la ciutat de sud a nord res-
seguint el traçat de l’antiga 
carretera N-152 i, per tant, 
allargant l’àmbit de l’illa de 
vianants. ERC proposa que 

aquest eix s’activi en dies 
i hores concretes. Hauria 
d’anar des de la rotonda de 
la ronda Sud amb el carrers 
Francesc Macià fins a la 
cruïlla del carrer Primer 
Marquès de les Franqueses 
amb el carrer Girona, al límit 
amb les Franqueses que 
marca la riera Carbonell. A 
més, els republicans creuen 
que caldria generar zones 
per a vianants i ciclistes i 

sense cotxes a tots els barris 
i generar “espais neuràlgics 
on poder fer-hi vida”. 

Les dues mesures busquen 
que els ciutadans puguin 
passejar mantenint les 
normes de distanciament 
social vigent per evitar la 
propagació del coronavirus 
i que es mantindran durant 
el procés de desescalada. Per 
ERC, tot i els moments com-
plicats “s’obren oportunitats 

Cardedeu i 
Caldes treballen 
per generar  
més espais  
per a vianants

Cardedeu

EL 9 NOU

Els ajuntaments de Cardedeu 
i Caldes estudien intervenci-
ons a la via pública per facili-
tar la mobilitat dels vianants 
i, a la vegada, garantir que es 
mantindran les distàncies de 
seguretat. Van en la línia de 
propostes fetes per l’Ajunta-
ment de Barcelona en carrers 
com la Via Laietana, on s’am-
pliaran les voreres eliminant 
dos carrils de circulació. 

A Cardedeu, l’Ajuntament 
està plantejant algunes inter-
vencions a la via pública com 
“canvis de prioritat en algun 
carrer de voreres estretes” 
amb la idea que passin a ser 
zona 20 i, per tant, sigui més 
fàcil la convivència entre el 
vianant i el vehicle. Tam-
bé es treballen actuacions 
“per prioritzar, encara més, 
els carrils bici”. “L’objectiu 
és prioritzar els vianants i 
bicicletes”, expliquen fonts 
municipals a EL 9 NOU. Per 
ara, però, no han concretat 
cap proposta.

En el cas de Caldes, l’alcal-
de, Isidre Pineda, va explicar 
aquest dijous en una roda 
de premsa telemàtica que 
l’Ajuntament treballa un pla 
de mobilitat que permeti a 
la gent caminar amb segu-
retat. S’aplicaria a partir del 
moment que el Vallès Ori-
ental entri en la fase 1 del 
procés de desescalada. Entre 
altres accions, es preveu mar-
car sentits de circulació per 
als vianants i guanyar espai 
de vorera aprofitant els esco-
cells dels arbres.

Altres municipis com 
Canovelles i Lliçà d’Amunt 
no posen sobre la taula cap 
actuació d’aquest tipus, han 
informat a EL 9 NOU.

úniques per repensar la 
mobilitat a la ciutat” i tirar 
endavant accions per fer-la 
“més verda, ciclable i ami-
gable a l’hora d’anar a peu”. 
Apunten que, en alguns 
carrers, “hi ha voreres mas-
sa estretes per respectar les 
mesures de distanciament 
social.” I detecten que com 
que hi ha menys trànsit de 
vehicles “els ciutadans ja 
circulen per la calçada” en 
alguns carrers. 

Fonts municipals han 
explicat a EL 9 NOU que 
aquest és un tema en què 
estan treballant però que, 
de moment, no es pot con-
cretar cap acció. 

Dissabte el pas de vianants va superar el de cotxes al carrer Girona, a Granollers
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Per les distàncies, no pel bany

Granollers

F.P.

La intervenció conjunta 
de les policies locals de 
Granollers, les Franqueses i 
Canovelles el cap de setma-
na passat per fer marxar els 
adults amb menors i alguns 
gossos que es concentraven 
–i algunes es ficaven a l’ai-
gua— al riu Congost es va 
fer perquè no complien les 
distàncies de seguretat esta-
blertes per prevenir l’expan-
sió de la Covid-19 amb l’estat 
d’alarma. No es va intervenir 
pel fet que algunes persones 
–sobretot nens– estiguessin 
banyant-se al riu. 

En detectar la presència 
d’algunes desenes de per-
sones al riu a tocar del pont 
de la línia de tren R3 una 
patrulla de cadascuna de les 
policies local van traslladar-
se a la zona i van recordar a 
les persones reunides que 
aquella concentració no era 
possible d’acord amb l’estat 
d’alarma perquè no estaven 
respectant la distància de 
seguretat entre ells. Els van 
demanar que marxessin. Com 
que ho van fer, no se’ls va 
identificar ni es va imposar 
cap sanció de les que preveu 
la mateixa normativa de 
l’estat d’alarma. “La primera 
opció sempre és informar la 
gent. Només quan no atenen 
és quan l’apliquen sancions”, 
recorda Lluís Colomer, cap de 
la Policia Local de Granollers. 
Des de la declaració de l’estat 
d’alarma, ja han fet prop de 
500 propostes de sanció. 

Arran dels fets del cap de 
setmana, les policies locals 
han intensificat la vigilància 
a la zona on hi ha pedres i 
fustes que permeten passar 
del terme de Canovelles cap 
a Granollers i les Franque-
ses o a l’inrevés. Dimecres 

a la tarda, la Policia Local 
de Granollers hi va tornar a 
trobar un grup de joves que 
s’hi estaven. També els van 
demanar que marxessin. 
Segons Colomer, es va actuar 
al riu de la mateixa manera 
que s’està fent en altres llocs 
susceptibles de concentrar 
grups de persones com el 
parc Firal, l’entorn del parc 
del Congost prop del carrer 
Pius XII, la plaça de la Lli-
bertat, el parc de Ponent o 
l’entorn del Palau d’Esports. 
“Són llocs típics de concen-

tració de persones que con-
trolem”, alerta Colomer. 

En aquest sentit, l’alcalde 
de Canovelles, Emilio Cor-
dero, destaca que l’actitud 
incívica dels protagonistes 
de l’acció és per concentrar-
se a poca distància els uns 
dels altres quan està prohibit 
per la situació d’emergència 
sanitària. “La gent va ser 
incívica. Hem d’insistir que 
la gent ha de seguir confina-
da a casa”, diu. L’alcalde fa 
una crida a respectar les nor-
matives. En aquest sentit, per 

Què diu  
la normativa 
sobre el 
bany al riu?

Granollers

F.P.

Segons han explicat fonts 
de l’Agència Catalana 
de l’Aigua a EL 9 NOU, 
la llei d’aigües estableix 
que l’accés a les lleres 
dels rius està permesa. El 
bany es considera un ús 
no privatiu i, per tant, no 
està subjecte a autoritza-
ció. Apunten que són els 
ajuntaments els qui ho 
han de regular definint 
limitacions concretes dins 
del seu terme munici-
pal. Expliquen que hi ha 
ajuntaments que avisen 
del perill de banyar-se en 
determinades zones si hi 
ha remolins o corrents. En 
l’aspecte ambiental, no hi 
ha cap normativa que pro-
hibeixi el bany. Els espais 
naturals, però, sí que 
poden tenir als seus plans 
especials o ordenances 
normatives específiques 
per limitar-ho.

A les Franqueses, l’orde-
nança recull que està pro-
hibit “rentar-se, banyar-se 
a les fonts, estanys, rius, 
rieres o similars” quan 
parla de normes de con-
ducta en “plantacions 
d’arbrat urbà i en parcs 
i jardins públics”. A 
Canovelles, l’ordenança 
diu que en fons públiques 
i estanys està prohibit 
rentar-se i banyar-se. A 
Granollers, en el capítol 
dedicat a fonts, també 
consta aquesta mateixa 
limitació a rentar-se o 
banyar-se. Ni a l’ordenan-
ça de Canovelles ni a la de 
Granollers, no es fan cons-
tar com a possibles punts 
de bany rius o rieres, com 
sí que passa a la de les 
Franqueses.

QUENOENSFALTI
LENERGIA
GRÀCIES A TOTS, CADA DIA SOM MÉS A PROP.
A Endesa continuem estant al teu costat amb tota la nostra energia, duplicant 
esforços i recursos per assegurar el subministrament, donant facilitats 
a pimes i autònoms i atenent serveis de reparació urgents a habitatges.

A més, hem dissenyat un Pla de Responsabilitat Pública dotat amb 
25 milions d’euros per ajudar a combatre els efectes de la pandèmia.

endesa.com

Divendres, 8 de maig de 2020 15L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

exemple, la Policia Local fa 
controls per detectar perso-
nes que poden accedir des de 
les Franqueses o Granollers 
al tram del passeig del marge 
dret del riu Congost, que és 
en terme de Canovelles. 

Arran de l’actuació policial 
del cap de setmana passat, 
Cordero lamenta que alguns 
mitjans de comunicació 
estatals hagin parlat del Con-
gost com un riu contaminat. 
“La riera no té uns índexs 
dolents de contaminació”, 
recorda. 

TAMBÉ A SANT CELONI

A Sant Celoni, algunes per-
sones van denunciar a les 
xarxes socials persones que 
eren a la zona de la riera del 
Partegàs, que baixa amb prou 
cabal com per refrescar-s’hi. 
La Policia Local hi va actu-
ar amb el mateix objectiu: 
evitar les concentracions de 
persones. L’accés a la zona no 
es va tancar en cap moment, 
tot i que alguna persona pel 
seu compte va aprofitar unes 
antigues cintes policials que 
s’havien col·locat durant el 
temporal Glòria a la zona 
per intentar tancar el camí. 
Aquests darrers dies també 
s’ha vist persones remullant-
se a la Tordera al pas per 
Sant Esteve. Aquí, les riua-
des derivades del Glòria van 
fer malbé algunes de les pas-
seres que travessaven el riu i 
connectaven camins per on la 
gent surt a córrer o passejar.

A la Garriga, la Policia 
Local no ha detectat perso-
nes al gorg proper al pont de 
Can Noguera, on de vegades 
s’hi han banyat joves. Si pas-
sa, els veïns alerten la Policia 
Local i aquests darrers dies 
no ha passat. A Riells del 
Fai, tampoc s’ha vist gent als 
gorgs del Tenes.

FA
C

EB
O

O
K

Alguns es van mullar els peus i d’altres tot el cos amb l’aigua del Congost

u Les policies van desallotjar les famílies que hi 
havia al Congost perquè estaven massa juntes 

u Dimecres es va tornar a detectar un grup de 
joves junts a l’aigua del riu i se’ls va fer marxar
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Assumpció Ros dirigeix la Fundació Santa Susanna des de fa 33 anys
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“Ens agradaria saber d’on hem de 
treure els recursos que necessitem”
Entrevista amb la directora de la Fundació Santa Susanna de Caldes, Assumpció Ros

Caldes de Montbui

Ramon Solé

Assumpció Ros s’ha passat 
33 dels seus 58 anys dirigint 
la Fundació Santa Susanna 
de Caldes, entitat que, com 
moltes altres que tenen cura 
de la gent gran, ha patit fort 
l’impacte de la Covid-19. 
La residència ha confirmat, 
fins avui, quatre defuncions 
provocades per la malaltia 
i els últims tests que s’han 
pogut fer parlen de 22 casos 
positius i 65 de negatius 
d’un total de 95 persones. 
Ros confia que el pitjor de 
la crisi sanitària hagi passat, 
però ara la preocupació dels 
responsables de la fundació 
va virant de mica en mica cap 
a l’economia i les conseqüèn-
cies que la crisi sanitària 
tindrà en el futur immediat 
de l’entitat.

Quina és, ara mateix, la 
situació a la residència?

Estem millor. Fa més de 15 
dies que no hi ha cap defun-
ció. Fa dues setmanes vam 
fer els tests de tots els resi-
dents i això ens ha permès 
planificar-los per plantes. Hi 
ha plantes lliures de virus 
i les persones poden estar 
tranquil·les i no tindrien per 
què empitjorar. D’altra ban-
da, els positius teòricament 
fa temps que ho son i s’estan 
recuperant. 

Com han evolucionat les 
mesures de prevenció?

Hem fet dues desinfecci-
ons de totes les habitacions. 
Amb les indicacions de sani-
tat, millorem els circuits: els 
llocs per on es mou tothom, 
els carros, la roba, el menjar, 
etc. També hem reforçat la 
neteja i hem revisat el tema 
d’entrades i sortides: conti-
nuem sense rebre cap visita. 
Ho anem perfeccionant. Ara 
estem en una etapa de pre-
venció i curació dels casos 
positius.

Té la sensació que el pitjor 
ja ha passat?

M’agradaria pensar que sí. 
Això, si no tenim un disgust 
en forma de rebrot. No vull 
pecar de massa optimista 
però estem bastant millor 
que fa tres setmanes.

La crisi ha permès revelar 
aspectes del sistema que 
calia millorar?

Totes les residències 
estem dient des de fa molt 
de temps que no hi ha prou 
recursos sanitaris: tant l’as-
sistència primària com els 
recursos interns. Amb tot, 
fins ara cada any hem anat 
passant inspeccions perquè 

no hi havia cap premonició 
que passaria tot això i ens ha 
agafat totalment desprevin-
guts. Ara potser comencem a 
veure que s’ha de fer molta 
més prevenció en moltes 
més coses. Necessitem més 
suport sanitari, i aquest 
suport s’ha de quedar quan 
acabi la crisi. 

Què s’hauria d’haver fet 
diferent?

Si haguéssim tingut més 
diagnòstics al principi, més 

EPI, etc. ens hauria ajudat 
a aturar una mica el que ha 
passat. No parlo només de 
nosaltres, sinó de tota la soci-

etat. El que hem fet ens hau-
ria de fer reflexionar sobre el 
que hem de fer a partir d’ara 
perquè no ens agafi despis-
tats si torna a passar. I això 
passa per tenir un pressupost 
més important. Ens caldran 
més ajuts de les administra-
cions públiques.

Com preveuen que serà 
l’afectació econòmica 
d’aquesta crisi en la funda-
ció?

Les residències tenim 

recursos molt minsos i amb 
tarifes congelades des de fa 
temps. Ens agradaria saber 
d’on hem de treure recursos 
materials, humans i econò-
mics que necessitem. Estem 
fent tots un do de pit per 
sortir del disgust. Amb tot, 
i malgrat que encara hi ha 
moltes incerteses amb aques-
ta malaltia, tenim més eines. 
Comencem a entendre tot 
el que s’ha de fer per evitar 
coses i això va donant una 
certa tranquil·litat.

Com ho viuen els avis i 
àvies?

Son valents i confien en 
nosaltres, però també s’ado-
nen del que passa perquè 
n’hi ha que miren la televisió 
i llegeixen els diaris. I han 
vist morir companys i com-
panyes. A més, els hem hagut 
de canviar d’habitació en 
funció del perfil i les circum-
stàncies, s’han quedat sense 
activitats que els distreguin, 
no poden rebre les visites 
dels familiars... Això no és 
senzill per a ningú, però 
nosaltres fem tot el possible 
perquè estiguin al màxim de 
tranquils.

Com gestionen casos espe-
cialment delicats com els de 
les persones amb demènci-
es?

Extremem la higiene i fem 
un seguiment acurat de l’es-
tat de salut. Ells difícilment 
poden comprendre l’abast 
del que passa, però els conei-
xem i sabem quines coses 
els poden generar benestar. 
És molt trist i desagradable 
i ho mirem de suplir amb el 
màxim de presència de les 
professionals, però és impos-
sible que els ho puguem 
estalviar completament. 

Com viuen la situació els 
treballadors?

Han de treballar en situa-
cions d’estrès, incertesa. Tot-
hom està essent molt valent 
i tirant de vocació, treballant 
més hores del compte. Estem 
molt contents de la resposta 
del personal, que fa un esforç 
cada dia per pensar que tot 
això és temporal i s’acabarà. 
D’altra banda, procurem sem-
pre informar al màxim les 
famílies perquè no pateixin.

Com han planificat el pro-
cés de desconfinament?

Cada dia venen professio-
nals del CAP i això ens ajuda, 
però encara no hem parlat de 
la desescalada. De moment 
no tenim més positius. La 
nostra desescalada és que no 
hi hagi més casos i que els 
que hi ha es vagin recupe-
rant.

“M’agradaria 
pensar  

que el pitjor  
de la pandèmia 

ja ha passat”

“Les residències 
fa temps que 

diem que no hi 
ha prou recursos 

sanitaris” 

R.S.

La Fundació Santa Susanna xifra en 45.000 
euros les pèrdues mensuals provocades per 
la pandèmia. Per això, l’entitat ha fet una 
crida per recaptar donatius per atenuar els 
perjudicis econòmics. A causa de les mesu-
res preses per l’estat d’alarma, alguns dels 
serveis que es prestaven i que reportaven 
ingressos han quedat interromputs: el servei 
de transport, el centre de dia, l’hospital de 
dia, els serveis diürns o les activitats adre-
çades a la gent gran com la gimnàstica suau. 
Alhora, ha augmentat la despesa en el reforç 

de personal i en equips de protecció. Els 
donatius es poden fer a través de la platafor-
ma <migranodearena.org>.

“Les places públiques, les cobrem igual, 
però les privades no, i la Generalitat no s’ha 
pronunciat sobre si donarà algun ajut. La 
fundació farà tot el possible per ajudar, però 
no tenim calaix per tot això ni sabem quan 
podrem reprendre l’activitat altre cop. Qual-
sevol aportació per ajudar-nos a suportar les 
dificultats serà molt ben rebuda”, apunta 
Assumpció Ros.

La fundació xifra en 45.000 euros 
les pèrdues mensuals i demana ajut
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• Imprescindible experiencia.
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“El mercat de l’any 2021 no podrà 
ser igual que el de l’any 2020”

Granollers

J.V.

El mercat setmanal dels 
dijous de Granollers tornarà 
després de dos mesos, dijous 
de la setmana entrant, 14 
de maig, però només amb el 
50% de les 68 parades d’ali-
mentació habituals i amb 
un aforament limitat a 170 
compradors alhora. El mercat 
es farà a l’avinguda del Parc, 
entre l’estació d’autobusos 
i el carrer Vinyamata, en un 
espai ben delimitat per tan-
ques i amb tres entrades: una 
per la banda nord, una altra 
pel sud i una tercera per la 
plaça Barangé. Hi haurà un 
control d’entrada per asse-
gurar que es compleixi l’afo-
rament. Segons ha informat 
aquest dimecres l’alcalde, 
Josep Mayoral, i la regidora 
de Serveis, Andrea Canelo, el 
mercat es farà de 9 del matí a 
2/4 de 2 del migdia i les per-
sones més grans de 65 anys 
tindran preferència a prime-
ra hora, de 9 a 10 del matí.

L’Ajuntament calcula que 
el primer dia s’instal·laran 
unes 32 parades. L’Ajunta-
ment es posarà en contacte 
amb els paradistes habituals 
per informar-los i conèixer la 
seva predisposició a venir.

Per raons d’espai, les para-
des no podran superar els 
nou metres de llarg. Es dispo-
saran encarades, en dues líni-
es, a banda i banda de la cal-
çada, i entre elles hauran de 
deixar una separació mínima 
de dos metres lateralment i 
sis metres frontalment. Les 
voreres de l’avinguda queda-
ran lliures.

Granollers recuperarà el mercat 
dels dijous el dia 14 amb parades 
d’aliments a l’avinguda del Parc

quatre parades en el lloc 
habitual però amb la separa-
ció mínima marcada.

LLIÇÀ D’AMUNT REOBRE 
AQUEST DIUMENGE

Lliçà d’Amunt també recu-
perarà aquest diumenge el 
mercat setmanal a l’avinguda 
dels Països Catalans, amb 
23 parades d’alimentació al 
tram entre els carrers Lleida 
i la rotonda del Tricentenari 
amb dos metres de separa-
ció i itineraris d’entrada i 
sortida. Els clients hauran 
de guardar una separació 
d’un metre i mig entre ells 
en les cues. També hi haurà 
un metre de separació entre 
compradors i productes que 
es delimitarà amb tanques. 
La resta de sectors s’ani-
ran incorporant al mercat 
d’acord amb les normatives 
que vagin fent els governs 
català i espanyol, expliquen 
des del consistori en un 
comunicat.

A Caldes, el mercat setma-
nal reobrirà dimarts vinent, 
12 de maig, només amb les 
parades de fruita i verdura. 
L’horari serà l’habitual i les 
parades es disposaran prin-
cipalment a l’avinguda Pi i 
Margall perquè l’amplitud 
del carrer garanteix la dis-
tància de seguretat. Davant 
de cada parada s’habilitaran 
tanques per restringir l’accés 
dels clients: en una parada 
de 10 metres de llarg n’hi 
podran coincidir com a molt, 
tres, i en les de 6 metres, dos. 
El centre de la calçada serà 
de sentit únic i les voreres 
seran cadascuna d’un sentit. 
A banda, hi haurà gel hidro-
alcohòlic a les parades.

Santa Eulàlia recuperarà 
el mercat el dissabte 16 de 
maig, però amb un canvi 
d’ubicació. Es farà al carrer 
Mare de Déu de la Salut, 
prop de la plaça Onze de 
Setembre i amb només cinc 
parades d’alimentació.

I a Canovelles, l’Ajunta-
ment ha anunciat que ha 
ajornat, de moment, la reo-
bertura fins al diumenge 
vinent, 17 de maig.

Mollet anuncia un pla social  
i econòmic d’1,5 milions d’euros
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Mollet ha 
anunciat que destinarà 1,5 
milions d’euros a un pla de 
protecció social i recuperació 
econòmica. 500.000 vindran 
d’una modificació pressupos-
tària i la resta bonificacions 
i tributs que es deixaran de 
cobrar. L’alcalde, Josep Mon-
ràs, preveu que se’n benefi-
ciaran més d’11.000 famílies 

i 1.000 comerços i serveis. 
I diu que, sense superar el 
límit legal, incrementaran, si 
cal, el deute de l’Ajuntament.

Els bars i restaurants no 
pagaran la taxa de terrasses 
d’aquí a final d’any i tampoc 
la taxa de recollida de paper 
i cartró comercial. Hi haurà 
ajudes directes de 180 euros 
per a les famílies en dificul-
tats d’un o dos membres i de 
250 per a la resta. Augmen-
taran els supòsits per rebre 

subvencions en l’impost de 
béns immobles (IBI) i pel 
pagament del lloguer, que 
passaran de 100 a 150 euros 
i tenint en compte només el 
criteri de renda. Hi haurà aju-
des al lloguer, complemen-
tàries a les de la Generalitat 
i l’Estat, de fins a 150 euros 
al mes. Els establiments que 
hagin tancat rebran un ajut 
de 200 euros i els que hagin 
reduït ingressos en més del 
50%, 100 euros.
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El mercat dels dijous de Granollers es va suspendre el 12 de març

mercat s’ampliarà el dijous 
següent, 21 de maig, ja amb 
la totalitat de les parades 
d’alimentació i ocupant 
també les places Barangé i 
Pau Casals amb les mateixes 
condicions de separació, 
accessos i funcionament, 
però amb un aforament de 
300 persones. L’alcalde May-
oral ha anunciat que el dia 28 
el mercat podrà créixer amb 
parades d’altres productes, 
però encara se n’han de con-
cretar els detalls.

Els mercats a la plaça de la 
Corona i Can Bassa obriran 
aquest mateix dissabte amb 
el mateix horari i amb les 
mateixes restriccions. A la 
Corona hi haurà 12 parades 
en dues fileres, amb una úni-
ca entrada per la zona nord, 
control d’accés i un afora-
ment màxim de 30 persones 
alhora. A Can Bassa hi haurà 

Els compradors no podran 
tocar el gènere i els vene-
dors, que hauran de portar 
obligatòriament mascareta i 
guants, l’agafaran i el posa-
ran a les bosses. Els clients 

no estan obligats a portar 
mascareta, tot i que Andrea 
Canelo ha dit que seria “alta-
ment recomanable” que ho 
fessin.

Segons les previsions, el 

Els mercats de la plaça de la Corona i de Can Bassa reobren aquest dissabte amb restriccions

Granollers

J.V.

“El mercat de l’any 2021 no 
podrà ser com el del 2020 
o 2019.” L’alcalde Mayoral 
feia aquesta reflexió aquest 
dimecres perquè considera 
que “els criteris sanitaris i 
d’higiene dels propers anys” 
obligaran, entre altres coses, 
que alguns carrers estrets 
que ara s’ocupen al centre 
no es podran fer servir “i 

s’hauran de substituir”. L’al-
calde va apuntar que cal fer 
una reflexió sobre el mercat 
a partir d’ara. “És possible 
un mercat de 370 parades? 
Ho haurem d’intentar”, va 
insistir. I va apuntar que cal-
dria tenir en compte nous 
espais, com la mateixa plaça 
Barangé. 

Mayoral va convidar a 
obrir un debat “no des del 
govern o els grups polítics 
de l’Ajuntament, sinó de 

tota la ciutadania”, per 
definir com hauria de ser 
el mercat dels dijous. “Cal 
obrir un debat per parlar 
dels indrets que hauran 
de substituir els carrers 
més estrets”, va dir. I va 
remarcar que l’any 2040 es 
compliran els 1.000 anys 
del primer testimoni de 
l’existència del mercat a 
Granollers que, cada dijous, 
es calcula que reuneix entre 
5.000 i 10.000 persones.
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Granollers licita  
la instal·lació d’una 
caldera de biomassa 
per a set equipaments

Granollers

La junta de govern de 
Granollers ha aprovat la 
licitació de la segona xarxa 
de calor amb ús de biomassa 
forestal que donarà servei a 
set equipaments de la zona 
sud del carrer Roger de Flor: 
la Impremta Municipal, el 
Taller d’Artistes, el Centre 
de Cultura Popular i Tra-
dicional La Troca, a Roca 
Umbert; els pavellons El 
Tub i El Parquet, les pistes 
d’atletisme, l’escola Ferrer 
i Guàrdia i l’institut Carles 
Vallbona. La licitació es fa 
per un import de 847.000 i 
el projecte es finança al 50% 
amb fons europeus Feder.

El PSC reclama  
prop de 29.000 euros  
a la seva ex-cap  
de llista a Sant Fost
Sant Fost de Campsentelles

El PSC ha anunciat que pre-
sentarà una demanda civil 
contra la seva ex-cap de llista 
a Sant Fost, Josefa Sanchez, 
que va decidir trencar la 
disciplina de partit i donar 
suport a un govern amb 
ERC i SFECP, i li reclama 
28.944 euros en concepte de 
les hores invertides per la 
militància en la campanya 
electoral, publicitat i danys a 
la imatge del partit.

Llinars del Vallès 

EL 9 NOU

Els Agents Rurals de la 
comarca van rescatar dime-
cres de la setmana passada 
una colònia de capgrossos 
que vivien en unes basses 
que estaven a punt d’assecar-
se en un solar situat prop del 
carrer Pedraforca, a Llinars. 
És prop de la riera Giola.

Segons expliquen fonts 
dels Agents Rurals, es trac-
tava d’exemplars de l’espè-

cie de gripau corredor. Els 
capgrossos es van capturar i, 
just després, van ser traslla-
dats i alliberats en una zona 
humida propera on tenen 
aigua garantida. D’aquesta 
manera, podran seguir el seu 
desenvolupament i la seva 
metamorfosi al medi natural. 
És un fet habitual que els 
amfibis facin postes d’ous 
en punts amb aigua fora de 
l’àmbit de rius i rieres. Les 
elevades pluges d’aquesta 
primavera ho han facilitat.

Granollers

EL 9 NOU

La llúdriga ha tornat a criar 
a la conca del Besòs i ho ha 
fet per primer cop des de 
l’extinció de l’espècie als rius 
del Vallès Oriental durant la 
segona meitat del segle XX. 
Les imatges captades per les 
càmeres de fotoparany instal-
lades pel Zoo de Barcelona i 
el Consorci Besòs Tordera en 
un dels rius de la conca –no 
s’ha especificat quin– han 
captat l’existència d’una 
petita població reproductora. 
“Aquestes imatges són de 
gran transcendència, ja que 
suposen la primera evidència 
visual de la reproducció de 
l’espècie a la conca després 
de la seva extinció”, comen-
ten el Zoo de Barcelona i el 
CBT en un comunicat con-
junt. Recorden que aquest 
fet era “inimaginable” fa 
només uns anys. 

En el mateix comunicat, 
les dues institucions afir-
men que la troballa permet 
“un cert grau d’optimisme” 
respecte a l’evolució futura 
de l’espècie. Asseguren, tam-
bé, que és una mostra dels 
“grans esforços de depuració 

de les aigües” i “la disponibi-
litat d’alguns trams amb una 
estructura de l’hàbitat ade-
quada per a l’espècie”.

Les imatges van ser capta-
des el 30 de març poc després 
de la mitjanit. Són només 
cinc segons de gravació on 
es veu un grup de tres llú-
drigues –dues de més grans 
i una de més petita que va 
la darrera– que surten de 
l’aigua i passen per damunt 
d’unes pedres, just on s’havia 
col·locat la càmera, que els 
investigadors que participen 

en el seguiment de la llúdri-
ga a la conca col·loquen en 
llocs estratègics. Són “punts 
calents” per a l’espècie per 
la freqüència d’ús de l’es-
pai com per la idoneïtat de 
l’hàbitat. El fotoparany és 
adequat per al seguiment 
de mamífers com la llúdri-
ga, que són essencialment 
nocturns. A més, permet 
fer-ho de manera no invasiva 
i, per tant, sense perjudicar 
la possible progressió de 
l’espècie en l’entorn natural. 
Les càmeres tenen sensors 
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Els capgrossos es van detectar un solar proper al carrer Pedraforca

Rescaten capgrossos  
en uns bassals a Llinars
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Una imatge de les llúdrigues captades amb el fotoparany

de moviment que s’activen 
quan hi passa algun animal i 
permeten obtenir fotografies 
i vídeos. 

Les càmeres de fotoparany 
ja havien detectat llúdri-
gues en diversos punts del 
riu Tenes. En la majoria de 
casos, eren exemplars que 
anaven sols. L’estudi de la 
llúdriga va iniciar-se l’any 
2014, quan se’n van detectar 
els primers rastres al Tenes. 
Uns anys abans, l’investiga-
dor Jordi Ruiz Olmo ja havia 
pogut certificar el retorn de 
la llúdriga al riu Congost, a 
Granollers. També abans de 
2014 hi havia evidències del 
seu retorn a la conca de la 
Tordera. 

La col·laboració entre la 
Fundació Zoo de Barcelona i 
la Fundació Rivus, vinculada 
al Consorci Besòs, ha permès 
ampliar el seguiment de 
la llúdriga amb la feina de 
l’investigador Arnau Tolrà i 
la col·laboració d’Olmo. Els 
treballs també compten amb 
el suport de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambien-
tal (ICTA-UAB) i el patrocini 
de les empreses Grifols i 
Freudenberg, amb plantes a 
Parets.

L’accident va passar dijous cap a les 11 del matí al passeig Fluvial

Un veí de Montmeló de 66 anys 
mor en topar contra un pilar  
del pont de l’R3 a Parets

Parets del Vallès 

EL 9 NOU

Un home de 66 anys i veí de 
Montmeló va morir aquest 
dijous cap a les 11 del matí 
en xocar contra un dels pilars 
del pont de la línia de tren 
R3 que travessa per damunt 
del passeig Fluvial, a Parets. 
Els fets van passar prop de 
la cruïlla amb el camí que va 
cap a Montmeló. 

Segons fonts de la Policia 
Local, el vehicle circulava 
en direcció sud. Per causes 
que s’estan investigant, va 
impactar contra el pont. La 
víctima va morir al mateix 
lloc del sinistre sense que els 
sanitaris del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques poguessin 
fer res per salvar-li la vida. 
Els Bombers van fer tasques 
d’excarceració del cos, que va 
quedar atrapat entre la ferra-

lla. La víctima mortal anava 
sola al cotxe. Cap altre vehi-
cle no es va veure implicat en 
la topada. 

La Policia Local va tallar 
el trànsit a la zona i va fer 
desviaments. Al lloc, hi van 
actuar efectius de la Policia 
Local, quatre dotacions dels 
Bombers, ambulàncies del 
SEM, una dotació dels Mos-
sos d’Esquadra de trànsit que 
van fer suport i efectius del 
grup local de Protecció Civil.

El d’aquest dijous és el 
segon accident mortal que es 
produeix a la comarca durant  
la vigència de l’estat d’alar-
ma. L’altre va passar a l’AP-7 
a l’altura de la Roca, on un 
tràiler va atropellar un veí 
de Sant Antoni de Vilamajor 
que havia baixat de la furgo-
neta on anava després d’atu-
rar-la al voral de la carretera. 
Des de principi d’any, hi ha 

hagut cinc accidents mortals 
al Vallès Oriental, tres en 
vies interurbanes i dos en 
vies urbanes. S’ha produït a 
la C-17 a l’Ametlla, a la C-33 
a Mollet i a l’AP-7 a la Roca. 
L’altre sinistre en una via 
urbana va ser un atropella-
ment d’un operari a l’exteri-
or d’una empresa del polígon 
Congost, de Granollers.

A banda, dues persones del 
Vallès Oriental han perdut 
la vida en sinistres fora de 
la comarca: un motorista de 
Mollet va morir a Massanes, 
a la Selva, i un camioner fill 
de Santa Eulàlia ho va fer a 
Cornellà, en topar contra un 
altre camió. Durant el primer 
trimestre, s’ha registrat un 
descens dels ferits greus en 
accidents de trànsit. El dar-
rer accident mortal al nucli 
de Parets va ser l’octubre de 
2007 a l’avinguda Catalunya.

Troben, per primer cop en dècades, la 
cria de la llúdriga a la conca del Besòs
Els investigadors asseguren que aquest fet prova la consolidació de l’espècie als rius vallesans
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Atac informàtic  
a l’Ajuntament  
de Lliçà de Vall
Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall ha informat que el dia 
28 d’abril va patir un atac 
informàtic contra els seus 
servidors. Els hackers van 
utilitzar un virus conegut 
com a ransomware que 
encripta i segresta dades i 
fitxers per demanar un res-
cat econòmic. El consistori 
no va acceptar el pagament 
i va denunciar els fets. Els 
ordinadors van quedar inope-
ratius, cosa que va provocar 
problemes en la gestió diària. 
Els tècnics han treballat per 
recuperar la informació i 
millorar el sistema de segu-
retat informàtica.

Es publica  
el número 24 de la 
revista ‘Ponències’
Granollers

El Centre d’Estudis de l’Asso-
ciació Cultural de Granollers, 
ha publicat el número 24 de 
la revista Ponències, amb les 
quatre ponències presentades 
el curs passat i quatre articles 
de la secció de “Documents i 
notes d’investigació”, entre 
els quals un resum del treball 
guanyador del darrer Premi 
Camí Ral de treballs de recer-
ca de Batxillerat.

Desarticulat un grup que obligava 
dones asiàtiques a prostituir-se 
en un local de Sant Celoni
S’han alliberat 12 dones que vivien en situació d’esclavitud en els sis locals que portava el grup

Sant Celoni

EL 9 NOU

La policia estatal i la Guàrdia 
Urbana de Barcelona han 
detingut sis homes d’entre 
40 i 47 anys i de nacionali-
tat xinesa acusats de forçar 
dones d’origen asiàtic a pros-
tituir-se en un local de Sant 
Celoni i cinc espais més de 
la ciutat de Barcelona entre 
pisos i locals. Amb la investi-
gació policial, que s’ha allar-
gat durant dos anys, es dona 
per desarticulada aquesta 
xarxa. Els dos màxims res-
ponsables del grup han 
entrat a presó. Tots els arres-
tats estan acusats de tràfic 
d’éssers humans, pertinença 
a organització criminal, 
prostitució coactiva, delicte 
contra els drets de ciutadans 
estrangers i delicte contra 
el dret dels treballadors. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, el local de Sant Celoni 

on les dones eren obligades 
a prostituir-se estava situat a 
la carretera Vella. 

Segons van informar 
aquest dimecres la policia 
estatal i la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, l’actuació poli-
cial va permetre alliberar 12 
dones que eren explotades en 
aquests locals semiclandes-
tins. Vivien en una situació 
d’esclavitud: havien d’estar 
disponibles les 24 hores del 
dia i els 365 dies de l’any per 
a possibles clients. A més, 
l’entramat delictiu, no es 
permetia tenir pràcticament 
cap contacte amb l’exterior i 

les movien entre els diversos 
locals. Tot plegat, feia que 
sovint no fossin conscients 
ni d’on eren. 

La investigació va arrencar 
el març de 2018 després de 
tenir coneixement de la pos-
sible existència d’un local a 
l’Eixample dret de Barcelona 
on dones d’origen asiàtic 
estarien exercint la prosti-
tució. Això ja va permetre 
fer diverses inspeccions 
en immobles de Barcelona 
on hi havia dones d’origen 
xinès que exercien la prosti-
tució. Es va trobar un nexe 
d’unió entre diversos locals 
i es va veure que estaven 
gestionats per la mateixa 
trama criminal. En aquesta 
fase, ja es detecta el local de 
Sant Celoni. L’estiu de l’any 
passat, entre en joc una tes-
timoni protegida que relata 
als investigadors com va ser 
traslladada des del seu país 
fins a Barcelona amb una 

falsa promesa d’una feina. En 
arribar, la banda li retirava 
la documentació i li exigia 
el pagament d’un deute i la 
van obligar a prostituir-se en 
un local del districte de Sant 
Martí, a Barcelona. Les dones 
eren captades de les zones 
més humils d’Àsia. 

En l’actuació, es van arres-
tar quatre persones més 
originàries de països asiàtics 
que estaven a l’Estat espa-
nyol de forma irregular.  A 
més, la policia estatal i Guàr-
dia Urbana de Barcelona van 
intervenir 30.000 euros en 
efectiu i molta documenta-
ció relacionada amb els fets 
il·lícits que s’estaven inves-
tigant. 

Les detencions es van fer 
durant el mes de març pas-
sat però no s’han donat a 
conèixer fins ara perquè el 
jutjat que porta el cas havia 
decretat el secret de les actu-
acions.

El grup criminal 
tenia un local 

situat a la 
carretera Vella i 
cinc a Barcelona

Mor un dels deu tritons  
del Montseny comissats  
en un local a Barcelona

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

Territori i Sostenibilitat ha 
comunicat la mort d’un dels 
10 exemplars de tritó del 
Montseny que els Mossos 
van comissar en un local de 
Barcelona. Va ser en una 
actuació que es va fer arran 
d’un incendi que va afectar 

aquestes instal·lacions i va 
permetre descobrir desenes 
de terraris i aquaris amb un 
centenar d’amfibis diverses 
espècies. La majoria, autòcto-
nes i protegides. El tritó mort 
és l’exemplar que estava més 
prim i dèbil. El centre de fau-
na salvatge continua treba-
llant per a la recuperació dels 
altres nou exemplars.

Uns treballs a l’arbrat 
viari de Cardedeu  
causen una fuita de gas

Cardedeu

EL 9 NOU

Uns treballs a l’arbrat viari 
van provocar dimarts una 
fuita de gas al carrer Sant 
Ramon de Penyafort, de 
Cardedeu. Es va malmetre 
una canonada de mitja pres-
sió i es va generar una fuita 
a l’aire lliure que va obligar 

a confinar els veïns dels 
habitatges situats en un radi 
de 100 metres a l’interior de 
casa seva. El carrer va quedar 
tallat al pas de persones i 
vehicles i la Policia Local va 
fer desviaments. Uns 150 cli-
ents es van quedar sense sub-
ministrament en un primer 
moment. Després, la xifra es 
va reduir a cinc.

Un ferit per inhalar 
fum en un incendi 
en un pis a Mollet

Mollet del Vallès

El Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) va atendre 
i traslladar a l’Hospital de 
Mollet un home que va inha-
lar fum en un incendi que va 
afectar una habitació d’un 
habitatge de Mollet. Els fets 
van passar dilluns a 2/4 de 9 
del vespre. El foc va ser de 
poca importància i el mateix 
afectat el va poder apagar. 
Els Bombers van fer una revi-
sió i van ventilar el fum.
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La Generalitat fa al Montnegre i 
el Corredor un tractament contra 
la plaga de l’eruga peluda del suro 

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Generalitat farà durant 
aquest mes de maig un trac·
tament biològic contra l’eru·
ga peluda del suro (Lyman-
tria dispar) en un total de 
2.304 hectàrees del Parc 
Natural del Montnegre i del 
Corredor. S’aplicarà a través 
de vols amb helicòpter que 
es faran entre aquest dilluns 
i el dia 20 en funció de la 
meteorologia. La Lymantria 
dispar és una espècie autòc·
tona de papallona que, de 
forma cíclica, es desenvolupa 
de manera que genera una 
plaga que provoca a través 
de les erugues la defoliació 
d’alzines i alzines sureres i 
en limita el seu creixement. 
Això causa una anomalia en 
el desenvolupament de les 
pannes de suro, que perden 
valor comercial. 

La Generalitat ha dissenyat 
l’actuació contra l’eruga 
peluda del suro a partir de la 
cartografia feta l’any passat 
a través d’imatges de satèl·
lit. A més, entre els mesos 
de febrer i març de 2020, 
tècnics del Parc Natural i de 
l’Associació de Propietaris 
del Montnegre i Corredor 
van fer un cens de les postes 

i la seva depredació en rodals 
establerts dins d’aquestes 
zones d’afectació del 2019. 
Al mateix temps i de forma 
coordinada, aquest març una 
estudiant de la Universitat 
de Girona ha iniciat un altre 
cens molt acurat de les pos·
tes i de la seva depredació a 
10 zones afectades i 10 de no 
afectades per la Lymantria 
dispar l’any anterior.

Amb tot, des del Parc 
Natural s’ha advertit que el 
producte biològic que s’uti·
litza “eliminarà de forma no 
selectiva les erugues d’altres 
lepidòpters que estiguin pre·
sents durant el tractament” i 
diverses espècies de papallo·
nes catalogades de Protecció 
Especial per la Directiva 
Hàbitats. Per això, ha reco·
manat que “les hectàrees a 

tractar siguin les mínimes i 
només per protegir principal·
ment els suros i les alzines de 
zones amb producció forestal 
planificada”, exposen des de 
la Diputació. Es demana que 
no s’actuï a les finques on no 
hi hagi una activitat d’aprofi·
tament forestal.

De l’espai que es tractarà 
s’han exclòs les àrees críti·
ques de rapinyaires cone·
gudes (380ha) per evitar 
l’abandonament de niuades. 
També les masses d’aigua i 
les finques propietat de la 
Diputació (165 ha). No actu·
ar·hi aquí servirà per “avalu·
ar l’efectivitat i la necessitat 
del tractament, així com de 
les seves repercussions sobre 
determinats processos eco·
lògics”, indiquen fonts de la 
Diputació. 

La primavera de 2019 ja es 
detectar aquest fenomen en 
diversos espais del parc natu·
ral. No passava amb aquesta 
intensitat des dels anys 
noranta. Les defoliacions 
provocades per l’eruga pelu·
da del suro generen alarma 
social per l’aspecte debilitat 
que presenten els arbres, 
que, amb tot, s’acaben recu·
perant. A més, aquesta eruga, 
a diferència de la processio·
nària del pi, no fa al·lèrgies. 

Manuel Losada, de 
Parets, renova com 
a conseller general 
de Ciutadans

Parets del Vallès

Manuel Losada, portaveu 
del Grup Municipal de Ciu·
tadans a l’Ajuntament de 
Parets i diputat al Parlament 
de Catalunya per la forma·
ció taronja, repeteix com a 
conseller general del partit 
a nivell estatal. Ja va ser·ho 
entre els anys 2011 i 2016. 
“Estic molt il·lusionat amb 
aquesta nova etapa del partit 
i del projecte liderat per Inés 
Arrimadas”, valora Losada, 
que considera que el projecte 
de Ciutadans “és molt neces·
sari a la política espanyola”.

Sorea finançarà  
un assaig clínic  
de la Covid-19
Granollers

Sorea ha llançat una cam·
panya a través de la qual 
donarà un euro a l’assaig 
clínic #Joemcorono sobre la 
Covid·19 per cada usuari que 
es passi a la factura electrò·
nica. És una acció per lluitar 
contra la malaltia i potenciar 
la consciència ambiental.

Desmantellada una plantació 
de marihuana en una nau  
de Can Magarola, a Mollet

Mollet / Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Els Mossos han desmantellat 
una plantació de marihuana 
que hi havia en una nau del 
polígon industrial de Can 
Magarola, a Mollet. En l’ac·
tuació, la policia va detenir 
quatre homes de 20, 26, 27 
i 70 anys i veïns de Lliçà 
d’Amunt que estan acusats 
d’un delicte contra la salut 
pública per tràfic de drogues. 
També se’ls acusa de tinen·
ça il·lícita d’armes perquè, 
entre el material que els van 
trobar, hi havia dues armes 
de foc –una de les quals 
simulada– i tres defenses 
elèctriques. Els arrestats van 
quedar en llibertat després 
de declarar el 24 d’abril al 
jutjat de guàrdia de Mollet.

La investigació va perme·
tre comissar cinc quilos de 
marihuana, entre la plan·
tació de Can Magarola i la 
casa on vivien els detinguts. 
També mig quilo d’haixix, 
3.000 euros en efectiu i dos 
vehicles de lloguer, que feien 
servir per als seus desplaça·
ments. 

A principi d’abril, es va 
detectar una furgoneta que 
feia moviments sospitosos a 
Can Magarola. El seguiment 
i la investigació més tard dels 
Mossos de la comissaria de 
Mollet va permetre la deten·
ció de dues persones just 
quan entraven en un nau on 
hi havia amagada una planta·
ció de marihuana. Posterior·
ment, es va fer una entrada i 
registre del domicili de Lliçà 
d’Amunt.

Més de 20 entitats ecologistes 
i científics critiquen l’acció

Sant Celoni

EL 9 NOU

Una vintena d’entitats 
ecologistes i partits com la 
CUP i el MALL, de Llinars, 
i diversos científics com el 
naturalista Martí Boada, 
de Sant Celoni, signen un 
manifest on critiquen el 
tractament contra l’eruga 
peluda del suro. El text 
també té el suport del 
Museu de Ciències Natu·
rals de Granollers, amb un 
equip especialitzat en el 
seguiment de papallones. 

El manifest demana que 
s’aturi el tractament i “que 
s’abandonin les pràctiques 
d’aplicació de productes 
químics al medi natural”. 
Admeten que la plaga té 
“un impacte econòmic en 
els productors de suro”. “En 
aquest sentit, pensem que 
cal aplicar mesures compen·
satòries per tal de minimit·
zar aquest impacte en l’ex·
plotació forestal.” En el cas 
de les persones, recorden 
que més enllà d’una molès·
tia, erugues i papallones no 
generen risc per a la salut.

La Diputació alerta que el producte biològic afectarà de manera no selectiva altres erugues

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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EL 9 NOU

A l’espera d’una vacuna o 
d’un tractament efectiu con-
tra la malaltia, l’única solució 
eficaç per frenar la pandèmia 
de la Covid-19 ha estat el con-
finament de la població amb 
la inevitable aturada de bona 
part de l’economia. Això està 
tenint un impacte directe 
arreu i també en el comerç 
urbà. Mentre que grans 
superfícies i plataformes de 
venda en línia han mantingut 
la seva activitat sense no gai-
res entrebancs aparents, els 
establiments considerats no 
essencials no han pogut aixe-
car la persiana fins aquesta 
setmana. Amb l’entrada en 
vigor de la fase 0 del descon-
finament, només un 10% 

dels comerços del centre de 
Granollers han obert a hores 
concertades, segons l’orga-
nització Gran Centre, un per-
centatge certament molt petit 
en un sector que ha viscut set 
setmanes de pèrdues irrecu-
perables. 

Representants dels boti-
guers lamenten que hi ha 
hagut establiments que no 
han tingut capacitat de reac-
cionar per adaptar els seus 
comerços a les normes de 

la nova normalitat. I no cal 
ser gaire llarg per adonar-se 
també que la viabilitat a curt 
i mitjà termini de molts nego-
cis no sembla gaire clara. Les 
xifres d’ERTO al comerç i la 
restauració són esfereïdores.

Les mesures de seguretat 
són i han de ser extremes 
per evitar un rebrot del virus 
amb conseqüències encara 
més greus. Absolutament. 
Per tant, és l’hora que els 
ajuntaments, la Generalitat 

i el govern central ensenyin 
les cartes i decideixin quin 
model de pobles i ciutats 
volen. Alguns ajuntaments ja 
han aprovat ajudes directes 
i d’altres ho faran els pro-
pers dies un cop certifiquin 
la compatibilitat amb les 
d’altres administracions. En 
aquest sentit, el consistori 
granollerí ha concretat la 
seva inversió per reactivar 
l’economia local durant el 
segon semestre de l’any: 1,5 

milions d’euros, que inclou-
ran partides específiques per 
al sector del comerç. És un 
bon pas.

L’única part positiva 
d’aquesta crisi és que també 
ha posat en valor la impor-
tància d’un comerç que s’ha 
hagut de reinventar, por-
tant la compra a domicili 
o multiplicant les mesures 
per garantir la seguretat. És 
l’hora, doncs, que tant l’Ad-
ministració com el ciutadà, 
amb un consum conscient, 
s’aboquin també a mantenir 
viu el comerç de proximitat, 
el comerç de barri o de poble, 
el comerç de sempre. I cal fer-
ho i apostar-hi fort per estil 
de vida, per model de ciutat 
adaptat a la gent i per sosteni-
bilitat ecològica.

Una reobertura del 
comerç amb incògnites

Davant el lleó de la basílica de Sant Marc a Venè-
cia, ja fa anys, em vaig acomiadar per sempre, i en 
veu alta, de la ciutat que era un model equilibrat 
d’art, bellesa i alegria de viure. Envoltat de milers 
de turistes, com jo, vaig refermar-me en la militàn-
cia radical del “Salvem Venècia!” Estava convençut 
que la ciutat m’ho agrairia. Quines pretensions! 
Mentre esperava els companys que visitaven el 
Palau Ducal, irreverentment, vaig seure al pedrís 
de la porta principal de Sant Marc, amb la mirada 
inquisitiva del porter que ja tenia prou feina a des-
triar les noies que volien entrar a la Basílica i tot 
depenia d’uns centímetres, més o menys, de roba. 
Les pedres i els mosaics, joia de l’art bizantí, m’om-
plien el cor de serenor i m’impulsaven a construir 
un relat venecià. Imaginava els passos feixucs del 
patriarca de Venècia, Angelo Roncalli, que sortia 
diàriament a estirar les cames per la plaça de Sant 
Marc, saludant a tothom d’una manera senzilla i 
propera. Quan fou nomenat papa Joan XXIII, molts 
venecians que l’estimaven dubtàvem de si resisti-
ria gaire temps la pressió vaticana però, com que 
era de pagès i molt murri, va convocar per sorpresa 
un Concili Ecumènic sense consultar als dignataris 
més conservadors instal·lats al poder i somogué els 
fonaments de l’Església catòlica, apostòlica i roma-
na. Quan estava trist pels entrebancs que li posaven, 
pensava en la serenor veneciana i la vida tranquil-
la que hi feia, com si fos un rector de poble. I si li 
recordaven la sort de viure en un palau responia: 
“No s’equivoquin! És molt pesat viure en un museu 
i sovint haver d’anar vestit com una dama Salpatra.” 

LA CIUTAT DE THOMAS MANN I VISCONTI

La claror era de migdia i al fons veia la llacuna i un 
grup de turistes, disfressats amb màscares vene-
cianes, baixant sorollosos de les góndoles. No era 
temps de carnaval i em recordaven els grups de visi-
tants que omplien la Rambla de Barcelona –així va 
començar la decadència ramblera–, persones begu-
des i guarnides amb barrets mexicans, quin ridícul! 
L’ambient propiciava evocar la novel·la La mort a 
Venècia de Thomas Mann i la inoblidable pel·lícula 
que en feu Luchino Visconti, en una ciutat infecta-
da per l’epidèmia del còlera i uns personatges tur-
mentats per desitjos i passions estètiques i tot ben 

conduit per la suggestiva música de Gustav Mahler. 
Els turistes de les màscares em recordaven l’obra 
de teatre de Carlo Goldoni Un dels últims vespres 
de carnaval, representada al Teatre Lliure de Grà-
cia, i que em va seduir per la seva bellesa escèni-
ca. Sobtadament les màscares em van envoltar amb 
riures esgarrifosos i sons guturals que sortien pels 
llargs i pronunciats nassos. Ben dinats i animats, 
era impossible que s’adonessin que el gran nas ser-
via per omplir-lo d’herbes remeieres i impedir la 
penetració de les terribles infeccions que sovint es 
produïen a la llacuna veneciana, tal com il·lustra el 
gravat d’aquest article.

Un temporal s’havia desfermat i la inclemència 
va distreure les meves evocacions i em retornà a la 
realitat immediata i trista d’aquí. Érem a la prima-
vera de l’any 2020 i una fantasma viral recorria el 
món. La pandèmia, poc coneguda, havia confinat 
la societat com no s’havia vist mai des de la guerra. 
Aixoplugat, engego la televisió que mostra imatges 
de places i carrers d’Europa buits de gent i trànsit. 
Les notícies de la tarda encara m’intrigarien més, 
havia crescut esgarrifosament el nombre de per-
sones infectades i que morien sense remei. A les 
residències d’ancians ja s’havien trobat cadàvers als 
llits. Feia feredat!

LES pANDèMIES, fLAgELL DE LA HUMANITAT

Vés a saber fins quan no podrem tornar a saludar-
nos efusivament, abraçar-nos, fer-nos petons i efu-
sions amicals o assistir al comiat d’algun ésser esti-
mat i ni tocar-nos. Quina soledat! I els que s’hagin 
curat seran persones, en cas de possibles rebrots i 
sense cap culpa, marcades electrònicament per l’es-
tat. Feia anys que Occident s’havia alliberat d’in-
feccions massives, tot i la preocupació d’alguns 
científics per l’ús abusiu d’antibiòtics en persones i 
animals. La gran contaminació i explotació de recur-
sos a escala planetària continua desbocada, impossi-
bilitant que la naturalesa tingui temps per regene-
rar-se, com sempre havia fet.

Les pandèmies han estat el flagell de la humani-
tat, confinant durant llargs períodes a pobles sen-
cers dins de cases i muralles i havent d’enterrar 
els morts com podien o deixar-los abandonats als 
carrers. Fins i tot el cristianisme considerava que 
enterrar els morts era una obra de misericòrdia. Jo 
he pagat la quota dels morts des de jove, quan m’hi 
van apuntar, i m’incomodaven les prèdiques que 
recordaven l’obligació d’enterrar els morts. Quina 
paradoxa! Però ara he comprovat que el recordatori 
era oportú i més quan un dia en obrir els ulls ens 
vam adonar que als grans magatzems, ja no era pri-
mavera! 

Ai! Quina tristor a Venècia
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Festa del Primer de Maig. Els sindicats 
se centren en les reivindicacions sani-
tàries. La pandèmia obliga. Sense mani-
festacions al carrer, els dirigents comar-
cals es troben a l’Hospital de Granollers, 
epicentre de tot plegat, per fer palès un 
quadre reivindicatiu que afecta tots els 
qui hi treballen. Tampoc no s’obliden 
dels damnificats que la Covid-19 està 
causant en molts altres sectors laborals. 

Quan la pandèmia passi i la normalitat 
–que ja presenta problemes ben diver-
sos– es torni a assemblar a la d’abans del 
13 de març, molt en temo que la situació 
de l’Hospital serà objecte d’uns quants 
debats. Més enllà dels sindicats, els de la 
CUP qüestionen el caràcter no públic de 
la Fundació Hospital Asil de Granollers 
i carreguen contra els sous [considerats 
excessius per ells] que cobren alguns 
directius. Membres del Comitè d’Em-
presa també han fet públic el seu mal-
estar per algunes mancances que han 
patit. Unes mancances, però, que no ens 
han de fer oblidar el gran treball que ha 
realitzat el centre. 

Dissabte 2 de maig de 2020

Primera sortida a córrer complint amb 
el repartiment per horaris que ha fet 
el govern central. El dia és de sol total. 
La proximitat de la serra de Ponent 
atrau molta gent que corre i altres que 
fan bici. També hi ha qui camina i qui 
ha sortit a passejar els gossos. El que es 
veu clar és que hi ha ganes d’estirar les 
cames i de cremar calories. Els camps 
em semblen catifes de flors. La Font del 
Ràdium rep unes quantes visites. 

Diumenge 3 de maig de 2020

Toca 
analit-
zar la res-
ponsabilitat amb 
la qual hem respost els ciutadans a la 
primera sortida autoritzada. Preocupa 
que la gent es relaxi i que torni a rebro-
tar la pandèmia. El nombre de morts i 
de contagis ha disminuït, però les auto-
ritats sanitàries insisteixen que no es 
pot abaixar la guàrdia i aconsellen que 
la gent faci servir mascaretes. 

Conec el treball enorme que han fet 
alguns alcaldes de la comarca des del 
despatx i a través de les xarxes socials 
per mantenir ben alt l’esperit de la res-
ponsabilitat. Però, pel que es veu, hi ha 
ciutadans que no ho entenen: dissabte el 
sol va escalfar de valent, el Congost cor-
ria d’aigua neta, els nens tenien ganes 
de passar-ho bé... Resultat? Un bany 
multitudinari en el vèrtex de la con-
fluència dels municipis de Granollers, 
Canovelles i les Franqueses. Uf! 

Dilluns 4 de maig de 2020

Sortida per franges horàries a partir 
de les 7 de la tarda per la zona de pas-
seig paral·lela al Congost, en direcció a 
Palou. Sense esportistes entrenant, la 
pista d’atletisme presenta l’aspecte de 

les grans ocasions. La gespa verdeja per 
tot el perímetre. No recordo haver-la 

vist mai així. Una situació semblant 
al parc Firal i als camins que por-

ten a l’església de Sant Julià. 

Dimarts 5 de maig de 2020

De mica en mica es van conei-
xent noves mesures sobre la 
desescalada. Tràgica huma-
nament, la situació presenta 
qüestions molt complica-
des econòmicament. No soc 

expert en el tema, però els 
petits comerciants, companys 

de feina del sector audiovisual 
amb els quals parlo, autònoms i 

professionals ben diversos, estan 
atemorits. Hi ha botigues que comen-

cen a baixar la persiana. I negocis que 
no tornaran a obrir. 

En el breu recorregut que faig pel cen-
tre comercial de Granollers al matí, veig 
botigues, bars i perruqueries que man-
tenen, tot i aquest negre panorama, les 
seves credencials: El Cisne, Layon, Cafe-
teria Sant Roc, els Germans Martínez...

Dimarts 5 de maig de 2020

Amb ganes de tornar a El Xiprer per 
continuar col·laborant, m’informen del 
gran augment d’ajudes d’aliments que 
ofereixen aquests dies. Una situació que 
es repeteix a la Creu Roja i a Càritas. 
Situació complicada que està posant a 
prova els serveis socials de moltes pobla-
cions. Per cert, en el cas de Granollers i 
pel que fa al seguiment de les residènci-
es de gent gran, ha estat, em diuen, molt 
bona. Una altra cosa és que, com que no 
és un servei de la seva competència, han 
hagut de fer el que han pogut.

Pendents de la pandèmia i amb els 
millors desitjos per a tots vostès, poso 
punt final a aquestes històries del confi-
nament. El Vet aquí! convencional torna-
rà la setmana que ve amb els seus perfils 
biogràfics habituals. 

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

LA SANTA ESPINA

DES DEL CARRER SANT JAUME DE GRANOLLERS

VET AQUÍ! PIULADES

JAVI SÁNCHEZ MATEO

“Mig Granollers en el Parc 
Firal. Fem la festa major 
allà?”

@JSanchezMateo

AINA POCURULL

“El meu avi diu que això del 
virus és perquè aquest any 
no ha gelat, que a Cànoves ha 
fet més fred i, ves per on, no 
hi ha hagut tants casos com a 
Cardedeu.”

@aina_pocurull

DANI JIMÉNEZ

“A Sant Celoni han passat 
fotos de gent banyant-se al 
Pertegàs... cosa que fa més de 
20 anys que no es veu. En cap 
cas s’hagués fet si no esti-
guéssim confinats...”

@sackness

SUSANNA GINESTA

“A la Garriga, que sembla 
que és més neta, a l’estiu hi 
ha joves que es banyen en 
una petita gorga abans d’un 
saltant. No han vist el riu de 
colors com naltros.”

@sginesta

CRIS QUÍLEZ

“Està molt bé l’obligatorietat 
de dur mascareta als trens i 
les estacions. També seria bo 
que els vigilants les fessin 
servir. A l’estació de Passeig 
de Gràcia i a Sant Celoni no 
n’hi ha cap que en porti. I són 
un focus d’infecció perquè 
no paren de moure’s.”

@crisquilez

CATALAN BUTTERFLY MON 

ITORING SCHEME (CBMS)

“Damer roig (Melitaea 
didyma) a Santa Antoni de 
Vilamajor. Seguim amb molts 
itineraris parats pel confina-
ment i alguns que hem pogut 
repescar, però la temporada 
continua i la natura no para!”

@catalanbms

Història d’un confinament (i VIII)

* A la carta al director de la 
pàgina 27 d’EL 9 NOU del 
dijous 30 d’abril titulada El 
circ dels mitjans es va ometre 
per error la paraula recent 
d’una frase. Havia de dir: 
“Ressaltar la generació que 
en ple moment vital de for-
mació i accés al món laboral 
haurà viscut les dues majors 
crisis econòmiques de la his-
tòria recent.”

FE D’ERRORS
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Posarem el 2 de maig a totes les agen-
des per celebrar l’esclat d’alegria 
d’aquest segon dia de maig del 2020 i 
recordar en el futur la sortida després 
de set setmanes tancats. Escoltava l’avi 
Tonucci, un niñólogo com li agrada 
denominar-se, parlar del desconfina-
ment i demanava que tots els governs 
encertin a premiar adequadament tots 
els sanitaris, obrin un debat sobre com 
tenir cura dels ancians i encertin a 
regalar el primer dia de normalitat als 
infants. Diu que els infants han estat 
uns autèntics campions i mereixen ser 
obsequiats amb un primer dia de ciu-
tats lliures, de vehicles i altres perills, 
perquè puguin jugar amb seguretat 
i llibertat, en qualsevol plaça, carrer, 
parc o racó. Un dia perquè la ciutat 
estigui a plena disposició dels infants. 

Normalment la primavera comença 
al març però aquest any ho ha fet el 2 
de maig i tot ha lluït esplèndid perquè 
la natura ha regalat dies clars i de sol 
càlid. De menuda, a l’escola de monges, 
celebrava el mes de maig perquè era el 
mes de la verge Maria i totes seguíem 
les pregàries que ens imposaven i fèiem 
l’ofrena de flors amb aparent devoció.  
Al mes de maig l’església i els vorals 
del pati s’omplien de colors, que foragi-
taven el blanc i negre d’aquells temps. 
Ara, com aleshores, colors i olors anun-
cien la  desitjada llibertat. Però avui els 
ritmes de les estacions venen marcats 
per déus diferents, entre els quals el 
consum és el guanyador. Ni la verge 
Maria ni sant Josep són prou rellevants 
i han estat arraconats pel Dia del Pare 
i el Dia de la Mare, imposicions d’un 
mercat que ens fa celebrar, en un sol 
dia, allò que la vida té de més perma-
nent: la maternitat i la paternitat. Si 
has estat mare o pare no pots deixar de 
ser-ho, ni que perdis el fill. 

Mentre trobem maneres més encer-
tades i menys consumistes de regalar-
nos dies, cosa que em fa qüestionar 
per què no hi ha un Dia de l’Avi i de 
l’Àvia, proposo ser atrevits i demanar 
possibles de difícil realització. Seguint 
la petja de Tonucci, fem un regal anual 
als infants i fem que la natura també 
ho pugui agrair, demanem que cada 
mes de maig sigui un mes sense cot-
xe. El mes de maig l’hem de reservar 
perquè els infants disposin de la ciu-
tat, hi preparin jocs o treballs i n’es-
tudiïn l’entorn a consciència, sense el 
risc i la contaminació del cotxes. Que 
tot el mes de maig se sentin lliures de 
trobar-se i abraçar-se en ple carrer i 
puguin fer propostes per noves zones 
d’esbarjo per a la resta de l’any!

1 Desallotjats per 
banyar-se al Congost 
entre Granollers, 
Canovelles i les 
Franqueses

2 Esclata  
un artefacte casolà 
a la porta de la casa 
d’un regidor d’ERC 
de Caldes

3 El Vallès Orien-
tal haurà d’esperar 
i encara no podrà 
entrar a la fase 1  
del desconfinament

4 [VÍDEO]  
Els Mossos retiren 
un senglar ferit de  
la calçada de la C-17 
a l’Ametlla

5 Els pacients 
ingressats a l’Hos-
pital de Granollers 
amb la Covid-19  
es redueixen a 47

Demanem que cada 
mes de maig sigui 

un mes sense cotxe 
perquè els infants 

disposin de la ciutat

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TRES UNCES D’EDUCACIÓ

Mes de maig
Agnès Boixader 

Mestra jubilada 
aboixad1@xtec.cat

Però de quin Vallès parlem? L’Occidental? L’Oriental? De 
manera immediata hem pensat: “Aquest, aquest deu ser el 
nostre.” Hi apareixen als tractats de geografia, els expli-
quen a l’escola. Hi ha algun savi que voldria fer una mena 
d’unió dels dos Vallès que figuren a les nostres enciclopè-
dies, una unió sense cap motivació especial que no sigui 
econòmica, específicament guiada per rutes comercials, 
autopistes i quarts cinturons. Perquè, en el fons, el Vallès 
forma part de les comarques més poc definides de la geo-
grafia de Catalunya. Tots sabem que quan des de la gran 
Barcelona parlen del Vallès sempre volen dir Sabadell i 
Terrassa. S’en diu, per exemple, el Metro del Vallès, oi? Ni 
la gent del temps, que prou saben de geografia, no pensen 
pas en el Vallès Oriental. Per a ells (o elles) el Vallès és 
una altra cosa. Però tampoc per als protagonistes d’aques-
ta història, els vallesans (o vallesanes). Nosaltres anem 
massa per feina. Quan anem pel món i hem de pregonar 
la nostra procedència, no parlem del Vallès: parlem de 
la nostra ciutat o del nostre poble. La gent de Granollers 
no diu que és del Vallès, diuen el nom de la seva ciutat, 
orgullosos i triomfants. Ells són la capital. I els de Mollet 
o Sant Celoni? Mai no parlen del Vallès i encara menys 
del Vallès Oriental. Pregonar que ets del Vallès queda 
estrany. Nosaltres mateixos trobem que no toca. Potser 
no ens sentim orgullosos de ser del Vallès perquè no afec-
ta els nostres sentiments. El Vallès no és un sentiment de 
pertinença. Ser del Vallès ens queda llunyà i fosc. 

 Altrament, encara podríem anar més enllà i aprofun-
dir en aquest sentiment de pertinença. Algú de Sant 
Celoni és del Vallès? Ho és una persona d’Aiguafreda? 
Ho és el de Sant Feliu? Ho és el de la Llagosta? I es clar 
que ho és! Però se sent integrant de la mateixa comarca? 

L’habitant de Caldes se sent del Vallès com se’n sent el de 
Vallgorguina? Tots dos se senten integrats a la mateixa 
comarca? I és que estic parlant de sentiments, no pas de 
dades geogràfiques fredes. Estic parlant de pertinença a 
un determinat lloc del país… 

 Què té a veure Sant Celoni amb Mollet, o Gualba amb 
Martorelles? O Lliçà d’Amunt amb Fogars? Ni el paisat-
ge els agermana, ni els rius ni les muntanyes. I és que, 
avui, les comarques de Pau Vila segurament s’haurien de 
replantejar. Ha canviat la societat, ha canviat el paisat-
ge i han canviat els seus habitants. Avui es creen la Uni-
versitat Popular Baix Montseny o les Feministes del Baix 
Montseny o la Plataforma d’Afectades per l’Habitatge i el 
Capitalisme del Baix Montseny. Fins i tot, EL 9 NOU cada 
darrer divendres de mes inclou un monogràfic dedicat 
al Baix Montseny. I a Mollet, hi ha revistes dedicades als 
pobles del Baix Vallès. De debò que el Consell Comarcal, 
que és una mena de fantasma, on no se sap distingir el 
cap de la cua, sap on és Campins? De debò que el Consell 
Comarcal atendrà un problema de Castellcir? Més encara, 
el Consell Comarcal sap on és Gualba de Dalt? I que lluny 
que queda Sant Celoni i Sant Fost! Quin paisatge tan dife-
rent el de Mollet i Montornès amb el de Sant Esteve de 
Palautordera i Sant Pere! Un ou i una castanya! 

LES TRES PARTS DEL VALLÈS ‘OFICIAL’

Aquest Vallès Oriental oficial, geogràficament acceptat, 
hauria de dividir-se en tres parts. I ja es divideix en tres 
parts sense fer gaire soroll: el Baix Montseny, amb unes 15 
poblacions, des de Tagamanent, Cànoves, Vilamajor i Lli-
nars, amb capital a Sant Celoni; el Vallès Central, amb unes 
12 poblacions, des de Sant Feliu, l’Ametlla i Vilanova, amb 
capital a Granollers, i el Baix Vallès, amb Caldes, Sant Fost 
i la Llagosta com a límits, i amb la capitalitat de Mollet. De 
fet, tot això ja s’està complint: l’Hospital de Sant Celoni, 
l’Hospital de Granollers i l’Hospital de Mollet; les casernes 
de Mossos a Sant Celoni, Granollers i  Mollet; les ITV a les 
capitals de les tres comarques. No es troben lligams estrets 
entre els diversos pobles i ciutats actuals d’aquest Vallès 
Oriental. La Llagosta és molt, molt lluny de Sant Celoni, 
que, de fet, ja actua com a capital sovint. I al mig, el mons-
tre anomenat Granollers, que ho devora tot i que sempre va 
a la seva. Mai no ha actuat com a capital, on s’arreceren el 
pobles i viles de l’entorn. Mai no ha fet de figura paternal 
amb els pobles i viles que l’envolten. Granollers és el pare 
llunyà d’uns fills que viuen al marge. Sempre ha viscut 
d’esquena al fet comarcal, sempre ha viscut d’esquena a les 
inquietuds dels pobles que li donen aixopluc. Granollers és 
capital d’ella mateixa…

 És per això que farien falta les tres capitalitats comar-
cals que de facto ja ho són: Mollet, Granollers i Sant 
Celoni. La inutilitat del Consell Comarcal és ben palesa. 
El nom de Vallès Oriental queda diluït en uns mapes de 
coloraines on només saben destacar com a punt important 
La Roca Village, que ha foragitat el petit comerç de les 
nostres viles i pobles. El Vallès hauria de ser un sentiment 
i un amor per la proximitat del nostre territori. I no ho és. 
La gent dels pobles no creu en aquest Vallès de fàbrica i 
de comerç; de policia i de passaport; de notaris i procura-
dors. La gent dels pobles i viles no estima aquesta mena de 
Vallès ni estima aquesta comarca tan estranya. Pere Quart 
deia: “Com el Vallès, no hi ha res.” Quin Vallès? Sabadell 
i Terrassa! Ell parlava de Sabadell i Terrassa. Parlava del 
seu Vallès Occidental. Ell no pensava ni en Sant Celoni ni 
en Tagamanent ni en Vallgorguina ni en Cardedeu.

 No és estrany, doncs, que cada dia que passi el Baix 
Montseny agafi més protagonisme. Per aquella proximitat 
que ho fa tot més humà i més natural. En definitiva, això sí 
que és comarca. Això hauria de ser el fet i el sentit comar-
cal, un sentiment arrelat al poble i a la gent. Això hauria de 
ser la comarca. I no una altra cosa…  
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Víctor Busquet i Pujós

Arxiver i escriptor
busquetpujos@gmail.com

El Vallès és una comarca?



COP D’ULLNOU9EL Divendres, 8 de maig de 202024 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Supervivent del ‘Glòria’ i del virus
La Batllòria L’explotació agrària de Can 
Terrades (segle XVI), a la Vall de Fuiro-
sos, a Sant Celoni i en ple Parc Natural 
del Corredor i el Montnegre, va patir 
fort els efectes del temporal Glòria. 
Setmanes després de passar els aiguats i 
d’haver de reconstruir desperfectes a la 
finca i els camins, es va declarar la pan-
dèmia de la Covid-19, que ha mantingut 

pagesos i ramaders al peu del canó com 
a servei essencial. En aquesta imatge de 
la responsable de fotografia d’EL 9 NOU, 
GRISELDA ESCRIGAS, Josep Maria Sau-
rí, propietari del mas, dona el menjar a 
les seves cabres de Rasquera i a les seves 
ovelles de raça Ripollesa. Can Terrades 
ven tant carn de xai com de cabrit certifi-
cades en producció ecològica.
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Dilluns 27 d’abril de 2020

Matí
Quaranta-cinquè dia de confinament. Algunes boi-
res baixes deixen entreveure un halo solar que he 
gaudit gràcies a la finestra indiscreta de l’amic i veí 
Jordi Rodoreda. Felicito les Montserrats, Montses, 
Rats... Una altra celebració que queda ajornada. 
Hem anat ajornant la vida, sense voler admetre que 
no era un ajornament, sinó una anul·lació. Quan 
arribi la nova normalitat haurem de viure tot allò 
que hem posposat, però ho haurem d’aprendre a 
fer, sense oblidar allò que ens tocaria viure.

Dimarts 28 d’abril de 2020

Nit
Quaranta-sisè dia de confinament. Una unglada de 
lluna festeja Venus. Fa 16 anys que va morir el pare 
d’accident. Va ser molt dur no poder-me’n acomi-
adar, no veure’l ni tan sols mort per fer-li l’últim 
petó. Penso moltes vegades en els que se’ls ha mort 
algú durant la pandèmia. És difícil començar el dol 
quan la mort arriba com un cop de porta. El plor em 
va quedar engabiat al pit i, com un corc, em rosegava 
per dins cercant una sortida. El meu fill petit tenia 
2 anys i mig. Li vaig dir que l’avi era una estrella, no 
estava preparada per parlar-ne. Passats uns mesos 
em va tornar a preguntar, però aquesta vegada va 
anar directe: “Digue’m la veritat!” Els nens no es 
conformen amb qualsevol resposta. Vam parlar-ne i 
ell, també, va poder començar el seu dol particular. 

Dimecres d’abril de 2020

Migdia
Quaranta-setè dia de confinament. Núvols baixos 

enteranyinen el cel, però fa bonança. Quan no està-
vem confinats els dimecres m’agradaven especial-
ment, acabava les classes aviat i tenia molta estona 
per escriure. Ara tots els dies són fets d’un aliatge 
semblant, una fusió entre rutina i incertesa que 
hem après a donar per bona, però que a molts ens 
ha acabat desballestant el son. Darrerament som-
nio sovint. Es veu que li passa a molta gent. Aques-
ta nit he somiat que estava amb els amics del tea-
tre, els quals tantes ganes tinc de veure. Estàvem 
fent una funció i ens faltava un actor –n’hi ha un 
que ha estat molt fotut, però que per sort ja és a 
casa– i em demanaven si podia fer el seu paper. Jo 
deia que sí, però no coneixia l’obra. I, de cop, em 
trobava davant d’un guió que havia d’interpretar 
sense saber per quina pàgina havia de començar. I 
passava endavant i enrere els fulls amb una angoi-
xa vital, sabent que els meus companys esperaven 
la meva entrada per continuar i el temps es feia 
infinit i l’espera del públic, eterna. No soc analista 
de somnis, però la nostra vida ha esdevingut una 
tragicomèdia amb un guió indesxifrable. 

Dijous 30 d’abril de 2020

Migdia
Quaranta-vuitè dia de confinament. Bufa un ventet 
aponentat que escampa el pol·len groguenc del pi 
salpebrant el pati. Però a les garses no els preocupa 
ni poc ni gaire, s’han fet les mestresses de la men-
jadora que hem col·locat a les branques. S’acaba 
l’abril i no em trec del cap la tornada de la cançó del 
Sabina: “¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo 
pudo sucederme a mí?” Falten dos dies perquè s’obri 
la veda i poder sortir a caminar i a fer esport. Enyo-
ro les caminades pel bosc. 

Divendres 1 de maig de 2020

Tarda
Quaranta-novè dia de confinament. El vent gron-
xa la xeringuilla del jardí, que es remou coqueta 
en sentir la seva carícia i respon perfumant-lo amb 
una alenada de dolçor. Fa temps que vaig acumu-
lant llibretetes on anoto: expressions, paraules, 
citacions... Ara ja són tantes que he decidit unifi-
car-les. M’agrada trastejar amb els mots, és la meva 
col·lecció particular, els llegeixo, assaboreixo la 
seva musicalitat i els copio a llapis en el caixonet 
que els correspon. 

Dissabte 2 de maig de 2020

Capvespre
Cinquantè dia de confinament. Matí assolellat i 
blau. Tinc mal de cap, continuo dormint malament 
i somniant. Em moro de ganes de fer una bona 
caminada, però prefereixo esperar a dilluns, que 
s’haurà esbravat una mica el delit.

Diumenge 3 de maig de 2020

Tarda
Cinquanta-unè dia de confinament. Fa un dia radi-
ant, perfecte per acabar la lectura de la novel·la 
Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà, men-
tre prenc el sol. M’ha agradat sobretot la seva cre-
ativitat narrativa a l’hora de donar veu a diferents 
elements naturals com ara els núvols o les trompe-
tes de la mort. A través d’aquestes mirades diverses 
ens va mostrant un collage que confegirà un entorn 
rural de muntanya que esdevé més protagonista 
que la mateixa trama. Em venia especialment de 
gust aquest glop fresc de natura ara que n’estic tan 
assedegada.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

Costa escriure, costa viure però el pensament –que 
sortosament és lliure– porta una velocitat difícil 
de seguir amb l’escriptura. Vivim moments difí-
cils, insòlits, amb un esdevenidor que fa esfereir. 
Als meus 83 anys pensava haver-ho vist i viscut 
tot, però la realitat depassa els records. Va costar 
guanyar al franquisme a pols, la por de molts va 
convertir aquella etapa en un llarg confinament 
d’idees. Hem tingut uns anys de mitja tranquil·litat 
però, de forma lenta, l’ambició d’uns quants ha 
revertit de nou contra nosaltres, el poble ras. Hem 
hagut de lliurar batalles per la nostra identitat, la 
nostra llengua, la nostra manera de fer, de ser, de 
treballar. Vivíem –vivim– en un món corrupte, en 
mans d’uns quants que, com sempre, ens tenen 
encadenats. Algun dia sabrem d’on dimonis ha sor-
tit el coronavirus maleït que, en aquests moments, 
és el nostre botxí. Té nom i cognom. Qui l’ha parit?

Mentrestant, com sempre, els que tenen el poder 
a Madrid ens volen dirigir i menystenir –podem 
dir noms, si algú no sap qui són els desertors–. Els 
manaires desconeixen què vol dir el concepte drets 
humans, és a dir, igualtat de drets i deures. Ens per-

segueix una judicatura que mana-ordena-castiga, 
comparable a una farsa dramàtica. Mantenen a pre-
só indiscriminada gent de bé pel seu pensar, no pel 
seu obrar. Sense encomanar-se a déu ni al diable 
són responsables d’una judicatura que canvia lleis i 
programes. Quin greu que no continuï aquella curi-
osa revista de La Codorniz: no donarien l’abast per 
publicar tanta niciesa, tanta vaguetat.

Tenim una corona reial borbònica que punxa tant 
o més que la Covid-19. Es pot dir una corona d’espi-
nes per a la societat; una corona de Borbons, de dub-
tós prestigi, de vides no exemplars; els mantenim 
nosaltres, aquest poble que vol ser sobirà però no 

ens ho permeten. Haurien de pagar massa. Ara, amb 
les nostres aportacions, molts viuen del cuento, com 
es diu vulgarment. Mai ningú no ha tingut pebrots 
per dir: “Prou!” Jo, sí. I si s’enfaden hauran de desen-
fadar-se... Enmig d’aquesta pandèmia volen dirigir-
nos però som molts que no ho volem. Llàstima de 
no haver tancat les fronteres d’España-Catalunya a 
temps. Ens hauríem estalviat molts contagis. Sé que 
estem controlats per l’exèrcit i encara fa por a molts.

Aprofitem aquest temps de lleure descontrolat 
per meditar, i de manera especial sobre aquella 
pregunta que ens fem sovint: “Per on no passaré?” 
Jo ho tinc clar. I vosaltres?  I al Menges per a la des-
escalada? Doncs ous amb espinacs i beixamel sobre 
pa fregit.

INGREDIENTS Un parell d’ous per cap; llesques de 
pa; una bossa d’espinacs; 1/4 de litre de llet; quatre 
cullerades de farina; uns 50 grams de mantega; sal; 
pebre i nou moscada. Mides a rectificar segons els 
comensals.

Fregiu les llesques de pa de motllo untades amb 
mantega. Deixeu-les ja en el plat de cadascú. Nete-
geu els espinacs i feu-los bullir amb aigua freda i 
sal uns cinc minuts. Escorreu-los. Per a la beixamel: 
poseu en una paella la mantega, afegiu la farina i foc 
suau sense deixar de remenar. Aneu posant la llet a 
poc a poc, la sal, el pebre i la nou moscada. Cal sigui 
emulsió espessa. Afegiu-hi els espinacs. Pel que fa 
als ous, poden ser ferrats normals o bullits en un 
caçó, amb aigua i sal i una cullerada de vinagre. Jo 
els faig així: trenqueu-los dins l’atuell d’aigua bullint 
i deixeu-los uns 2/3 minuts. Col·loqueu els ous sobre 
el pa fregit i cobriu-los amb la crema d’espinacs.

Per on ‘no’ passaré
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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MENGES PER A LA DESESCALADA

Ous amb espinacs i beixamel sobre pa fregit

Hem anat ajornant la vida sense 
voler admetre que era una anul·lació

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL
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Estem organitzant un sopar amb les amigues a la 
que puguem tornar a quedar. Les he enyorades de 
veritat, tot i que hem parlat i rigut per Whatsapp 
com mai aquests dies. 

Estem buscant data, esperançades, amb la mirada 
posada en la setmana que ve. Som menys de 10, així 
que podem trobar-nos en una casa i abraçar-nos, 
això sí, abraçar-nos fort. 

Hem decidit, a més, que demanarem que ens hi 
portin el sopar, a la casa on quedem, perquè estem 
totes fartíssimes de cuinar. 

Un dels reptes del confinament, mentre els nens 
han anat fent els de les escoles, ha estat, sense 
cap dubte, organitzar menús i compres per dinar 
i sopar cada dia i us juro que miro l’estiu i només 
penso a poder anar a passar uns dies prop del mar i 
que no m’hagi de preocupar ni pel pa. Ni pel pa! 

És cert que el teletreball s’ha convertit en nor-
mal i que llegir i veure sèries i jugar a jocs de taula 
i parlar amb tranquil·litat han estat petits regals 
d’aquests dies i que, mira, amb mascareta i guants... 
i anar tirant. 

Les amigues i jo anem mirant si amb això de les 
fases podrem o no perquè si pugen els contagis de 
nou i arriba el rebrot, tot plegat potser ho haurem 
de continuar posposant. Estic cansada de Twitter, 
de les infografies, de les notícies, dels calendaris i 
dels plans de desconfinament seqüenciat. I tot ple-
gat a tothora amb el temps verbal en condicional. 
“Podrem fer tal cosa si...”, “podrem anar a tal lloc, 
si no…”

Em sento atabalada últimament. Estic en fase de 
tancar-me i no anar a mitges tintes. Crec que no dec 
ser l’única. 

Jo només vull saber quan, però quan de debò, 
podrà la meva mare abraçar i petonejar els nens, 
–que ara la saluden a distància– i podrem anar a 
passejar tots set, tranquil·lament. 

Ai, mira, de veritat: a mi digueu-me hora, lloc i 
data de la quedada per tornar a abraçar-nos i que 
sigui ja.

No em maregeu més amb fases, desescalades, 
demanar hora i franges, que no estic d’humor, que 
fa molts dies que estic tancada i tinc ganes de veu-
re nebots i amics i fer sopars i tornar al cinema i al 
teatre.

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori

ST
ER

N
 F

A
H

R
R

A
D

-W
ER

K
E 

/ B
ER

LÍ
N

 (
19

29
)

No patiu que no vinc a aclarir –o a acabar d’embo-
licar la troca– si les fases comencen amb la número 
u o amb la zero; això s’escaparia de les pretensions 
d’aquesta columna. La nostra intenció, ja ho sabeu, 
és esventrar les paraules per dins i per fora, i avui 
hi ha una manera molt òbvia, i tranquil·litzadora, 
de començar. Aquesta: no, fase no es pronuncia 
com casa, o no únicament, perquè admet les dues 
pronúncies: com casa i com mate –això només per 
als parlants de català oriental, els d’occidental la 
diuen directament com la segona i tot això que s’es-
talvien–. Entre parlants amoïnats per una idea mal 
entesa de puresa lingüística corre la brama que cal 
esforçar-se a aplicar sempre les regles de pronun-
ciació del català, però cal no oblidar que aquesta, 
com totes les regles, té excepcions. Ja en vam par-
lar a propòsit del Club Súper3. Aquesta fal·lera que 
promouen, des del programa mateix, a pronunciar 
súpers amb la E neutralitzada, com si fer-la tanca-
da fos un castellanisme, és ben malaguanyada, per-

què no es tracta d’això: a súper, com a fase, el par-
lant hi reconeix un element estrany, diguem poc 
freqüent, i reacciona creant anticossos. En aquest 
cas, pronunciant-lo d’una manera que fuig de la 

regularitat. Súper és, efectivament, un element 
aliè des d’un punt de vista fonètic perquè es tracta 
d’un prefix llatí sense modificar: com híper-, hète-
ro- i tants altres; en el cas de fase, evidentment no 
(prové del grec phásis, ‘aparició d’un astre’, derivat 
de phainô, ‘aparèixer’), però sí que és cert que es 
tracta d’una paraula gairebé culta i de molt baixa 
freqüència (només té 10 derivats, dels quals més 
de la meitat tecnicismes). Poc familiar, vaja. No 
és estrany, doncs, que l’organisme la tracti amb el 
mateix sistema; ens passa també amb semàfor, per 
exemple, per més que hi ha qui s’escarrassa a neu-
tralitzar la E i la O. Totes dues maneres de dir-ho 
són acceptables (sempre referint-me als parlars ori-
entals) i no cal patir gens per una qüestió tan i tan 
irrisòria, que ja prou que patim per altres de molt 
més transcendents. 

 Per no deixar-me res al pap, és de justícia asse-
nyalar que els tres derivats més o menys corrents 
d’aquest mot són bifàsic i trifàsic –igualment tèc-
nics, però que per raons diferents han aconseguit 
infiltrar-se en el llenguatge popular– i el verb des-
fasar, que a l’últim terç del segle passat va gene-
rar un fill de certa popularitat, desfasat –ara en 
diríem ‘passat de voltes’–. Perdó, me’n descuida-
va un: el substantiu desfasament, que en el sentit 
d’“endarreriment respecte als corrents o les cir-
cumstàncies del moment”, o també de “manca de 
coincidència en el temps o l’espai entre dos fets o 
situacions”, també és prou vigent en el llenguatge 
formal d’historiadors i altres experts.

Fases

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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Si per a alguna cosa ens haurà servit l’episodi pan-
dèmic d’enguany és per constatar algunes intuïci-
ons. I la gestió política de la crisi no ha fet sinó fer-
les emergir de forma bastant grotesca. Una d’elles, 
potser la més sagnant, és la que diu que el virus 
iguala tothom. I un rave: la desigualtat ha sobreei-
xit més crua que mai en tots els aspectes de la quo-
tidianitat, ja sigui la sanitària, l’habitacional, l’edu-
cativa o l’esportiva. Si bé és cert que la solidaritat 
s’expressa també de moltes maneres i amb totes les 
intensitats possibles, l’aprimament de les nostres 
defenses bàsiques –o sigui, dels serveis públics– 
ens fan més difícil sobreviure: si no es mantenen i 
es reforcen en moments de calma, quan ve una tor-
rentada es pateix més. I sobretot ho fa qui no té cap 
alternativa per a triar.

També hem constatat que l’Estat espanyol és molt 
Estat i molt espanyol, i que l’invent de les autono-
mies, que sempre ha fet nosa, no se’l creuen ni els 
lleons del Congreso, i a la mínima excusa s’esban-
deixen les minses sobiranies delegades i s’exerceix 
la de debò. Canviem la gestió de quilòmetre zero 
per la del quilòmetre zero. El que surt de Sol, con-
cretament. Però d’això ja en parlarem un altre dia.

El que hi ha, encara, és una altra qüestió que 
mereix un capítol a part, per la importància real 
que té i pel gran interès social que suscita. Allò 
que, per dir-ho d’una manera una mica naïf, mentre 
nosaltres patíem angoixes i emergències, el planeta 
ha respirat. Però més enllà del bucolisme dels ani-
mals prenent espais urbans que els eren vedats i de 
la gent que assegurava que ara des de Vic es podia 
veure la Mesquita Blava d’Istanbul de tan clar que 
era el dia, més enllà d’això, deia, i més que respi-

rar el planeta, qui ha respirat millor som nosaltres. 
Tots els indicadors indiquen descensos pronunci-
ats de la contaminació durant aquesta fase d’atura-
da severa de la vida-tal-com-la-coneixíem que hem 
viscut: el soroll de dia ha baixat als nivells del que 
és habitual a la nit, i les emissions de gasos conta-
minants com el NO2 s’han reduït a més de la meitat 
a Barcelona i la seva àrea segons dades de l’Agèn-
cia Europea del Medi Ambient amb relació a l’any 
passat mentre les mesures anticoronavíriques han 
estat en marxa.

Com ha indicat Carlos Taibo, malgrat tot, això 
que hem viscut, i que encara viurem en nous capí-
tols per anar definint, no és un escenari decrei-
xentista: no és fruit de decisions conscients i col-
lectives. Ha estat per accident. Enmig de tot el 
desgavell i el patiment, hi ha hagut beneficis col-
laterals dels quals caldria prendre nota: com menys 
cotxes, menys contaminació; com més a prop ens 
movem, menys necessitem el cotxe. Obvietats rabi-
oses i cridaneres que, tanmateix, semblem desco-
nèixer. No és cap dèria classemitjanista de qui té la 
vida resolta i es dedica a salvar arbres i sarganta-
nes: com menys cotxes, més qualitat de vida, més 
salut. Com més i millors transports públics, més 
salut. Com més vianants i més bicicletes, més salut, 
més cohesió i més vida als carrers. Curiosament 
qui més fa ús de les opcions més netes i col·lectives 
són les classes populars, fet que les fa doblement 
perjudicades perquè, com indica un estudi de la 

Universitat de Halle citat per la Nel·la Saborit en 
un article recent: “La qualitat de l’aire, en concret 
l’alta concentració de NO2, es troba directament 
relacionada amb taxes de mortalitat més altes per 
la Covid-19.” Tenir l’aire net resulta –oh, sorpre-
sa– que posa a punt per rebre malalties amb més 
garanties.

Què hi té a veure això, amb la Garriga? Tot, per-
què en matèria de mobilitat, els consistoris tenen 
marge per prendre decisions, per molt que al 
mateix temps aquesta sigui una qüestió que trans-
cendeixi l’àmbit municipal. Al municipi podem 
decidir si reduïm espai al cotxe, si li posem les 
coses difícils o si els posem una catifa vermella 
com s’havia fet les darreres dècades. Certament, en 
el terreny de la mentalitat i també a través de les 
mesures concretes hem anat avançant de mica en 
mica cap a una mobilitat més sostenible en la qual 
el vianant ha de ser al capdamunt de la piràmide.

Ara cal aprofitar i tornar-nos-hi: la política de 
fets consumats que sempre se’ns imposa en tants 
aspectes l’hem de girar a favor nostre allà on hem 
vist i constatat millores. No només cal executar les 
mesures acordades fins ara, sinó que s’ha de con-
tinuar aprofitant el descens de la mobilitat amb 
vehicle privat. El retorn a la normalitat –que és 
com en dèiem de la vida que dúiem fins ara– serà 
lent i permet la consolidació de pràctiques i mesu-
res en favor del vianant i de la mobilitat amb bici-
cleta, fruit de la necessitat de moure’ns més a la 
vora i de no fer-ho amb cotxe: més zones allibera-
des, incloent-hi l’ampliació de voreres imposada per 
la distància social i en detriment de l’automòbil; 
més facilitats per a la mobilitat neta intraurbana; 
talls de vies més enllà del centre en dies de baixa 
mobilitat laboral per tal que tothom pugui gaudir 
de l’espai públic amb l’amplitud requerida i neces-
sària; pacificació de carrers en zones on hi hagi tei-
xit comercial per tal que el veïnat hi pugui accedir 
amb regularitat i en desplaçaments curts; difusió 
dels recorreguts possibles... Les possibilitats són 
notables i abundoses i convé tenir agilitat i deci-
sió per no deixar-les escapar. Tot el que construïm 
avui a favor nostre està destinat a convertir-se en 
el refugi per a la intempèrie de demà.

La crisi econòmica i social que ha generat la Covid-
19 en els darrers mesos ha estat capaç de mesurar 
la maduresa, la capacitat de reacció, la preparació 
i el sentit democràtic de moltes administracions 
públiques i ens de Catalunya. Amb l’expansió de la 
pandèmia es va declarar l’estat d’alarma, amb les 
conseqüències que molt bé sabem. Paralització de 
les indústries, comerç i del teixit econòmic i social. 
Les escoles van haver de tancar per ajudar a fre-
nar la propagació del virus. Les empreses que no es 
veien en condicions d’aguantar s’acollien a ERTO. 
Els autònoms i comerços es veien amb l’obligació 
de tancar els seus negocis. Tot això ha afectat l’eco-
nomia familiar, ja que moltes famílies veuen com 
els ingressos mensuals no arriben amb normalitat, i 
el que sí que arriben són les factures, taxes i impos-
tos; tot això combinat amb la compra de productes 
de primera necessitat. I aquí és on apareixen les 
administracions públiques com els ajuntaments. 

En pràcticament la totalitat dels municipis del 
Vallès Oriental, els alcaldes i les alcaldesses han 
assumit el rol i han vist la necessitat de constituir 
comissions per tractar tot allò que està relacionat 
amb la Covid-19 i comptar amb tots i cadascun dels 
membres del consistori. Sumar és bàsic en temps 
de crisi i totes les aportacions són bones i necessà-
ries. S’han d’activar ajudes i línies de subvencions 

en molts àmbits, creant crèdits extraordinaris nous 
al pressupost municipal, per cobrir necessitats 
dels nostres conciutadans. S’ha de refer el calen-
dari fiscal, tot allargant els terminis de pagaments, 
per ajudar les famílies a alleugerir la seva situació. 
Aportar i facilitar els tràmits amb les institucions, 
fer acompanyament i una sèrie de mesures més.

Com he explicat, quasi tots els ajuntaments de 
la nostra comarca han celebrat sessions plenàries 
–ordinàries o extraordinàries– per aprovar mesu-
res per pal·liar els efectes socials i econòmics de 
les famílies, comerços, empreses i autònoms; tots 
menys algun, com Vilanova del Vallès. El passat 3 
d’abril, veient que el govern d’Unitat per Vilanova 
(UpVV) no convocava els grups municipals per 
valorar, explicar i encara menys prendre decisions 
per ajudar als vilanovins i vilanovines, es va deci-
dir sol·licitar un ple extraordinari, tal com regula la 
normativa actual i emparant-nos també en el RDL 
11/2020 del 31 de març, el qual deixa fer sessions 
telemàtiques dels òrgans col·legiats.

LA DENEGACIÓ DE L’ALCALDESSA

La sorpresa, però, és quan l’alcaldessa de Vilanova, 
Yolanda Lorenzo, denega el ple extraordinari als 
regidors. Segons ella, perquè no té seguretat jurí-
dica ni tècnica per realitzar sessions telemàtiques. 
L’alcaldessa Lorenzo (UpVV) ens informa que el 
servei Localretmeet que ofereix el consorci Local-
ret, del qual l’Ajuntament n’és associat, no és segur 
ni compleix amb la seguretat jurídica i tècnica per 
realitzar sessions telemàtiques, cosa que xoca molt 
perquè municipis com Barcelona, Vallromanes, la 
Roca, etc. l’han utilitzat sense cap problema. L’al-
caldessa Lorenzo també informa desfavorablement 
de plataformes com Zoom, que també està sent uti-
litzada a nombrosos ajuntaments, i que ella matei-
xa utilitza per fer les juntes de govern local (JGL). 
I és aquí, on ja començo a sospitar que potser no és 

que manquin aquestes dues premisses, ja que mol-
tíssims municipis i administracions estan realit-
zant sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats, 
fins i tot a Vilanova per fer JGL. Però sembla que a 
Vilanova per fer JGL telemàtiques es compleix amb 
els requisits del RDL 11/2020 del 31 de març, però 
per fer els plens municipals no es compleix. Senzi-
llament no deixa de ser curiosa aquesta doble vara 
de mesurar i decidir.

Potser m’equivoco, però la Covid-19 ha aflorat el 
totalitarisme i el baix nivell democràtic de l’alcal-
dessa Lorenzo quan hauria de representar un ens 
on les bases democràtiques són el pal de paller per 
a una societat madura. Un ajuntament és el bres-
sol de la democràcia municipal. Que negui fer un 
ple tot excusant-se que no existeix cap plataforma 
telemàtica que asseguri jurídicament i tècnicament 
les sessions, mentre n’estan fent sense problema al 
mateix temps les JGL, és aplicar un doble raser. És 
prendre decisions arbitràries tot sabent que trepit-
ja i vulnera drets tan essencials dels regidors com 
els de la participació activa en la política municipal 
i la representació dels seus votants. Decidir això, 
quan sap que ha d’existir el principi d’imparcialitat 
en les funcions públiques, és decidir malament.

A hores d’ara, un mes després d’haver sol·licitat 
el ple extraordinari, s’han celebrat nombrosos 
plens telemàtics a ajuntaments, consells comar-
cals i diputacions, sense que en cap d’ells existís 
cap problema tècnic ni jurídic. L’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès ha estat l’únic que s’hi ha opo-
sat per aquest motiu. No deixa d’haver-hi una clara 
intencionalitat política que en aquesta situació pro-
vocada per la Covid-19 no és comprensible ni ètica. 
Quan tots ens arremanguem i ens posem a treballar 
en un mateix sentit, i s’ofereixen idees, propostes i 
solucions, és quan has d’estar a l’alçada i deixar les 
diferències a un costat. Alcaldessa Lorenzo, la des-
unitat que vostè està capitanejant no és bona per a 
Vilanova.

Sense ple,  
sense ‘unitat’

Com menys cotxes,  
menys contaminació; com 

més a prop ens movem, menys 
necessitem el cotxe. Obvietats 

rabioses i cridaneres

Lluís Garcia i Pera

Regidor de Junts per Vilanova
@lluisgpera

Roger Prims i Vila

En nom de l’Assembla Local  
de la CUP de la Garriga

@Sistomatiques

Mobilitat en temps de pandèmia
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Agraïment per les atencions 
a Lluís Maspons

Fa uns dies ens va deixar el Lluís Maspons. Durant 
anys ha estat lluitant per mantenir ferm el seu 
cos, però finalment el seu cor s’ha apagat. Al llarg 
de la seva vida va desprendre bondat per totes 
bandes. Potser, per això, l’afecte que ha rebut 
ha estat immens. Volem agrair la feina dels Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, per a nosaltres tot un model a seguir. 
Més enllà de ser uns grans professionals es tracta 
de persones d’una gran qualitat humana. També 
volem agrair l’atenció rebuda per tots els sanita-
ris amb els quals hem coincidit al CAP de Santa 
Eulàlia i a l’Hospital de Granollers. Tampoc no ens 
volem oblidar dels amics de la família, que han 
estat sempre al nostre costat, ens han fet compa-
nyia i ens han donat forces en aquest llarg camí. 
El seu buit no es podrà suplir, però amb vosaltres 
el dol es fa més fàcil.

Família Maspons Sala
Santa Eulàlia de Ronçana

Somriure amb la mirada
La pandèmia ho ha arrasat tot i ni l’expressivitat 
facial se n’ha lliurat. El somriure cordial ha estat 
confinat a la clandestinitat forçada i la mascareta 
higiènica que l’amaga ja forma part de la nostra 
vestimenta diària, com els mitjons o les sabates. 
Però si no ens deixen somriure amb la boca, cal-
drà fer-ho amb la mirada –la finestra de l’ànima–, i 
potenciar l’expressivitat ocular per continuar trans-
metent la mateixa joia pel retrobament amb aquells 
que estimem, encara que això pugui suposar alguna 
arrugueta de més en el contorn dels ulls. Sempre 
estarem a temps per als tractament estètics. Ara, 
l’important és no quedar-se mut i dir amb els ulls 
el que no podem amb els llavis.

Ignasi Castells Cuixart
La Garriga

Què està passant al Casal  
de la Gent Gran a l’Ametlla?

Era cap allà l’any 1993 quan un grup de gent gran 
de l’Ametlla varen ajuntar-se per fer activitats i va 
ser així com es va fundar l’Agrupació de la Gent 
Gran. Van demanar un espai a l’Ajuntament i se’ls 
va proporcionar la part de baix de Can Muntanyola, 
més tard, a causa d’unes obres que s’hi volien fer, 
els varen donar un espai a darrera l’Església. Des-
prés va venir l’edifici nou. Cal recordar que aquest 
edifici nou té l’origen en una visita que va fer el 
conseller d’Assistència Social a la nostra vila. En 
adonar-se de la situació mísera del local on els 
avis es reunien, va anunciar que intentaria posar 
remei a aquella indigna situació. Efectivament, la 
Generalitat va complir la seva promesa en destinar 
una important subvenció (30 milions de pessetes 
[180.300 euros]) per construir un casal “exclusiva-
ment per a la gent gran”, com així consta a la docu-
mentació del Casal. Va ser l’any 2003 quan es va 
posar la primera pedra.

L’Associació de la Gent Gran va ocupar el nou 
local amb un lluït acte inaugural amb la presèn-
cia de les autoritats municipals. Ben aviat es va 
voler posar al dia l’Associació de la Gent Gran com 
a entitat privada d’acord amb l’actual normativa 
vigent. Es van convocar eleccions per constituir la 
primera junta democràtica. Es confeccionà un nou 
estatut que fou aprovat per majoria absoluta en 
assemblea general d’associats (octubre 2005) i que 
posteriorment fou oficialitzat pel Departament 
d’Associacions de la Generalitat. Més endavant es 
va redactar el reglament de règim intern que fou 
aprovat per majoria absoluta (febrer 2008). I últi-
mament, després de molt diàleg i negociació amb 
l’Ajuntament, es va signar un document contrac-
tual on s’especifiquen les condicions d’ús privatiu 

del Casal, el “Document de la llicència d’ús pri-
vatiu per l’Agrupació de la Gent Gran de l’Amet-
lla del Vallès del local situat al carrer Torregassa 
número 35”.

Durant 18 anys aquest Casal de la Gent Gran ha 
estat el lloc de trobada de la nostra gent gran sem-
pre amb la col·laboració dels diferents consistoris 
de torn (quatre). Tots aquests anys sempre s’ha res-
pectat el pacte municipal exposat en el document 
contractual, amb diàleg i bona entesa que ha per-
mès optimitzar el funcionament de l’entitat i l’ús 
apropiat de totes les seccions del casal.

El Casal de la Gent Gran ha anat creixent en socis. 
Actualment en ratllem els 300. Aquest any passat 
2019 hem fet 30 altes noves i des de principi d’any, 
9 socis nous. Per sort, la vida de les persones cada 
dia s’allarga més i és més necessari que mai un lloc 
on trobar-se, on poder parlar, on passar una bona 
estona, jugant, ballant, parlant, etc. Hi ha hagut 
diverses juntes, totes han treballat amb il·lusió i 
ganes de fer coses pel be comú dels associats. I el 
que més s’ha de valorar: sense afany de lucre. S’han 
organitzat i s’organitzen diverses activitats, xer-
rades, berenars, balls, excursions, concerts, vídeos 
musicals, teatre, labors, manualitats, tallers, etc. 
unes vegades organitzant-ho els propis socis i d’al-
tres la pròpia junta. 

Ara, però, sobtadament, el nouvingut consistori 
(maig 2019) vol tirar pel dret de forma desconside-
rada i s’atreveix a reduir considerablement aquest 
consolidat espai destinat al servei social de la gent 
gran, fet que indubtablement repercutirà en una 
reducció d’activitats i a la completa realització dels 
fins de l’Associació de la Gent Gran. És ben sorpre-
nent –i alhora lamentable– que la nova Regidoria 
de Gent Gran, en lloc de salvaguardar i protegir els 
guanys adquirits per a la gent de la tercera edat del 
nostre poble, pretén malbaratar les millores que 
amb tant d’esforç ja s’havien assolit. Amb una falta 
de respecte absolut a la junta actual, el nou governi 
s’han dignat a preguntar el que fem o com ho fem. 
Ens trobem paperets o comunicats obviant la junta 
i que posen pals a les rodes per arribar a una bona 
entesa. Hi ha fets que mai no havien ocorregut, 
com posar una denúncia al Jutjat de Pau (per un 
fet inexplicable) que demana una acta que encara 
estava en esborrany i aconsellant a la sòcia per part 
d’una treballadora de l’Ajuntament –així consta a 
la denúncia– a que li fes “pressing” a un membre de 
la junta. 

Veiem disminuïts diversos dies l’ús del bar, dis-
minueix el servei de la furgoneta perquè puguin 
arribar els socis al Casal. Abans, amb el taxi que 
hi havia al preu d’un euro, encara podien arribar-
hi, però també ha estat anul·lat. A l’entrevista del 
Diari de l’Ametlla del mes d’abril, el regidor Jaume 
Durall diu que volen part del Casal per posar els 
despatxos d’Acció Social. Que una majoria hi està 
d’acord, no sabem d’on ho ha tret. El dia 26 de març 
havíem de fer una assemblea per exposar-ho als 
socis i per raons òbvies, a causa del confinament 
del coronavirus, no s’ha pogut dur a terme. Natu-
ralment, la tornarem a programar tan bon punt es 
pugui obrir el casal. 

Si mirem els pobles del voltant (Bigues i Riells, 
Santa Eulàlia, la Garriga, etc.), tots tenen uns bons 
casals que cada dia van a més. Aquí a l’Ametlla és 
al revés, ens volen treure espai. Demanem des de 
la junta el mateix respecte i atenció que vam tenir 
dels altres governs per a una entitat que porta fa 
més de 26 anys que és al poble, amb una base social 
molt important i que cada dia engrandeix més la 
base social. Costa d’entendre que un casal que va 
costar tant d’aconseguir, demanant, reclamant, rei-
vindicant... i que, per fi, es va fer el somni realitat, 
ara es vulgui fer servir per altres fins diferents als 
de la seva creació i que es menystingui els avis i les 
àvies del nostre poble.

Considerem que per tal que l’Ajuntament dispo-
si d’uns despatxos més amplis per a l’Àrea d’Acció 
Social no és raó per desmantellar el nostre local 
social. Som grans, però tenim força i lluitarem per 
no perdre aquells drets adquirits durant tants anys!

 Jaume Fontseca Campins, president de la Junta 
del Casal de la Gent Gran, en nom de tota la junta

L’Ametlla del Vallès

La situació de les residències 
davant la crisi de la Covid-19
Estem vivint una situació excepcional. La pan-
dèmia provocada per la Covid-19 ha desencade-
nat una crisi sanitària, social, econòmica i huma-
nitària que ha requerit implementar mesures 
d’emergència en tots els àmbits i institucions, 
també per part del conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya i de la nostra comarca, el 
Vallès Oriental. Es tracta d’una veritable qüestió 
de país en què no hi caben iniciatives aïllades. 
Totes les accions han de ser globals, concertades 
i coordinades entre els diferents agents polítics, 
econòmics i socials del nostre país.

Aquesta situació que estem vivint ha posat en 
evidència la fragilitat dels sistemes públics de 
salut i els efectes d’una manca de recursos per 
aquests en els pressupostos estatals i nacionals. 
Dia rere dia comprovem les conseqüències de 
la pandèmia de la Covid-19 a les nostres vides, 
i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el 
present i futur de la nostra societat, però especi-
alment ens entristeixen els milers de morts que 
està provocant la pandèmia. 

La Comissió Permanent del Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Vallès Oriental estem preo-
cupats i preocupades per la situació que s’està 
vivint respecte a les residències públiques i priva-
des d’arreu de Catalunya i  també al Vallès Orien-
tal, ja que són uns equipaments sensibles i d’un 
alt risc com hem comprovat a dia d’avui, amb 
més d’un miler de residents morts, més de 2.500 
tenen símptomes evidents de la Covid-19 i el per-
sonal d’atenció és el més contagiat d’Europa.

Això fa més que confirmar la magnitud del 
drama que estem vivint. La situació de les resi-
dències és fruit de les condicions precàries de 
seguretat, per manca de material de protecció 
amb què treballa el personal de les residències i 
la manca de professionals i assistents i de mate-
rial preventiu per als professionals.

No entrarem a debatre quina administració 
té les competències en matèria de residències. 
Creiem que el que cal és una coordinació estreta 
entre les administracions locals i la Generalitat 
per salvar d’aquest drama a les persones vulne-
rables, que són la gent gran i que en molts casos 
ho viuen en solitud i indefensos, atès la impossi-
bilitat de rebre visites de les seves famílies.

La Comissió Permanent del Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Vallès Oriental demanem a 
les diferents administracions un pla d’actuació 
que garanteixi que arribin recursos suficients a 
aquests serveis de cura i una atenció de qualitat 
tant a les residències públiques i privades de la 
nostra comarca i d’arreu de Catalunya, com als 
serveis d’atenció domiciliària, davant de la crisi 
generada per la pandèmia de la Covid-19. També 
és urgent que s’asseguri la provisió de material 
de protecció de les treballadores per tal de poder 
complir amb els protocols i l’atenció adequada i 
dotar dels recursos per a una atenció sanitària.

La Comissió Permanent del Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Vallès Oriental sol·licitem 
que s’inverteixin els recursos necessaris per 
atendre de manera prioritària la gent gran de les 
residències, que és un col·lectiu sensible. És de 
màxima prioritat un replantejament en el model 
d’atenció a les persones grans, que garanteixi els 
serveis amb valors i amb la transformació neces-
sària. Si no som capaços de cuidar la gent gran, el 
fracàs com a societat serà devastador. La situació 
de la gent gran és un assumpte de país, de màxi-
ma prioritat.

Magda Bes Esmel, Anna M. Escursell Gil, 
Diego Fernández Bolea, Rafel García Sáez, 

Imma Riera Comas, Rosa M. Collet Garolera, 
Joan Vilarrasa Farreras, Josep Torrecillas 

Moreno i Jordi Clua Giro,  
membres de la Comissió Permanent 

del Consell Consultiu de la Gent Gran  
del Vallès Oriental

Granollers
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Diu el filòsof José Antonio Marina que en moments 
d’amenaça la gent es torna solidària, però que 
aquests sentiments duren poc i, aquesta vegada, ni 
serà diferent ni el que estem vivint deixarà cap pet-
jada profunda. El també filòsof Daniel Innerarity 
sosté que es fa difícil poder assegurar que aquells 
canvis que tothom espera per a després de la pan-
dèmia de la Covid-19 –i que haurien de ser bons 
per a la humanitat– s’acabin produint. L’escriptor 
Eduardo Mendoza afirma que això que passa ara 
només és un assaig general del que vindrà en el 
futur sense que ningú se’n vulgui adonar. El soci-
òleg Nicholas Wright creu que el corrent de soli-
daritat que s’està produint enguany s’acabarà un 
cop hagi passat l’alerta sanitària i ens haguem d’en-
frontar a la crisi econòmica, que serà quan es pro-
duirà un replegament social, identitari i egoista. 
L’economista Miren Etxezarreta insisteix que l’únic 
que pot passar és que la societat canviï a pitjor, per-
què la pandèmia està servint perquè ens tornem 
més individualistes, atès que hem d’estar tancats a 
casa, el veí és gairebé un enemic que ens pot enco-
manar, treballem sols i les reivindicacions socials 
han desaparegut. I, finalment, el periodista Xavier 
Xirgu expressa, al meu entendre, la frase definiti-
va, quan diu: “Després del coronavirus, vindrà el 
virus de l’oblit.”

Són només unes quantes opinions, de les moltes 
gens políticament correctes, que comencen a cór-
rer aquests dies, i que tenen poc a veure amb totes 
aquelles teories bonistes, tant en boga, que ens 
volen fer creure que, a partir d’ara, la humanitat 
canviarà perquè, davant de tanta distòpia i després 
d’haver passat tanta por, tants dubtes, tanta incer-
tesa i tanta inseguretat, haurà aconseguit fer una 
reflexió profunda sobre la seva vulnerabilitat, la 
seva fragilitat i que, quan tot això passi, tots serem 
millors, perquè haurem après a treure tot el més 
bo de nosaltres mateixos per posar-lo al servei dels 
demés. Haurem après a cultivar la solidaritat, la 
cooperació, l’altruisme, la generositat, l’empatia i 
la comprensió. Que, en definitiva, amb aquesta apa-
gada de l’interruptor que hem hagut de fer, quan 

el tornem a encendre, haurem trobat la manera de 
canviar l’escenari en el qual representem la nostra 
obra –que no és altra que la nostra vida– i la funció 
serà més escaient. 

Particularment, no comparteixo aquesta mane-
ra de pensar i crec que això només respon a una 
il·lusió que, lamentablement, mai no veurà la llum 
de realitat. Quan tot plegat hagi passat, tots torna-
rem a ser iguals, com sempre ha passat històrica-
ment, i que, com bé diu en Xirgu, un cop més ens 
veurem envaïts pel virus de l’oblit. I tornarem a ser 
individualistes, egoistes, egocèntrics, consumistes i  
insensibles al món que ens envolta, amb la mateixa 
desmesurada ambició material de sempre, que ens 
allunya de l’ordre natural. Tornarem a mirar-nos 
sense veure’ns; i a sentir-nos sense escoltar-nos. 
Tornarem a ser éssers alienats, inconscients i resig-
nats. I, sobretot, continuarem sent poc educats en 
el pensament crític i, per tant, seguirem obeint fil 
per randa allò que ens diguin.

ACOSTUMAR-SE A TOT

Hom s’acostuma a tot, fins a les coses més inver-
semblants. Si fa un temps ens haguessin dit que 
viuríem setmanes confinats dins de casa, hauríem 
cregut que era una ficció. No només pel fet que 
passés, sinó, sobretot, perquè hauríem cregut que 
era impossible que ho poguéssim aguantar. Però 
ha passat. I ha passat de sobte i sense que ningú 
s’hagués pogut preparar prèviament. I tots ho hem 
assumit i acceptat sense escarafalls excessius ni 
sense qüestionar-nos gaires coses. Ni tan sols hem 
estat capaços de qüestionar-nos el mar de desinfor-
mació amb el qual ens han ofegat, el que demostra, 
fefaentment, que els homes som resilients i adapta-
tius. I ho som per a unes coses i per a les altres. Per 
tant, ho serem també pel que ens imposin que hem 
de fer i hem de ser l’endemà. Amb la tecnologia, 
ens han configurat la nostra ment per a canvis tan 
ràpids que, inconscientment, assimilem qualsevol 
realitat en un breu espai de temps, sense ni tan sols 
qüestionar-la.

Quan arribi demà, efectivament hauran canviat 
moltes coses. Tantes que ni ens ho imaginem, atès 
que, quan tot hagi passat, res no tornarà a allò que 
avui entenem com a normalitat. Tot haurà canviat 
tant que les persones, la societat i el món en gene-
ral seran del tot diferents. I tot i que probablement 

imperarà un nou ordre mundial –que d’això és del 
que sembla que va la cosa–, el més segur és que el 
domini del món –que ara mateix ja està repartit en 
poques mans i que conforma aquesta màquina que 
ningú no sap del cert qui la dirigeix i ni tan sols si 
la dirigeix algú, com deia Robert Fisk– haurà sobre-
viscut encara més concentrat. I aquestes poques 
grans corporacions que són les que ja ho contro-
len tot ho continuaran manegant encara de manera 
més absoluta, amb l’inqüestionable suport de tots 
aquells que practiquen el pensament i el comporta-
ment ortodox. Gent de ment tancada que no poden 
veure més enllà de les seves pròpies creences; fanà-
tics, capaços, fins i tot, de mentir pel grup, pel par-
tit o pel govern; dels qui formen els poders fàctics 
de sempre, siguin de l’ordre que siguin; dels narci-
sistes perillosos, i dels perversos de manual. I dels 
partits polítics, cada cop més ancorats vers un auto-
ritarisme que nosaltres els hi permetem amb l’ex-
cusa de la por i a causa de l’instint conservador que 
tots tenim quan venen mal dades, i que van camí de 
convertir-se en governs postdemocràtics, en règims 
policíaco-digitals, com el descrit per Byung-Chul 
Han.

Perquè, a la fi, totes les preguntes que ara ens 
fem, quan hagi passat tot, s’esvairan, i ningú no 
recordarà que l’important és esbrinar els motius 
profunds del que haurà passat. Perquè és evident 
que, tot i acceptant que la pandèmia és real, la reac-
ció té una component clarament instrumentada, i 
la clau seria saber per què ens han mentit, per què 
ens han manipulat. Però no ho farem i, quan tot 
hagi passat, continuarem vivint sotmesos i subor-
dinats al capital, a aquest economicisme financer 
que ens impulsa a créixer cada cop més i més ràpid. 
La pandèmia, un dia o altre passarà, però nosaltres 
continuarem vivint en un món totalment fora del 
nostre control, dominat per unes grans forces que, 
actuant des de la més absoluta impunitat, són capa-
ces de qualsevol cosa. Fins i tot de traficar amb la 
vida i la mort de les persones. I callarem, seguirem 
callant.

Lamentablement, ens han educat per no posar 
mai en dubte el que ens diuen les entitats, tant 
públiques com privades, que ens controlen. I accep-
tem, inconscientment, que ho facin sense que ni 
tan sols ens hagin de donar explicacions, ni nosal-
tres no gosem demanar-les-hi. Hem perdut la lli-
bertat de poder preguntar perquè, en el fons, no 
volem problemes. Ens hem tornat extraordinàri-
ament prudents, i hem convertit el món en una 
mena de bassa d’oli per als qui el dominen. I tinc la 
sensació que això, de moment, no canviarà. Ni amb 
pandèmia ni sense. I més si tenim en compte que, 
al final, la Covid-19 l’únic que haurà fet és avançar 
les coses que molts ja pensàvem que es produirien 
d’aquí a uns anys

Malgrat tot el panorama descrit, deixeu-me, però, 
que acabi amb un bri d’esperança. La que dona el 
creure que, siguin com siguin les coses, mai no 
hem de perdre la fe ni en nosaltres ni en els qui ens 
han de succeir, i que hem de continuar lluitant per 
ser honestos i honrats. I per intentar ensenyar a 
les properes generacions que, tot i que nosaltres 
no n’hàgim sabut, ells ho poden canviar tot. Ells 
poden impulsar una nova humanitat que mereixi 
realment aquest qualificatiu. Però cal cultura, edu-
cació, exercici responsable, humanisme, valentia i 
pensament crític. Ensenyem-los-ho. 

PS. El que dic a l’article són, evidentment, gene-
ralitzacions. Per tant, no vull oblidar-me de tota la 
molta gent que pensa i actua de manera diferent. 
Honor i glòria a ells, perquè són els qui mantenen 
viva la dignitat de la raça humana.
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Ramon Font

Advocat
www.ramonfont.cat

El virus de l’oblit

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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INFORMACIÓ, RECURSOS I PROTOCOL DE PREVENCIÓ
davant el coronavirus Covid-19

Des de PIMEC, hem activat un ampli dispositiu, per diferents canals, per posar-nos a la disposició de totes 
les micro, petites i mitjanes empreses, i persones autònomes de Catalunya, siguin o no siguin sòcies:

• Informació actualitzada diàriament a 
pimeccovid19.org.

• Seccions juridicolaboral, finances, 
autònoms i comerç.

• Articles a pimealdia.org.
• Formulari consultes i bústia de 

denúncies.

• Atenció telefònica de 8 a 19h.
• Vídeos informatius a YouTube.
• Difusió a Twitter, Facebook, 

Linkedin, Instagram i Telegram.

PER A CONSULTES DE PIMES I PERSONES AUTÒNOMES
RELACIONADES AMB LA CRISI DEL CORONAVIRUS

936 061 500
pimeccovid19.org
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L’atur marca a l’abril el màxim 
increment des que hi ha registres

Granollers

Joan Carles Arredondo

L’atur registrat s’ha disparat 
al mes d’abril, amb el màxim 
increment intermensual 
dels últims 15 anys al Vallès 
Oriental. Ni tan sols en els 
moments més crítics de la 
crisi financera de la dècada 
passada es va arribar a un 
increment de 2.732 en el 
nombre d’aturats registrats a 
la comarca, que ja se situa en 
25.545 inscrits. Els registres 
de l’abril donen continuïtat 
a la tendència ja observada al 
mes de març, amb un incre-
ment de més d’un miler de 
persones aturades. 

El mes precedent, l’impac-
te de les mesures d’emergèn-
cia sanitària es van aplicar 
només durant la segona 
quinzena. Ara, en el primer 
mes complet d’aplicació de 
les mesures preventives, 
inclosos 10 dies de permís 
retribuït recuperable per a 
tots els sectors laborals tret 
dels considerats essencials, 
l’impacte laboral ha estat 
enorme, amb un increment 
a tocar del 12% respecte al 
mes de març i del 18,6% en 
termes interanuals. Aques-
tes xifres no inclouen els 
afectats per expedients de 
regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO), perquè no 
es consideren demandants 
d’ocupació.

Encara en espera que es 
faci pública l’evolució de 
la contractació, els motius 
del gran increment de l’atur 
apunten en la direcció que 
les empreses no han fet 
incorporacions laborals, par-
ticularment durant la prime-
ra quinzena de mes. Tot i que 
el sector turístic té un impac-
te menor en l’economia de 

és, aproximadament, la xifra 
acumulada en els creixe-
ments registrats només entre 
aquests mesos de març i 
abril. Les xifres no inclouen 
els afectats per ERTO, que no 
es consideren demandants 
de feina en els índexs d’atur 
registrat.

El deteriorament del mer-
cat de treball a la comarca, 
que ja era perceptible amb 
tres mesos consecutius de 
creixement abans de la crisi 
sanitària s’ha intensificat i 
el Vallès Oriental s’ha situat, 
sobtadament, en les mateixes 
xifres de desocupació que es 
registraven a final de 2016. 
Tres anys de retrocés que 
posen de manifest la feblesa 
d’un mercat de treball amb 
un pes elevat de la contrac-
tació temporal i a temps 
parcial. “L’evolució precària 
del mercat laboral al Vallès 
Oriental, provocada per les 
reformes laborals, empitjora 
encara més amb l’arribada 
del Coronavirus”, apunta el 
responsable de comunicació 
d’UGT a la comarca, Bernat 
Escudero. El sindicat demana 
l’aplicació d’un pla de xoc 
econòmic i social al Vallès.

“L’atur està afectant les 
capes de població que ja 
estaven en pitjor situació, 
amb contractes temporals o 
parcials”, denuncia el secre-
tari comarcal de Comissions 
Obreres, Gonzalo Plata. Per 
això, Plata coincideix amb 
el portaveu d’UGT sobre la 
necessitat d’aplicar mesures 
“pal·liatives” com la renda 
mínima garantida o l’ingrés 
mínim vital. “Aquesta crisi 
està evidenciant que hi ha 
molta facilitat per destruir 
ocupació”, apunta Plata. En 
aquest sentit, insisteix en la 
necessitat de derogar, ja, la 
reforma laboral. 

“La feblesa financera que 
s’intueix en les empreses que 
han hagut d’aplicar mesures 
laborals mostren que, des-
prés dels ERTO avancem cap 
als acomiadaments. Tenim 
un teixit empresarial dèbil, 
amb empreses molt petites”, 
que s’ha d’enfortir amb 
acords i fusions.

Més de 600 nous afectats per 
ERTO en l’última setmana

Granollers

EL 9 NOU

El creixement de les mesures 
laborals per pal·liar els efec-
tes de les mesures de l’estat 
d’alarma no s’atura. En l’últi-
ma setmana, més de 600 tre-
balladors s’han sumat a la llis-
ta d’afectats per expedients 
de regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO) a la comarca. 
Les dades del Departament 
de Treball, Benestar i Famíli-
es de la Generalitat d’aquest 
dijous reflecteixen que, des 

del començament de la crisi 
sanitària, els ERTO afecten 
34.329 treballadors, 604 més 
que dijous de la setmana pas-
sada.

En total, 4.648 empreses 
–més d’un terç de les 12.500 
radicades a la comarca– han 
presentat mesures temporals 
de regulació de l’ocupació. 
D’aquestes, 4.279 han pre-
sentat ERTO per motius de 
força major. La resta, 369, 
al·leguen causes econòmi-
ques, productives o organit-
zatives.
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Menor augment que la mitjana
Granollers Les mesures contra la propaga-
ció de la pandèmia han portat a creixements 
generalitzats de l’atur. Les xifres mensuals 
no tenen precedents a la comarca, però enca-
ra són inferiors a la mitjana de Catalunya 
(l’11,9% al Vallès i el 12,2% al país). Les 
xifres anuals encara no arriben als registres 

dels temps de crisi (però s’ha de tenir en 
compte que només se sumen dos mesos de 
caiguda dràstica). En el quadre –amb dades 
de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona– es 
pot veure que el Vallès Oriental es troba en el 
terme mig de l’escalada de l’atur a Catalunya. 
De fet, al Vallès l’atur ha crescut el 18,62%, 
quatre punts per sota de la mitjana.

la comarca si es compara 
amb la resta de Catalunya, 
l’abril acostumava a ser un 
mes amb una trajectòria 
laboral positiva, vinculada 
a la contractació amb motiu 

de la Setmana Santa. L’atur 
havia baixat a l’abril fins i 
tot en anys de crisi profunda 
com 2010 i 2011, i en l’última 
dècada, només s’havia incre-
mentat el 2012, segons UGT.

Els registres interanuals 
també són molt elevats: a 
final de mes hi havia gairebé 
4.000 demandants d’ocupa-
ció més que l’any passat a 
aquestes altures. Aquesta 
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El total d’inscrits creix en més de 2.700 persones en un mes i en més de 4.000 en l’últim any
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La Llotja  
del Disseny de 
Granollers celebra 
una edició virtual

Granollers

La Llotja del Disseny traslla-
da a internet el seu emplaça-
ment habitual a la Porxada. 
La trobada de petits disse-
nyadors celebrarà aquest cap 
de setmana la primera edició 
virtual. Dissabte de 6 de la 
tarda a 8 de vespre i diu-
menge d’11 del matí a 1 del 
migdia es podran conèixer a 
través de <virtual.llotjadel-
disseny.com> les propostes 
de més de 40 petits creadors. 
S’hi podran veure vídeos i 
continguts audiovisuals i 
interactuar amb els petits 
creadors. Hi participaran cre-
adors de moda, roba infantil, 
complements, joguines, arti-
cles de papereria, accessoris 
per a mascotes, articles de 
la llar, ceràmica, cosmètica, 
bellesa o gastronomia. El 
nou format ha permès obrir 
la proposta a creadors de la 
resta de l’Estat i alguns d’in-
ternacionals. Els resultats de 
l’experiència determinaran si 
es torna a repetir,

Leroy Merlin obre 
la botiga de Lliçà 
d’Amunt per  
a professionals
Lliçà d’Amunt

Leroy Merlin ha obert aques-
ta setmana alguns dels seus 
establiments a l’Estat, entre 
els quals el de Lliçà d’Amunt, 
per atendre la demanda dels 
clients professionals. En 
total, ha obert 57 botigues, 
set de les quals a Catalunya. 
Els clients podran adquirir 
productes directament a les 
botigues i també fer-hi les 
recollides de productes que 
prèviament hagin sol·licitat 
pels canals habituals, en 
terminis de 24 hores, que en 
alguns punts es reduiran fins 
a tres hores. L’empresa ha 
aplicat mesures preventives 
especials per atendre els cli-
ents amb seguretat.

Saplex augmenta la producció de 
bosses de congelació per a Mercadona
Canovelles

EL 9 NOU

El fabricant de bosses de 
plàstic Saplex ha reforçat la 
producció de bosses de con-
gelació per atendre l’incre-
ment de la demanda d’aquest 
producte per part de la cade-
na de distribució Mercadona. 
La cadena ha informat aques-
ta setmana que les vendes de 
productes per preparar i con-
servar aliments a casa s’ha 

incrementat més d’un 70% 
en el període d’emergència 
sanitària. Aquest canvi d’hà-
bits ha incidit sobre tots els 
productes de preparació i 
conservació domèstica d’ali-
ments. 

Per atendre aquest impor-
tant increment de la deman-
da, Mercadona ha tingut la 
col·laboració dels anomenats 
proveïdors Totaler –submi-
nistren productes per a tots 
els establiments de la cade-

na–, i això implica Saplex, 
que és el proveïdor habitual 
de bosses de congelació 
(també de bosses d’escom-
braries).

La cadena, que disposa 
d’una xarxa de 1.600 boti-
gues a Espanya i Portugal 
ha detectat el canvi d’hàbits 
dels consumidors, amb efec-
te sobre articles de prepara-
ció: motlles, paper vegetal 
i paper plàstic transparent, 
com de conservació.

Condis obre a  
la Llagosta un nou 
supermercat de 
260 metres quadrats

La Llagosta

La cadena de supermercats 
Condis ha inaugurat aquesta 
setmana un nou establiment 
a la Llagosta. La botiga, amb 
una superfície de vendes de 
260 metres quadrats, està 
situada a l’avinguda Onze de 
Setembre i dona feina a sis 
treballadors. L’establiment 
disposa de les seccions habi-
tuals de drogueria, perfu-
meria, fruiteria, forn de pa 
i expositors de carnisseria i 
xarcuteria. Obrirà de dilluns 
a diumenge de 9 del matí 
a 11 de la nit. Amb aquest 
establiment, Condis disposa 
de 34 punts de venda i 12.915 
metres quadrats de superfí-
cie al Vallès Oriental.

Parets obre  
una línia d’ajuts 
per a la creació  
de noves empreses
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets 
obrirà una línia d’ajuts per 
contribuir a la creació de 
noves activitats econòmiques 
al municipi. La línia ja ha 
estat aprovada pel ple, amb 
l’objectiu que es creïn noves 
empreses i que apareguin ini-
ciatives viables des del punt 
de vista tècnic i econòmic 
que augmentin l’ocupació.

Granollers orienta 
80 joves en el canvi 
del sistema educatiu 
al laboral
Granollers

El programa Referent d’Ocu-
pació Juvenil ha fet des de 
primers d’any 80 atencions 
joves que es troben en el pro-
cés de deixar el sistema edu-
catiu per accedir a una feina 
o a formació ocupacional. El 
servei es manté per via tele-
màtica durant la situació de 
confinament.

La direcció de la Farinera Morató de Mollet calcula que la distribució industrial del seu producte ha caigut un 30%

Mollet del Vallès

J.C.A.

La farina s’ha convertit en un 
dels productes amb més alta 
demanda als supermercats 
en les setmanes de confi-
nament, especialment en 
les que les mesures d’emer-
gència derivades de l’estat 
d’alarma es van intensificar. 
Però, paradoxalment, aquest 
és també un sector afectat de 
manera notable pel descens 
de la demanda dels princi-
pals clients –forns de pa i la 
restauració.

“Hi ha una mala entesa 
amb la demanda de farina. 
Hi ha hagut puntes en la 
demanda de farina presen-
tada en paquets d’un quilo, 
però aquesta no és la princi-
pal font de negoci”, apunta 
Joan Moretó, director gene-
ral de la Farinera Moretó de 
Mollet, una de les empreses 
històriques del sector amb 
més d’un segle de trajectòria.

El creixement de les ven-

des d’aquests paquets petits 
distribuïts en botigues i 
supermercats va ser elevat. 
“S’ha arribat a multiplicar 
per tres. La situació no és 
únicament d’aquí, també 
ha passat en altres països 
d’Europa”, explica. En canvi, 
la distribució industrial del 
producte ha tingut grans cai-
gudes. Moretó ho quantifica 
en un 30%. 

La dificultat per trobar 
farina als supermercats ha 
tingut una causa que no té a 
veure amb la capacitat pro-
ductiva de les empreses del 
sector. “Hi havia capacitat 
per produir, però no hi havia 
prou material d’envasat; els 
productors de farina estem 
acostumats a atendre urgèn-
cies, però els proveïdors no 
tant. No hi havia bobines de 
paper per fer els envasos”, 
explica. La farinera Moretó 
ha doblat els torns en els 
quals fabrica aquesta mena 
de formats. “Hem passat 
d’un torn i mig a fer tres 

torns”, explica Moretó. Amb 
tot, aquesta no és l’activitat 
principal per a l’empresa. 
“En el sector, aquests for-
mats representen un 2% o 
un 3%; per a nosaltres, més 
perquè no totes les empreses 
fan aquests formats. Ara pot 
representar un 10%.”

En canvi, el gruix de l’ac-
tivitat està alterada per la 
situació sanitària. Tot i que 
els forns han pogut mante-
nir obertes les botigues, en 
molts casos les cafeteries que 
acompanyen els establiments 
no han pogut tenir activitat 
i això posava en dificultats 
la rendibilitat. “Molts forns 
que tenen més ingressos de 
la cafeteria han optat per 
no obrir”. També ha baixat 
l’activitat en forns que ser-
veixen restaurants. En el cas 
de l’empresa de Mollet hi 
ha preocupació pel moment 
del turisme. L’empresa, 
per exemple, ven molt pro-
ducte per fer ensaïmades a 
Mallorca.

La paradoxa de la farina
El sector pateix importants reduccions de vendes tot i  
el fort increment de la demanda domèstica pel confinament

Les vendes de bosses de congelació de la firma han crescut més d’un 70%
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Aspecte d’un dels laboratoris de Grifols a les instal·lacions de la companyia a Parets

el primer mercat on es distri-
buiran els tests és l’europeu. 
Grifols ja té comandes en 
diversos països.

El sistema que ha desenvo-

lupat Grifols, conegut amb 
les sigles TMA, té una sen-
sibilitat equivalent o fins i 
tot superior a les proves amb 
PCR. L’alta sensibilitat del 

test permetria estratègies de 
proves en grup per augmen-
tar la capacitat de detecció 
en la població. El test inclou 
tots els reactius des de la 

preparació de la mostra fins 
a l’obtenció de resultats i es 
processa en uns equips amb 
capacitat per analitzar més 
de 1.000 mostres diàries per 
instrument.

“Disposar de prou capaci-
tat de testeig molecular és 
crític per ajudar a controlar 
aquesta pandèmia i tenir un 
test amb alta sensibilitat per 
abordar una possible estra-
tègia en grups és un factor 
diferencial que ho podria fer 
possible”, diu un dels direc-
tors executius de la compa-
nyia, Víctor Grífols Deu.

Amb la capacitat de dis-
tribució de tests, i la maqui-
nària per fer les analítiques 
que Grifols manifesta que 
pot posar a disposició del 
sistema de salut, la capacitat 
per a la realització de proves 
a l’Estat s’incrementaria en 
unes 20.000 diàries. Grifols 
disposa de 27 equips per fer 
les analítiques, que es podri-
en ampliar fins a 40, encara 
que no totes les màquines 
diagnòstiques es destinarien 
a les proves de Covid-19. A 
Catalunya, hi ha set equips.

L’empresa ha aconseguit 
desenvolupar els test en un 
termini rècord de tres mesos. 
El treball conjunt fet a San 
Diego, Bilbao i Barcelona ha 
permès disposar dels tests i 
de la maquinària per a diag-
nòstic i incrementar la capaci-
tat de fer proves a la població.

Mango reforça tresoreria en 
plena reobertura de botigues

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La cadena de distribució de 
moda Mango ha ampliat la 
capacitat de finançament 
amb dos crèdits obtinguts 
sota l’aval de l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO) per 
valor de 240 milions d’euros. 
Un préstec per valor de 200 
milions amb els principals 
grups bancaris espanyols s’ha 
convertit en el primer crèdit 
sindicat amb aval oficial a 

l’Estat durant l’actual emer-
gència sanitària. En paral·lel 
s’ha firmat una altra ope-
ració de finançament amb 
Crédit Agricole per valor de 
40 milions. 

La concessió dels crèdits 
coincideix amb el procés 
de reobertura de botigues, 
que incrementarà l’activitat 
logística a Lliçà d’Amunt. 
Actualment ja en té 600 
d’obertes a tot el món. Tam-
bé es mantindrà el creixe-
ment de la venda electrònica.

Llotja de Bellpuig (4-5-20)

CONILL: 1,74 (–0,09)
POLLASTRE VIU: 0,79 (=) – 1,15 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,38 (=) – 1,87 (=) 
OUS: xl: 1,35 - l: 0,93 - m: 0,85 - s: 0,68 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,07 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (30-4-20) 

PORC: 1,791 / 1,803 (- 0,060)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 67,50/69 (-6)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,84 / 3,69 / 3,42 / 3,27 (=) 
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,89 / 3,70 / 3,50 / 3,36 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,36 / 3,28 / 2,02 (=)

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

Mercolleida (30-4-20)

PORC VIU selecte: 1,355 (-0,045) 
LLETÓ 20 kg: 47 (-6)   
XAI (23 a 25 kg): 2,50 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 2,45 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 209 (=)
BLAT PA: 214 (=)
MORESC: 183 (=)

ORDI LLEIDA: 175 (=)  
COLZA: 345 (=)  

Llotja de Barcelona (5-5-20)

GARROFA: 210/t (=)
GARROFA FARINA: 200/t (=)
SOJA PAÍS: 335 (–3)
MORESC UE: 182/t (–1)
BLAT: 204/t (–4)
ORDI PAÍS: 174/t  (–3)
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 232 (–2)
MILL: 475 (+55)
COLZA: S.C.
SORGO: S.C.

Grans del Lluçanès (30-4-20)

GRA DE COLZA: 336,50  (-2,25)

Grifols valida el test de la Covid-19 
i en produirà un milió setmanal

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El grup Grifols ha completat 
el desenvolupament d’un 
test molecular de detecció de 
la Covid-19 dins dels termi-
nis previstos i ja en preveu 
el llançament, un cop obtin-
gudes les autoritzacions 
sanitàries a l’Estat. El des-
envolupament d’aquest test, 
que detecta la presència del 
coronavirus en plasma, sang 
i vies respiratòries, ha estat 
fruit de la col·laboració dels 
centres del grup a Catalunya, 
el País Basc i els Estats Units. 
La producció es farà en 
aquest últim país (a la plan-
ta de San Diego), amb una 
capacitat prevista d’un milió 
d’unitats a la setmana.

L’empresa ha comunicat 
que està en disposició de 
començar la distribució dels 
tests a l’Estat espanyol, a 
partir de la setmana vinent, 
amb un volum d’1,5 milions 
de proves. Tot i que la pro-
ducció es fa als Estats Units, 

Donació de gel 
desinfectant del grup 
VMV a la Creu Roja
Lliçà de Vall La Fundació 
VMV Cosmetic Group ha 
fet aquesta setmana una 
donació de 384 litres de gel 
hidroalcohòlic (96 garrafes 
de quatre litres) a la Creu 
Roja. Des que la companyia, 
a través de l’empresa Lamar-
vi, va començar a elaborar 
aquest producte higiènic, al 
començament de l’emergèn-
cia sanitària, suma donaci-
ons de 5.000 litres de pro-
ducte, sobretot a residències 
d’avis i a hospitals.

L’empresa posa a disposició 1,5 milions d’unitats per incrementar la capacitat de fer proves a l’Estat
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Fotografia ‘Sin título’ (Margaret Island, Budapest, 2014) de la sèrie “My Danube” de Lourdes R. Basolí

Granollers

Teresa Terradas

El món de la fotografia ha 
volgut sumar-se a la lluita 
contra la pandèmia. I ho ha 
fet a través d’una campanya 
benèfica, #fotoscontrala-
covid, que permet adquirir 
obra original de grans fotò-
grafs d’arreu del món, entre 
els quals hi ha els vallesans 
Joan Fontcuberta i Lurdes 
R. Basolí, a un preu reduït. 
Els beneficis es destinaran al 
fons d’emergència de Covid-
19 de Metges sense Fronte-
res per lluitar contra la pan-
dèmia. En aquests moments 
ja hi ha més de 200 fotògrafs 
que participen en la cam-
panya, que acabarà el 17 de 
maig, i que ja porta recollits 
més de 100.000 euros.

Fontcuberta, veí de la Roca 
del Vallès i amb taller a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts 
de Granollers, ha cedit la 
fotografia Trauma#0239, 
realitzada el 2020, i que per-
tany al projecte “Trauma”, 
que inclou ja milers d’imat-
ges corrompudes. “Conside-
rem la salut de les imatges. 
La fotografia té una biologia 
pròpia que comporta també 
malalties. Des de fa temps 
vaig als arxius per localitzar 
fotografies malaltes, foto-
grafies afectades per algun 
tipus d’infecció. Les troba-
lles són pures metàfores de 
nosaltres mateixos”, comenta 
el fotògraf.  La imatge és un 

negatiu afectat d’una espècie 
de gangrena, amb una taca 
sobre un individu.

Fortcuberta va escollir 
aquesta mateixa fotogra-
fia per participar en una 
altra iniciativa vinculada 
amb aquest temps de con-
finament, Visiones des de la 
fragilidad, impulsada per la 
documentalista i escriptora 
Yolanda García Villaluen-
ga i comissariada per Zara 
Fernández de Moya. En el 

projecte hi van participar 
sis fotògrafs i sis fotògrafes, 
que havien d’aportar una 
única obra que representés 
el drama de la Covid-19, al 
voltant del confinament cau-
sat per la pandèmia sanitària. 
Al costat de Fontcuberta hi 
van participar altres artistes 
com Cristina García Rodero, 
Pablo Genovés o Ana Pala-
cios.

La fotògrafa granollerina 
participa en aquesta cam-

panya amb la fotografia Sin 
título (Margaret Island, 
Budapest), 2014, de la sèrie 
“My Danube”, després que  
l’organització contactés amb 
ella perquè en formés part. 
“En cap moment vaig tenir-
ne cap dubte, és una pro-
posta molt benvinguda per 
tot el que ens està passant”, 
comenta Basolí. “Per a mi és 
tot un luxe participar-hi, al 
costat de fotògrafs tan reco-
neguts com Joan Fontcuberta 

Instantànies contra la pandèmia

o Nelson Garrido, de Caracas, 
al qual admiro moltíssim”, 
afegeix. 

La fotògrafa granollerina 
va escollir aquesta imatge 
perquè pertany a un projecte 
sobre el Danubi, molt cone-
gut i que s’ha exposat arreu 
d’Europa. “Crec que és una 
fotografia que funciona bé. 
Si jo em posés al lloc d’una 
compradora, és una imatge 
que m’agradaria molt.” 

A finals d’abril va comen-
çar a funcionar la platafor-
ma de venda amb l’adreça 
<www.fotoscontralacovid.
com>, on es poden adquirir 
les fotografies dels autors 
participants en un format 
de 20x30 centímetres sobre 
carta Canson Fine Art, al 
preu de 100 euros. Els diners 
recaptats de la venda de les 
fotografies en la plataforma 
web seran gestionats per 
l’ONG amb seu a Barcelona 
Ruido Photo, que s’encarre-
garà d’entregra-lo –deduïts 
els costos de producció i 
enviament de 15 euros– a 
Metges sense Fronteres.

FOtògRAFS D’ARREU

La majoria dels fotògrafs 
participants són de l’Estat 
espanyol i l’Amèrica Llati-
na, però també de diferents 
països d’Europa, amb imat-
ges que abasten des de la 
fotografia documental clàs-
sica fins al fotoperiodisme, 
passant pel documentalisme 
creatiu i els diferents gène-
res de fotografia artística. Hi 
ha noms tan reconeguts com 
Colita, Txema Salvans o Tino 
Soriano.

Els impulsors de la inici-
ativa, que s’emmiralla en la 
campanya #100Fotografiper-
Bergamo, són Jordi Pizarro i 
Eloisa d’Orsi, amb el suport 
d’un equip de professionals 
que hi participen de forma 
voluntària. 

Basolí destaca precisament 
l’esforç tan gran que han fet 
els organitzadors. “Aconse-
guir portar Joan Fontcuberta 
i altres fotògrafs molt reco-
neguts és tot un mèrit, i hi 
ha un gran esforç al darrere, 
de tot l’equip, i aquesta és la 
clau de l’èxit.”

A Basolí, la crisi pel coro-
navirus la va enganxar de 
ple amb dos projectes que 
havia de fer, precisament, 
a Granollers. Cap a finals 
de març havia de presentar 
l’exposició “Blank” a l’Espai 
d’Arts de Roca Umbert. A 
més, participava, també el 
darrer cap de setmana de 
març, en el festival Ope-
ra Aperta del Museu de 
Granollers, amb un projecte 
artístic consistent en la rein-
terpretació del cap de Bacus. 
“Aquesta situació m’ha afec-
tat moltíssim, com a molta 
gent, tant pel que fa als 
projectes personals com als 
encàrrecs que tenia, que han 
caigut tots”, explica.
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Fotografia ‘trauma#0239’ (2020), de Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta i Lurdes R. Basolí participen en la campanya benèfica  
#fotoscontralacovid, al costat de fotògrafs d’arreu del món
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El grup Els Imbècils, 
de la Garriga, canten 
des del confinament
La Garriga

El grup Els Imbècils, de la 
Garriga, ha penjat a You-
tube un vídeo fet des de 
casa en què interpreten Mis 
calles llevan hacia ti i Yo 
no te pido la luna. “Aquest 
vídeo està fet gràcies a la 
contribució de molta gent 
que ha aportat el seu talent 
o la seva imbecil·litat. En 
temps de confinament i de 
no poder abraçar als amics, 
volem seguir fent una festa 
de la música i a la nostra 
manera, fent l’imbècil”, 
diuen.

El Museu Abelló 
de Mollet,  
a la plataforma 
Museuobert.cat

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Des d’aquesta setmana, el 
Museu Municipal Joan Abe-
lló de Mollet ja és present a 
la plataforma Museuobert.
cat. L’objectiu és sumar 
presència a la xarxa per con-
tinuar en contacte amb els 
usuaris i donar-se a conèixer 
a nous públics.

D’aquesta manera, el 
museu suma una nova pla-
taforma on line on mostrar 
la seva col·lecció i, malgrat 
l’excepcionalitat del confi-
nament, mantenir el museu 
obert, encara que físicament 
tingui les portes tancades.

A Museuobert.cat hi ha a 
l’abast més de 800 peces de la 
Col·lecció Abelló, que poden 
entrar en diàleg directe amb 
les col·leccions de 17 museus 
més de Catalunya. #museuo-
bert treballa permanentment 
en la seva actualització, de 
manera que ofereix els con-
tinguts contínuament en 
procés de canvi i ampliació.

El portal Museuobert.cat 
permet la visualització i la 
difusió de les col·leccions de 
museus que se sumin a la ini-
ciativa, així com una intuïti-
va cerca per camps i museus 
que facilita la publicació a les 
xarxes socials.

Zesc estrena 
divendres el segon 
senzill del nou disc
Montornès del Vallès

El grup Zesc, de Montornès, 
del Vallès, estrena aquest 
divendres el segon senzill 
del seu nou EP, que porta el 
mateix títol, Ferida (Camping 
Records). El tema va acompa-
nyat d’un curiós videoclip, que 
es pot veure a totes les pla-
taformes digitals. El nou EP 
encara no té data de sortida. El 
mes de març passat, la banda 
de Montornès ja va estrenar el 
primer senzill del nou treball, 
Creus que saps la veritat.

Suspès el concert 
de La Mútua  
amb l’OCGr
Granollers

La Mútua de Granollers ha 
decidit suspendre el concert 
que ofereix cada any als 
seus socis a causa de la cri-
sis sanitària de la Covid-19. 
Enguany, el concert estava 
previst per al 17 de maig amb 
l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, habitual d’aques-
ta cita. La formació havia 
d’interpretar la Simfonia La 
Pastoral de Beethoven. 
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El músic i escriptor Jordi Masó

Granollers

EL 9 NOU

Jordi Masó tenia previst 
publicar aquest mes de maig 
un nou llibre, Ambrosia, 
amb l’editorial Males Her-
bes, amb la qual acostuma a 
treballar. La situació d’emer-
gència sanitària, però, ha 
posat fre a aquesta publica-
ció, que es troba en compàs 
d’espera. “El llibre havia de 
sortir després de Sant Jordi, 
al maig, que sempre és un 
bon mes, però no ha pogut 
ser, ja que es va aturar tot 
quan estava a punt d’anar a 
fàbrica”, comenta el músic i 
escriptor de Granollers.

El nou llibre és un recull 
de 66 microrelats escrits per 
Masó al llarg d’aquests dar-
rers 10 anys. “És molt variat i 
heterogeni, és com una mena 
de reivindicació dels llibres 
de contes no unitaris”, deta-
lla l’autor. Segons l’editorial, 
aquest llibre de microrelats, 
“gènere on el de Granollers 
excel·leix, està fet de petites 
perles magistrals”.

Com que de moment, el lli-
bre no té data de publicació, 
l’editorial ha penjat al seu 
web, en l’apartat Contes per 
al confinament, alguns dels 

microrelats que formen el 
llibre per anar fent boca com 
“El requisit”, “L’assetjador” 
–que reproduïm en aquest 
article–, “Realisme màgic” i 
“Un cop sec a l’assetjador”.

Aquest no és el primer 
llibre que Masó publica amb 
Males Herbes. Els també lli-
bres de relats Polpa i La bibli-
oteca fantasma, i la seva pri-
mera novel·la, Un hivern  a 
Corfú, són del mateix segell. 

A aquests llibres s’hi afe-

geixen les seves darreres 
publicacions, com l’antologia 
Bones confitures, una anto-
logia de microrelats catalans 
que ell s’ha encarregat de 
recollir. A més, és un dels 
autors del llibre de relats 
Granollers, setze històries 
d’una ciutat, i també signa 
una de les històries de Paper 
cremat. 10 contes per a 100 
anys de Ray Bradbury. 

Un altre dels autors parti-
cipants en aquest recull és, 

Llibre en estat d’espera
Jordi Masó, de Granollers, havia de publicar el llibre ‘Ambrosia’ aquest maig

‘L’assetjador’
Davant el cos inert de la 
noia, Romeu, desesperat, 
pren el flascó i en beu el 
contingut d’un glop. El 
públic el veu agonitzar 
entre espasmes i recar-
golaments, els ulls fora 
de les òrbites, la boca 
escumejant. Sobreactua? 
Només Julieta sap que no. 
Porc fastigós!

precisament, Ramon Mas, 
de l’editorial Males Her-
bes i veí de Santa Maria de 
Palautordera. Mas també 
ha publicat aquests dies a la 
web de l’editorial diversos 
relats distòpics que tenia 
escrits i que havien de for-
mar part d’un futur llibre, 
Distopies íntimes. 

Cinc alumnes de la comarca, 
finalistes d’AMIC-Ficcions

Pol Aumedes presenta el primer 
tema propi des del confinament

Granollers

EL 9 NOU

Cinc alumnes del Vallès Ori-
ental són finalistes de la 12a 
edició del concurs literari 
AMIC-Ficcions, amb més de 
1.500 històries publicades 
durant el termini del con-
curs. El jurat estava format 
per persones vinculades al 
món literari i de l’educació. 

Els cinc finalistes han estat 
escollits d’entre els 262 
alumnes de 10 centres edu-
catius que s’han presentat en 
aquest territori. El concurs 
literari juvenil AMIC-Ficci-
ons, l’aventura de crear his-
tòries, va tancar la 12a edició 
el passat 31 de març amb una 
participació de 3.660 alum-
nes de 277 centres educatius 
diferents. 

Granollers

EL 9 NOU

El músic Pol Aumedes, de 
Granollers, ha presentat 
aquesta setmana a les xarxes 
el primer dels temes propis 
que ha estat gravant aquests 
dies. És la música del ball pla 
titulat Símils i contrapunts. 
“Tot el que sona ho he com-
post i gravat jo per pistes amb 

diferents instruments com 
l’acordió diatònic, l’acordina, 
la tarota, veu, caixa, shru-
ti box o un acordió midi”, 
explica. També hi ha mesclat 
imatges de la pròpia gravació, 
de la partitura pintada i de la 
performance “Danses pinta-
des”, on balladors van inter-
pretar aquesta peça junta-
ment amb una mazurca, una 
rumba i una sardana curta.

A la mateixa web s’hi pot 
seguir el treball d’un altre 
vallesà, Roger Pelàez, de la 
Roca del Vallès. Sota el títol 
de Pantagruèlica pandèmia 
de pandereta es pot seguir 
la nova sèrie de reflexions 
i acudits de Pelàez sobre el 
temps actual.
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Dos clients, Miquel Cano i Carme Marimon, aquest dimarts al matí a l’entrada de la plaça dels Cabrits de La Gralla, on no es pot accedir a l’interior 

Llibreries mig obertes
Alguns establiments obren les portes només amb cita prèvia i per a encàrrecs

Granollers

T.T.

Dimecres a les 11 del matí, 
Carme Marimon era a la por-
ta de la llibreria La Gralla de 
Granollers per recollir uns 
llibres que havia encarregat 
la seva filla durant el confina-
ment. “Aprofito que aquesta 
és l’hora que puc sortir i així 
faig encàrrecs”, explica la 
Carme, contenta que comen-
cin a obrir les botigues, “amb 
totes les condicions necessà-
ries”. Al seu davant, Miquel 

Cano, de 66 anys, també ana-
va a recollir el seu encàrrec, 
No estás sola, de Mari Jungs-
tedt, i ho ha aprofitat per 
comprar un altre llibre de la 
mateixa autora, Las trampas 
del afecto. “Tenia ganes de 
sortir, sort que durant el 
confinament encara tenia 
uns llibres a casa per llegir. I 
creu-me, que me n’he fet un 
fart, de llegir, aquests dies”, 
explicava.

Tants ells com la resta de la 
clientela que aquesta setma-
na ha passat per la llibreria 

granollerina, no han pogut 
entrar dins l’establiment a 
remenar, tocar i triar llibres, 
tal com es preveu en la fase 
0 del desconfinament. Altres 
llibreries que han obert 
aquesta setmana, com l’Stro-
goff de la Garriga o L’Illa de 
Mollet, han demanat que la 
clientela truqui abans per 
demanar cita prèvia per anar 
a recollir encàrrecs o com-
prar algun llibre, ja sabent 
quin es vol i sabent segur 
si el tenen. “Pensa que els 
distribuïdors han començat 

a treballar aquesta setmana, 
i és clar, potser no tenim 
alguns títols”, comenta Eva 
Portell, presidenta de la coo-
perativa.

A La Gralla només han 
tingut oberta l’entrada de 
la plaça dels Cabrits, on han 
posat un taulell des d’on han 
atès els clients. Portell ha 
explicat que la majoria de la 
gent que truca ho fa per fer 
una reserva o per saber si 
tenen algun llibre en concret. 
“Moltes persones encara fan 
la comanda per internet”, 

apunta. “També hi ha gent 
que no té cita, però han vist 
que estàvem oberts i s’han 
acostat per preguntar i dema-
nar algun llibre infantil, i 
sobretot coses de papereria”, 
explica Portell. 

La llibreria també ha obert 
amb el personal mínim, i en 
un horari reduït. A més, es 
demana als cients que portin 
mascareta i guants. De cara 
a la setmana que ve, tot i que 
en un principi la intenció era 
obrir ja la botiga amb el 30% 
d’aforament, finalment no 
podrà ser després que la fase 
1 s’endarrereixi en la majoria 
d’àrees sanitàries del país. 
Per tant, es preveu que conti-
nuï la mateixa situació.

La llibreria L’Illa de Mollet 
també va obrir dilluns per 
a les persones que anaven a 
recollir encàrrecs i tenien cita 
prèvia, però si ho vol el client, 
continuen portant els llibres 
a casa, com han fet durant el 
confinament. L’entrada s’ha 
fet d’un en un, amb atenció 
personalitzada. A l’Strogoff 
de la Garriga també va tor-
nar a obrir les portes dilluns 
només per a clients amb cita 
prèvia, que podien demanar 
per Whatsapp, correu electrò-
nic o trucant. 

Per la seva part, la llibreria 
L’Espolsada de les Franque-
ses s’ha posat a punt aquesta 
setmana a porta tancada per 
preparar les comandes acu-
mulades al llarg d’aquests 
dies i a l’espera de reprendre 
l’activitat quan sigui possible.

In Crescendo  
versiona ‘Tusa’  
des del confinament
Granollers El grup 
coral In Crescendo, de 
Granollers, s’ha unit virtu-
alment també per oferir la 
seva música al públic des 
del confinament. Els 13 
components d’aquesta for-
mació han fet una inter-
pretació a cappella des 
de 13 cases diferents de 
Tusa, una cançó de Karol 
G i Nicki Minaj. La seva 
versió La Tusa (Me quedo 
en casa) fa referència a 
diferents situacions pròpi-
es d’aquests dies de confi-
nament, com l’augment de 
les videotrucades, el tele-
treball o els aplaudiments 
al balcó. In Crescendo 
també ha cantat, junta-
ment amb Suu, el tema 
Tant de bo, en una versió 
totalment a cappella.

Les llibreries 
La Gralla, L’Illa 
i l’Strogoff han 

pujat la persiana 
amb restriccions
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Les biblioteques ofereixen 
sessions de contes en directe
Les sessions es fan al perfil @bibliotequesvo d’Instagram

Granollers

EL 9 NOU

Les biblioteques del Vallès 
Oriental, encara tancades al 
públic, continuen l’activitat a 
la xarxa. Des de mitjan abril 
ofereixen sessions de contes 
en directe amb el nom “A les 
dotze, menja’t un conte!”, 
cada dia de dilluns a diven-
dres a les 12 del migdia, al 
perfil d’Instagram de @
bibliotequesvo. Aquestes ses-
sions de narració de contes 
van adreçades a famílies amb 
infants majors de 3 anys.

En aquesta iniciativa, cada 
biblioteca ha programat des 
del 20 d’abril una sessió i ha 
contractat el narrador, de 
manera que s’aconsegueix 
una programació estable de 
narració de contes de quali-
tat. Al mateix temps es dig-
nifica la tasca dels narradors 
professionals. 

Fins ara, ja hi ha hagut 
sessions a càrrec de les bibli-
oteques Ca l’Oliveres de 
Lliçà d’Amunt, Can Casas 
de Llinars, biblioteca Petit 

i Aguilar de Sant Feliu de 
Codines, biblioteca de la 
Roca del Vallès, Can Rajo-
ler de Parets, Contravent 
de Vilanova, biblioteca de 
Montornès, Josep Badia 
de l’Ametlla, Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja de Santa Eulàlia de 
Ronçana, les biblioteques de 
Granollers, Núria Albó de la 
Garriga i Marc de Vilalba de 
Cardedeu –tot i que aquestes 

dues sessions es van suspen-
dre per problemes tècnics–, 
i La Grua de Montmeló. 
Aquest divendres és el torn 
de la Biblioteca de Caldes de 
Montbui, que ha preparat la 
sessió Més que contes a càrrec 
d’Un Conte al Sac. Altres 
narradors que han participat 
en la iniciativa són Mon Mas, 
Ada Cusidó, Alícia Molina, 
Elena Codó, Marta Esmarats 
o Sherezade Bardagí.

La Sala Municipal 
de Teatre  
de l’Ametlla tanca 
la temporada

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Sala Municipal de Teatre 
de l’Ametlla ha decidir posar 
a fi a l’actual temporada 
davant la situació d’emer-
gència sanitària. Així, ha 
posposat tota la programació 
prevista aquest segon trimes-
tre fins a la tardor, coincidint 
amb l’inici de la temporada de 
teatre 2020/2021. La regido-
ria de Cultura ha pogut repro-
gramar a l’octubre, novembre 
i desembre de 2020 totes les 
funcions previstes aquestes 
setmanes. Així, Hai la pesca-
dora de somnis, de la compa-
nyia Giramagic, es presentarà 
el 15 de novembre a les 12 del 
migdia; Contes portàtils, de la 
Companyia Professors Subs-
tituïbles, el 29 de novembre 
a les 6 de la tarda; Perduts en 
el temps, de la companyia Toc 
Toc, el 28 d’octubre a les 6 
de la tarda;  De mares a filles, 
de Mosicamix i Puy&co, el 3 
d’octubre  a les 8 del vespre, 
i eMe, de la companyia Carlo 
Mô, el 7 de novembre a les 8 
del vespre. 

Caldes suspèn el 
Festival de Titelles 
Romà Martí
Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha decidit suspen-
dre la 23a edició del Festival 
de Titelles Romà Martí a 
causa de la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19. El 
festival s’havia de celebrar el 
cap de setmana del 16 i 17 de 
maig. El Festival de Titelles 
Romà Martí esdevé cada pri-
mavera un punt de trobada i 
d’entreteniment per a tota la 
família. En l’edició anterior 
hi van participar 14 com-
panyies que van actuar en 
diferents escenaris de la vila, 
tant exteriors com interiors. 

Vermut literari 
virtual al Tarambana 
amb Maria Climent
Cardedeu

Els Vermuts Literaris a l’es-
pai cultural i gastronòmic 
Tarambana de Cardedeu 
continuen de forma vir-
tual. Aquest dissabte a les 
12 del migdia és el torn de 
l’escriptora Maria Climent, 
que presentarà el seu llibre, 
Gina. La presentació anirà a 
càrrec de la periodista Clara 
M. Clavell, organitzadora 
dels vermuts. L’acte es podrà 
veure per rtvc.cat i pel canal 
38 de la TDT.

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.
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Algunes de les imatges enviades pels veïns i veïnes. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, les han fet Montse Puig, Cristina Balius, Marc Pujol i Elena Guerrero

El museu Thermalia recull part de la memòria visual del confinament

Caldes des dels balcons

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Des d’aquest dilluns, el 
museu Theramalia de Cal-
des publica diàriament a les 
xarxes socials un recull en 

vídeo de 30 segons amb foto-
grafies i vídeos enviats per 
la ciutadania que mostren 
el que es veu des dels seus 
balcons i terrasses. D’aques-
ta manera, el museu vol 
mostrar i preservar el que 

ha estat una part important 
de la memòria visual dels 
calderins i calderines durant 
el període de confinament. 
La iniciativa ha tingut molt 
d’èxit i en menys d’una set-
mana des que es va fer la cri-

da els impulsors han rebut 
més d’un centenar d’imatges 
d’una cinquantena de perso-
nes. Els vídeos es poden veu-
re cada dia al compte d’Ins-
tagram @museuthermalia.

L’origen de la idea són 

unes imatges captades per 
la regidora de Turisme i Ter-
malisme, Carme Germà, de 
la plaça de la Font del Lleó 
deserta. “Vaig pensar que, 
de la mateixa manera que 
jo havia gravat la plaça, es 
podia demanar a la gent que 
compartís el que veu des de 
la finestra de casa. El resultat 
seria una visió col·lectiva 
de Caldes, tal com la veiem 
aquests dies: des dels balcons 
i terrasses”, explica Germà. 

“Caldes és molt impactant 
sense gent. Especialment en 
punts com el carrer Major, 
el carrer Font i Boet o la 
mateixa plaça, que tots tenim 
a la retina plens de gent”, 
afegeix. Tots els vídeos con-
tenen el mateix fons musical, 
obra del compositor calderí 
Ramon Solé.

Les persones interessades 
poden enviar la foto o vídeo 
per WhatsApp al número de 
telèfon 617843675 indicant 
el nom i cognom de l’autor, 
compte d’Instagram (si en 
tenen) i ubicació des d’on 
està feta la fotografia o el 
vídeo

CRIDA PER APLEGAR 
IMATGES DE LA  
PANDÈMIA A CALDES

Paral·lelament a aquesta 
campanya, i en la línia del 
que s’ha fet a molts altres 
pobles, l’arxiu municipal ha 
fet una crida a la població 
perquè enviï imatges de 
la crisi sanitària a Caldes. 
“Així, igual que estem veient 
les imatges de la pandèmia 
de 1918, algun dia veurem 
les de la de 2020”, conclou 
Carme Germà.

En menys d’una 
setmana s’han 

rebut més de 100 
imatges d’unes 

50 persones

La colla dels Torrats de Mollet 
s’inventa un correbars virtual
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La colla dels Torrats de 
Mollet ha convocat, per 
aquest dissabte a les 7 de la 
tarda a través d’Instagram 
live (@covid19triplejsoun-
dfestival), el Confinatasques, 
una mena de correbars vir-
tual amb la participació d’al-
guns dels bars i establiments 
que prenen part en el Torra-
tasques de festa major.

Els dinamitzadors de l’ac-
tivitat seran els TripleJ, tres 
membres de la colla que fan 
sessions de música i ball 
en directe per Instagram 

un o dos cops per setmana. 
D’aquesta manera, els con-
ductors aniran guiant els 
espectadors per un itinerari 
que passarà per diversos 
bars. Cada vegada que s’ar-
ribi a un establiment els Tri-
pleJ explicaran com s’ha de 
beure la beguda que cadascú 
ja tindrà preparada a casa. 
Les consumicions aniran a 
càrrec dels participants, amb 
la beguda (i la quantitat) 
que més li vingui de gust a 
cadascú. Paral·lelament a la 
sessió d’Instagram, es farà 
una connexió paral·lela per 
Google Meet per interactuar 
amb altres participants.

Veïns de la Garriga 
celebren la Feria  
de Abril als balcons
La Garriga 

El confinament no ha estat 
un obstacle perquè els veïns 
i veïnes dels números 32, 45 
i 47 del carrer Anselm Clavé 
de la Garriga, i del principi 
del carrer Miquel Porter i 
Moix, visquin un any més la 
Feria de Abril. Fa uns dies, 
els balcons d’aquest punt 
del nucli urbà del municipi 
mostraven aquest aspecte 
festiu, decorats amb ban-
deroles, pancartes i altres 
elements, amb motiu d’una 
de les celebracions més 
esperades per molta gent, 
principalment d’origen 
andalús.R
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través del formulari que hi 
ha al web municipal. Els par-
ticipants responen les pre-
guntes en directe a través de 
l’aplicació Kahoot. “Enganxa 
perquè les preguntes són 
sobre coses que a la gent els 
resulten molt familiars”, 
considera Iglesias. Sigui com 
sigui, la participació no ha 
parat de créixer des de la pri-
mera edició: d’aquells més de 
60 equips es va passar a més 
de 80 en el següent programa 
i 91 en el tercer. 

Es reparteixen tres premis: 
el primer és una subscripció 
de sis mesos a la platafor-

ma de continguts digitals 
(Netflix, HBO, etc.) que 
esculli l’equip guanyador; el 
segon és un sopar a domicili 
servit per un restaurant, si 
pot ser, del poble, i el tercer 
és un joc de taula a escollir, 
que la família guanyadora 

rep a casa. D’altra banda, des 
de la primera edició es va 
fent un rànquing general de 
punts i l’equip que quedi pri-
mer quan s’acabin totes les 
edicions del programa obtin-
drà un cap de setmana a Port 
Aventura, quan les circum-
stàncies de la crisi sanitària 
ho permetin. Això, però, serà 
quan els participants del 
Tastapoble vulguin. Fins ara, 
han respost majoritàriament 
que sí a l’última pregunta de 
cada programa, en què se’ls 
demana si volen participar 
en un altre concurs de pre-
guntes.

Una de les preguntes del ‘Tastapoble’, que s’emet cada diumenge a la tarda pel canal de Youtube de l’Ajuntament

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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El museu La Tela 
proposa als infants 
una investigació 
sobre mamífers

Granollers

Ja es pot accedir, a través de 
Facebook, a Estela i la dent 
d’or, la tercera aventura de 
la nena investigadora del 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. En aquest 
relat, basat en campanyes 
reals del museu, els infants 
descobriran tota la informa-
ció que es pot extreure de 
les deposicions d’una geneta 
per conèixer la seva dieta: 
què són els petits mamífers, 
les latrines o el patró de 
taques que diferencia cada 
geneta són algunes de les 
coses que aprendrà l’Estela 
en les seves converses amb 
els experts del museu. Com 
en els capítols anteriors, la 
història s’acompanya de fit-
xes didàctiques. Cada 15 dies 
el museu penja un nou relat, 
que es difon a través de Face-
book (@mcngranollers) amb 
les etiquetes #tuinvestigues 
i #investigaamblestela.

Crida per recopilar 
materials històrics 
de la festa major 
de Granollers

Granollers

Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts i l’Arxiu Municipal 
de Granollers han fet una 
crida per recopilar material 
dels 10 primers anys de la 
festa major de Blancs i Blaus 
(1985-1995). Es poden enviar 
fotos i documents per fer-ne 
un arxiu a partir de la memò-
ria col·lectiva.

Lliçà d’Amunt

R.S.

Com molts altres Ajunta-
ments, el de Lliçà d’Amunt 
va buscar maneres d’alleu-
gerir el confinament a la 
ciutadania, i se’ls va acudir 
organitzar un concurs de 
preguntes sobre la vila. Així 
va néixer el Tastapoble, una 
mena de Trivial Pursuit de 
temàtica local que s’emet 
cada diumenge a la tarda 
per Youtube i que va tenir la 
primera edició fa unes set-
manes. El que no s’esperaven 
els impulsors és la resposta 
que va tenir la idea: després 
d’aquell primer programa, 
el concurs ha anat repetint a 
petició de la mateixa gent i 
aquest diumenge se’n farà la 
quarta edició. A més, la set-
mana passada es va estrenar 
la versió infantil, que repeti-
rà aquest dissabte.

“Ens ha sorprès molt. 
Rebem missatges de What-
sapp, correus, i publicacions 
a les xarxes de famílies que 
esperen els diumenges a la 
tarda per reunir-se al voltant 
de la taula i jugar al Tasta-
poble”, assegura el regidor 
de Cultura, Albert Iglesias. 
La cita amb el concurs és el 
diumenge a les 5 de la tarda 
a través del canal de Youtube 
de l’Ajuntament, i per jugar 
cal formar un equip amb 
les persones amb qui s’està 
passant el confinament, i 
inscriure-s’hi prèviament a 

Dels més  
de 60 equips del 

primer programa 
es va passar  

a 91 al tercer 

El ‘trivial’ de casa
El Tastapoble, un concurs de preguntes en línia sobre Lliçà d’Amunt impulsat per 
l’Ajuntament, és una de les activitats més esperades de la setmana a moltes llars del poble



EL CALAIXNOU9EL Divendres, 8 de maig de 2020 41

Protegint la gent gran
EL 9 NOU

Montserrat Reverter té 59 anys, va néixer a 
Granollers i viu a Montgat, al Maresme. No 
té fills, però la seva parella sí: “Soc iaia pos-
tissa”, explica. Està diplomada en Inferme-
ria i ha treballat en diversos centres: l’hos-

pital de Mataró, els laboratoris Echevarne, 
el Centre de Diagnòstic Mèdic i en dos cen-
tres d’atenció primària (CAP) a Granollers 
i la Garriga. Fa quasi nou anys que treballa 
com a infermera a la residència de la Fun-
dació Antònia Roura, a la capital vallesana, 
que ha rebut fort l’impacte de la crisi de la 
Covid-19.
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Granollers

EL 9 NOU
Addicta a les xarxes soci-

als?
No
Una pel·lícula. 
Flashdance.
Un llibre.
L’església del mar, 

d’Ildefonso Falcones.
Un restaurant de la 

comarca.
Qualsevol amb la millor 

companyia.
Li agrada cuinar?  
Sí, però necessito temps.
Un plat.
Cargols a la llauna.
Una beguda.
Vi, pansa blanca.
On ha passat les últimes 

vacances?  
A Montgat.
Té previst fer algun viat-

ge? A on?  
No.
Un lloc o un racó on per-

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

A Sant Miquel del Fai, em 
sembla espectacular.

I de Catalunya?  
La platja de Montgat.
I del món?  
Nova York. 
Un lloc on no portaria 

mai ningú?  
A pujar en globus. 
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar?  
Amb en Josep Mayoral 

(tenim pendent una conver-
sa). 

Última obra de teatre 
que ha vist. On?  

Tancats, al teatre Gaudí.
Última pel·lícula que ha 

vist al cinema?  
El rey león.
Un programa o sèrie de 

televisió.  
Crims. 
I de la ràdio?  
La competència, a RAC1.
Amb qui es faria una 
selfie?  

Amb els meus avis de la 
residència.

Un lloc per viure.  
Montgat.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
Els In crescendo.
Ha votat en les últimes 

eleccions?  
Sí, he votat a totes les 

eleccions.
Per qui (si ho vol dir)?  
Primàries Granollers. 
Quin és l’últim regal que 

li han fet?  
Un llibre i una rosa. 
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí?  
A les 7. 
És partidària de les mig-

diades?  
Sí, però curtetes. 
Alguna cançó que l’hagi 

marcat?  
Camins, dels Sopa de 

Cabra. 
Quin fons d’escriptori té 

a l’ordinador?  
L’estelada.
Esculli una paraula que 

li agradi (pel so, signifi-
cat...).

Gràcies. 
Quin cotxe té?  
Un Renault Clio. 
L’última vegada que ha 

anat a una església?  
A la cerimònia de comiat 

del meu pare. 
Un projecte immediat.
Continuar protegint els 

meus avis.
Un insult.
Ara seria molt fort...
Una floreta.  
Guapes.
Una olor.  
La d’encens i sàndal.
Un ritual diari.  
Cafè amb llet, una cigar-

reta i la finestra oberta. 
Una mania.  
Tancar els llums. 
Un personatge històric.
Maria Pepa Colomer, la 

primera dona catalana amb 
el títol oficial de pilot d’avi-
ació. 

Qui li agradaria ser?  
Vull ser jo mateixa. 
Un hobby.  
L’aquagym. 
Un lema.
Sigues feliç. 
Què la treu de pollegue-

ra?
La incompetència.
Què canviaria del seu 

cos?
Res.
I del seu caràcter?  
Una mica menys d’impul-

sivitat.
Una expressió molt uti-

litzada.  
“Aquí pau i allà glòria.”
Per què o per qui diria 

una mentida?  
Intento no dir-ne mai. 
Què li fa riure? I plorar?
Riure, un bon acudit; i 

plorar, m’emocionen molt 
petites coses del dia a dia i 
els records.

Quin és el seu pitjor mal-
son?  

La Covid-19. 
Què té a la tauleta de nit?
Una espelma.

QÜESTIONARI A MONTSERRAT REVERTER, INFERMERA dE lA RESIdèNcIA ANTòNIA ROuRA

“El meu pitjor malson? La Covid-19”
Reverver no suporta la incompetència i es faria una ‘selfie’ amb els avis i àvies de qui té cura cada dia
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La Lliga s’acaba per al Fraikin i 
el KH-7, que no aniran a Europa
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Giulia Guarieiro, en un partit contra el Valladolid. Tots dos equips demanaran una invitació per a la Challenge Cup 

Granollers

Toni Canyameras

La Federació Espanyola 
d’Handbol va fer públic 
dimarts que donava per 
finalitzades totes les compe-
ticions que organitza –des de 
Divisió d’Honor fins Primera 
Estatal i les de base–, i ator-
ga validesa a la classificació 
actual per determinar el 
campió i a la de la primera 
volta per decidir l’accés a 
Europa. D’aquesta manera, 
el Fraikin i el KH-7, sisè i 
setè a la conclusió d’aquesta 
primera volta, no jugaran 
competició continental l’any 
que ve. Tot i així, l’ens fede-
ratiu espanyol demanarà a 
la Federació Europea una 
invitació perquè el KH-7 par-
ticipi en la Challenge Cup, 
suspesa aquest any amb les 
de Cuesta a semifinals, on 
les vallesanes s’havien d’en-
frontar al Valladolid, equip 
pel qual també s’ha demanat 
una wild card. El club s’ha 
acollit a aquesta possibilitat, 
entenent que hi ha d’haver 
compensació per la suspensió 
excepcional d’una competició 
que es trobava en una fase 
molt avançada. Per la seva 
part, l’Avannubo La Roca 
femení es mantindrà un any 
més a Divisió d’Honor Plata, 
on el conjunt que ha dirigit 
Ramon Plans ha finalitzat 
antepenúltim, fora de la zona 

vermella, malgrat que la 
Federació ha decretat que no 
hi hagi descensos tot i haver-
hi ascensos. Aquesta cir-
cumstància farà que la Lliga 
Asobal tingui dos equips més 
per sumar-ne 18 i la femeni-
na quatre més per un total de 
16. D’altra banda, KH-7 –fili-
al del Fraikin–, Avannubo 
BM La Roca, Sant Esteve de 
Palautordera i Palautordera-
Salicru continuaran a Pri-
mera Estatal masculina. Tot 
i que en les categories de la 
Federació Espanyola no s’ha 
produït cap ascens vallesà, 
el Sant Martí Adrianenc que 

entrena el granollerí Lorenzo 
Rueda –extècnic del Frai-
kin–, ha pujat a Plata. 

L’entrenador del sènior 
masculí del BM Granollers, 
Antonio Rama, comprèn la 
decisió de la Federació: “La 
suspensió és una llàstima 
perquè estàvem en una bona 
línia però donar per finalit-
zada la Lliga és el més segur 
per a la salut de tots. Entenc 
que en el cas dels clubs de 
l’Asobal no hi ha recursos 
per a un retorn com en el cas 
del futbol”, assegura Rama. 
El capità del Fraikin, Marc 
Garcia, coincideix: “És el 

més encertat perquè, a més 
a més, jugar a porta tancada 
no tenia sentit, l’esport perd 
sense públic”, ressalta. El tèc-
nic del KH-7, Robert Cuesta, 
afirma que “la decisió no és 
cap sorpresa i la valoració de 
la temporada és excel·lent,  
ja que hem anat de menys a 
més a la Lliga i hem brillat a 
Europa”, mentre que la capi-
tana, Kaba Gassama, destaca 
la inviabilitat de concloure 
el curs: “Arrencar després de 
tants dies a casa i jugar de 
cop tants partits era una exi-
gència física i mental que el 
cos no hauria aguantat.” 

Pedro Jiménez, 
nou entrenador 
de l’Avannubo 
La Roca femení

La Roca del Vallès

T.C. 

Pedro Jiménez serà l’entre-
nador de l’Avannubo BM La 
Roca femení la temporada 
que ve. Jiménez, que aques-
ta temporada ha exercit de 
segon tècnic, intercanviarà 
els rols amb Ramon Plans, 
primer entrenador en el curs 
que acaba de concloure i que 
passarà a ser segon. “Cedei-
xo la responsabilitat a en 
Pedro perquè porto també 
el juvenil masculí i ser pri-
mer tècnic a dos equips és 
molt complicat”, argumenta 
Plans, que es va fer càrrec de 
l’equip al febrer substituint 
Israel Damont.

Jiménez, de 43 anys, n’acu-
mula 27 entrenant, 14 d’ells 
a equips de Plata femenina 
com el Gavà i de Primera 
estatal masculina com el 
Sant Quirze. El tècnic de 
Gavà comptarà amb la major 
part del bloc d’aquest any –el 
80% de les jugadores con-
tinuaran–, més els reforços 
de la pivot Maria Rovira, del 
filial, i l’extrem Núria Yeste 
i la lateral Berta Grau, del 
juvenil. “El millor és que el 
Ramon i jo continuarem col-
laborant. L’objectiu és con-
tinuar creixent amb aquest 
equip tan jove. Volem ser la 
sorpresa de la categoria però 
la classificació en si ha de ser 
una conseqüència de la nos-
tra progressió i no una finali-
tat”, assenyala Jiménez. 

Rama continuarà en un Fraikin 
amb “cinc canvis” a l’equip
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La marxa del pivot Adrià Figueras suposa una baixa sensible per al Fraikin

Granollers

T.C.

Acabada la temporada 
2019/2020, el Fraikin 
Granollers confecciona la 
plantilla de l’any vinent. 
Malgrat reconèixer que 
ja hi ha fitxatges tancats, 
el club prefereix guardar 
silenci de moment i l’únic 
que és segur és la continuï-
tat a la banqueta d’Antonio 
Rama amb David Ginesta 
de segon, tots dos amb 
contracte fins al 2021, i les 
baixes dels pivots Adrià 
Figueras, que fitxarà pel 
Nantes francès, i Ivan Popo-
vic, que anirà al Csurgói KK 
hongarès. Sense desvelar 
noms, Rama ha donat pistes 

de la construcció del Fraikin 
2020/2021: “Hi haurà cinc 
canvis i la idea és renovar 
14 jugadors, encara que la 
crisi de la Covid-19 suposarà 
un trasbals per a tothom. 

Intentarem fer un equip 
competitiu per tornar a Euro-
pa, sempre tenint en compte 
que hi ha rivals potents com 
l’Ademar i l’Irun. Haurem 
de veure com als afecta a 

ells aquesta crisi”, explica 
el tècnic. El president del 
club, Josep Pujadas, admet 
que hi haurà canvis “com 
cada any” i que la situació 
econòmica que els deixarà 
la crisi “condicionarà la 
confecció de la plantilla”. La 
suspensió de l’Europeu de 
veterans, la Granollers Cup, 
el torneig de minihandbol 
escolar i el Trofeu Coali-
ment comprometen l’eco-
nomia del BM Granollers, 
ja que representen una part 
important del pressupost. 

El capità del Fraikin, 
Marc García, també afegeix 
que, malgrat les baixes que 
es puguin donar, l’equip ha 
de ser ambiciós: “La nostra 
mentalitat sempre ha de ser 
la mateixa: anar a Europa. 
Cada any marxen jugadors 
importants i ens hem de 
reconstruir. Hem d’intentar 
fer un equip per lluitar per 
a les places europees”, insis-
teix Garcia, que, en principi, 
ha de ser un dels jugadors 
que continuaran. 

El sènior femení 
de l’AEH Les 
Franqueses puja  
a Lliga Catalana

Les Franqueses del Vallès

El sènior femení de l’Asso-
ciació Esportiva Handbol 
Les Franqueses ha ascendit 
a Lliga Catalana després 
que la Federació Catalana, 
que ha donat les lligues que 
organitza per finalitzades, 
dictaminés que els equips 
que pugessin de categoria 
de Primera Catalana fossin 
els tres primers de la classi-
ficació en el moment de la 
suspensió del campionat. El 
conjunt que entrena Jordi 
Ausàs anava tercer a la taula 
quan es van interrompre les 
competicions per la Covid-
19. L’equip, que ascendeix a 
la màxima divisió de l’hand-
bol català, només ha perdut 
tres enfrontaments en tota la 
campanya, i s’erigeix, a més a 
més, en l’única esquadra que 
s’ha mantingut invicte a la 
seva pista. 

La Federació Espanyola dona per finalitzats els campionats i valida les places de la primera volta

Figueras i Popovic són, de moment, les baixes confirmades 
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El sol ha sortit per als esportistes 
Les Franqueses del Vallès

Toni Canyameras

Com un sobtat esclat de la 
desitjada primavera, per fi 
el sol ha sortit per a Merit-
xell Mas, Steven Díez, Martí 
Márquez, Kiko Galván, Mar 
Juárez i Artur Bossy. Tornar 
a entrenar al seu medi natu-
ral ha estat com una sensació 
de tornar a ser ells mateixos, 
de redescobrir la llibertat 
caiguda en l’oblit i tornar a 
connectar amb l’essència del 
seu esport. Enrere queden 
més de 50 dies de reclusió, 
de convivència amb la feixu-
ga monotonia, mentre la des-
motivació romania a l’aguait. 
Una disciplina quasi monacal 
ha estat per molts l’últim 
a què agafar-se per resistir 
l’enclaustrament, per mante-
nir viva la forma i allunyar la 
temptació dels excessos amb 
el menjar. Però la frustrant 
reclusió s’ha acabat i ara, al 
seu hàbitat natural, ja tornen 
a estar en calma, en pau, en 
harmonia. 

MERITXELL MAS  

(natació artística)

“Vaig sentir una felicitat que 
mai havia experimentat”, 
descriu Txell Mas, que per-
tany a un dels col·lectius que 
més allunyats del seu esport 
s’han sentit durant el con-
finament, ja que res es pot 
comparar a entrenar al medi 
aquàtic. A l’espera que reo-
brin el CAR de Sant Cugat, 
la nedadora de les Franque-
ses s’exercita a la piscina 
comunitària del seu bloc de 
pisos. “Mai en la meva vida 
havia estat tant de temps 
sense tirar-me a l’aigua, ni 
quan he fet vacances. Però 
aquests dies m’estic sentint 
prou bé, pensava que seria 
pitjor. Les sis hores diàries 
d’entrenament que he fet a 
casa han anat molt bé”, relata 
Mas, que, amb el calendari 
orfe de competicions aquest 
any, mira ja cap al preolímpic 
del març. “En cap moment he 
sentit desmotivació, haver 
fet sessions per videoconfe-
rència amb les companyes de 
selecció m’ha ajudat molt, 
com també el ioga per repro-
duir les figures que fem a 
l’aigua”, explica la medallista 
mundial i europea de 25 
anys. 

STEVEN DÍEZ (tennis)

“Estic feliç, sense el ten-
nis no soc jo”, així de franc 
manifesta Steven Díez la 
sensació de tornar a una pis-
ta que durant la quarantena 
havia substituït pel garatge. 
El tennista lliçanenc de 29 
anys torna a tenir la millor 

na per entrenar a casa perquè 
exercitar-te sense objectius 
costa”, reconeix Bossy, entre-
nat per Carles Castillejo. 
“Com a esportista d’alt nivell 
tinc llibertat horària però 
estic sortint a les hores per-
meses per a tothom per no 
haver d’aguantar comentaris 
ni males mirades”, lamenta el 
fondista de 26 anys.

KIKO GALVÁN (ciclisme)

Kiko Galván, ciclista de 
carretera de l’equip Kern 
Pharma de categoria con-
tinental –la tercera divisió 
del ciclisme mundial–, mai 
havia matinat tant per entre-
nar com ho va fer dissabte, 
quan els esportistes d’elit no 
tenien encara llibertat horà-
ria per sortir. “Vaig agafar 
la bici a les 6 però a les 5 ja 
estava despert de les ganes 
que tenia. Anhelava reviu-
re aquesta sensació que et 
toqués el vent de cara”, relata 
el corredor de Lliçà d’Amunt 
de 21 anys. “Entrenar tants 
dies al corró t’acabava can-
sant i a més a més no pots 
abusar perquè estàs pedalant 
tota l’estona i no descanses, 
a diferència de quan surts i 
deixes de pedalar a les bai-
xades, però he conservat la 
motivació”, afirma Galván. 
“El nostre equip no pot cór-
rer encara a les proves World 
Tour [com el Tour i les grans 
clàssiques] però amb un 
calendari tan congestionat 
com el que han posat penso 
que els grans equips com 
Ineos no podran arribar a tot 
i ens invitaran als conjunts 
continentals a córrer”, somia 
el lliçanenc. 

MARTÍ MÁRQUEZ (ciclisme)

Martí Márquez desprèn feli-
citat en cada pedalada que 
fa. El llinassenc, company 
d’equip de Galván, ha passat 
de la pesada reclusió a per-
dre’s cada dia pel Montseny, 
on s’ha retrobat amb sen-
sacions que havien quedat 
oxidades. “El primer dia vaig 
sentir un dolor important 
de cames [riu], però poder 
pujar els ports de Santa Fe 
i Coll Formic em va portar 
sensacions espectaculars, 
tenia ganes de perdre’m i 
pensar en les meves coses. 
Poder sortir a diari després 
de tants dies de corró és com 
un premi”, ressalta el ciclista 
de 24 anys. “He mantingut la 
motivació, la setmana abans 
de sortir sí que se’m va fer 
més llarga per l’espera. Fer 
competicions virtuals al cor-
ró amb ciclistes dels equips 
Caja Rural i Euskadi ha fet 
més divertides les sessions a 
casa”, indica Márquez.

En la primera columna, de dalt a baix, Meritxell Mas, Kiko Galván i Mar Juárez. En la segona, Steven Díez, Artur Bossy 
i Martí Márquez. Tots ja gaudeixen del plaer d’entrenar al medi natural després d’exercitar-se molts dies tancats

relació amb la seva altra 
gran estimada, la raqueta. 
El número 165 del rànquing 
ATP s’exercita aquests dies a 
les pistes privades del Club 
Tennis Ca l’Artigues de Lliçà 
d’Amunt junt amb el 264 del 
món, Adrián Menéndez, a 
l’espera que obrin les pistes 
de Cornellà, on entrena amb 
l’equip de treball de la RV 
Tennis Academy, encapçalat 
per Marcos Roy.  “Diumenge 
ja estava feliç perquè sabia 
que dilluns tornaria a ser 
persona, no hi ha res com 
jugar en una pista, per molt 
que entrenis en un garatge. 
Estic molt agraït al propietari 
del club, l’Alejandro Muñoz, 
per haver-nos cedit les instal-
lacions”, explica Díez. “Hi ha 
hagut dies que m’he llevat 
sense ganes d’entrenar i 
m’he dit que no faria gaire 
exercici. Però després, un cop 
m’hi he posat, ho he donat 
tot. Moltes vegades quan 
entrenes treus la motivació 
inconscientment”, relata el 
tennista de Lliçà d’Amunt, 
sense competicions a l’horit-

zó com a mínim fins al juliol. 

MAR JUÁREZ (atletisme)

La marxadora Mar Juárez 
identifica cada sensació 
positiva amb un color. I a la 
llibertat la denomina “blau 
cel”, com el color del cel que 
no veia des de feia 52 dies, 
ja que viu en un pis. “Vaig 
tenir una sensació blau cel 
el primer dia que vaig sortir 
perquè em sentia lliure, però  
també vaig sentir tranquil-
litat, alegria, plenitud. Tot 
i no tenir competicions a la 
vista, entrenar a l’aire lliu-
re et fa canviar la manera 
d’afrontar el dia a dia”, asse-
gura la desena classificada 
dels 50km marxa al Mundial 
de Doha, que s’entrena per la 
serralada de Montornès. “He 
hagut de lluitar contra molts 
elements durant la quaran-
tena, com la frustració i el 
no poder pujar de pulsacions 
tant com m’hauria agradat, 
ja que tinc molt poc espai a 
casa. Però aquest temps he 
estat treballant amb psicòlo-
ga i he après a veure aquest 

temps com una oportunitat 
d’aprendre a entrenar d’una 
altra manera i com una opor-
tunitat també de preparar-
me millor pels Jocs, ja que 
en canviar dels 50km als 20 
necessito adaptació”, afirma 
l’atleta de 26 anys entrenada 
per Valentí Massana. 

ARTUR BOSSY (atletisme)

El fondista Artur Bossy té 
una cinta de córrer a casa 
però el que sempre ha estat 
un plaer per a ell s’havia con-
vertit en una tediosa obliga-
ció. “Estava cansat de tantes 
hores a la cinta, necessitava 
sentir-me lliure i tenir aques-
ta sensació de tornar a fer 
el que més m’agrada. El més 
important ara és anar a poc a 
poc per no lesionar-me, fins 
l’octubre no hi ha competi-
cions i no m’haig d’excedir”, 
subratlla l’atleta de Cànoves 
i Samalús, campió estatal i de 
Catalunya el 2019 de 3.000 
metres indoor i amb l’objec-
tiu de córrer els 5.000 metres 
a Tòquio. “Hi ha un moment 
que ja has de tirar de discipli-

Nedadores, tennistes, ciclistes i atletes descriuen l’agradable sensació de tornar a entrenar a l’aire lliure 
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El Circuit acollirà les proves  
de MotoGP i ral·licròs a la tardor
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Pol Espargaró roda just per davant d’Aleix Espargaró en el Gran Premi de Montmeló del 2018 

Montmeló 

Toni Canyameras

El Circuit de Barcelona-
Catalunya comença a con-
templar el calendari del 2020 
amb més optimisme després 
que aquesta setmana el tra-
çat vallesà hagi confirmat  
dues proves més pel segon 
semestre: el Gran Premi de 
MotoGP, que tot i no tenir 
dates exactes confirmades 
tindrà lloc a l’autòdrom de 
Montmeló a partir del setem-
bre, i la prova del Mundial de 
ral·licròs, amb uns dies con-
crets ja fixats: el 17 i 18 d’oc-
tubre. El que encara és incert 
és si els esdeveniments se 
celebraran  amb públic o a 
porta tancada.  

D’aquesta manera, ja són 
quatre les curses afectades 
pel coronavirus amb un 
nou lloc al calendari: a part 
d’aquestes dues esmen-
tades, també tenen data 
confirmada les European Le 
Mans Series (29 d’agost) i 
l’International GT Open (31 
d’octubre i 31 de novembre). 
L’únic esdeveniment ajornat 
que queda pendent de saber 
nova data és el Gran Premi 
de fórmula 1. El fet de que  
s’estiguin reubicant curses a 
partir del setembre convida 
a pensar que proves previs-
tes per l’últim quadrimestre 
com les 24 hores d’automo-
bilisme  –entre el 4 i el 6 de 

setembre–,  i el Mundial de 
superbike –entre el 18 i el 20 
del mateix mes–, no patiran 
afectació. Així, al Circuit li 
espera una tardor amb molta 
activitat i a l’espera encara 
de saber si l’equipament 
celebrarà el format reduït de 
les 24 hores de motociclisme 
que pretén organitzar per 
compensar la cancel·lació 
del campionat, que havia de 
tenir lloc a principis de juliol. 

El director general del Cir-
cuit, Joan Fontserè, valora la 
situació: “Continuem treba-

llant per reconstruir el calen-
dari. Hem mantingut conver-
ses amb Dorna per celebrar 
el Gran Premi de MotoGP 
a partir del setembre. Igual 
que passa amb el Mundial 
de ral·licròs no sabem si serà 
a porta tancada o no i d’això 
dependrà si paguem el cànon 
que hem d’abonar per acollir 
aquestes curses”, assegura 
Fontserè. Dorna –l’empresa 
organitzadora del Mundial 
de MotoGP–, el Circuit de 
Jerez de la Frontera i la Junta 
d’Andalusia van arribar a un 

acord dijous per proposar al 
govern de l’Estat la celebra-
ció de dues curses al traçat 
andalús el 19 i el 26 de juliol 
en el que serien les primeres 
proves del Mundial. “Nosal-
tres hem parlat amb Dorna 
d’organitzar una cursa i 
prou”, afirma Fontserè sobre 
la possibilitat que Montmeló 
albergui dues proves, pos-
sibilitat a la qual s’obert el 
Circuit en el cas de la fór-
mula 1 encara que no s’hagi 
esmentat en les converses 
amb Liberty Media. 

L’Esport Club 
no jugarà 
el ‘play-off’ 
d’ascens

Granollers

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers no 
jugarà el play-off  d’ascens 
després de la proposta per 
a la resolució de les compe-
ticions comunicada per la 
Comissió de Presidents Ter-
ritorials a la Federació Espa-
nyola de Futbol. La proposta, 
pendent del vistiplau del 
Consejo Superior de Depor-
tes i el Ministeri de Sanitat 
per fer-se efectiva, preveu 
donar la fase regular de les 
lligues del futbol no profes-
sional dependents de l’ens 
federatiu espanyol per fina-
litzades –Segona B i Tercera–, 
i que la promoció d’ascens 
es jugui entre els quatre pri-
mers de la classificació actual 
i no els vuit primers, opció 
que avalava l’Esport Club, 
vuitè a la taula en el moment 
de l’aturada. L’entitat valle-
sana havia votat a favor d’un 
play-off de vuit equips en la 
reunió telemàtica entre la 
Federació Catalana i els clubs 
del grup 5 de Tercera Divi-
sió, proposta que comptava 
amb un consens del 80% i 
que l’ens federatiu català va 
traslladar a la Federació Espa-
nyola. A l’espera que arribi la 
confirmació oficial d’aquesta 
resolució –previsiblement 
aquest divendres–, l’Esport 
Club posa fi a un curs en què 
ha anat de més a menys, ja 
que els de Solivelles van aca-
bar la primera volta tercers. 

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S 

Paco Ariza en una imatge de l’any 2004 

Granollers

EL 9 NOU 

L’expresident i exentrenador 
de l’Esport Club Granollers, 
Paco Ariza, morir la setmana 
passada als 72 anys a cau-
sa d’un atac de cor. Ariza, 
que els darrers anys havia 
patit problemes cardíacs, 
pels quals va haver de ser 
operat, va presidir l’entitat 
a principis de la dècada dels 
2000, època en què també 
va exercir altres càrrecs com 
el de secretari tècnic i vice-
president, funció que va dur 
a terme com a pas previ a 
assumir la presidència abans 
que Jesús Martos deixés de 
ser el màxim mandatari del 
Granollers. Ariza també va 
exercir d’entrenador del 

primer equip amb anterio-
ritat. El club té la intenció 
de retre-li algun tipus d’ac-
te d’homenatge en honor 

a la seva trajectòria a l’EC 
Granollers quan la situació 
excepcional causada pel coro-
navirus ho permeti. 

Ariza va presidir el club a principis de la dècada dels 2000

Mor Paco Ariza, expresident  
i exentrenador de l’EC Granollers

El Circuit celebra 
diumenge la cursa de 
fórmula 1 virtual amb 
pilots i futbolistes

Montmeló 

El Circuit de Barcelona-
Catalunya celebra aquest 
diumenge el Gran Premi 
de fórmula 1 virtual amb la 
participació de pilots de la 
graella com Charles Leclerc, 
Lando Norris i Alex Albon i 
futbolistes com Sergio Kun 
Agüero, Thibaut Courtois 
i Arthur Melo. El traçat 
vallesà acull aquesta prova 
el mateix cap de setmana 
que s’havia de disputar el 
gran premi de fórmula 1 
real, ajornat sense data. La 
prova virtual tindrà lloc a la 
versió on line del Circuit, el 
videojoc oficial desenvolupat 
per Codemasters, i els par-
ticipants s’uniran a la cursa 
a partir de les 7 de la tarda. 
L’espectacle es podrà seguir 
en directe per plataformes 
com el canal de YouTube de 
fórmula 1 i Facebook. 

Aitor Tovar,  
nou coordinador 
general  
del CF Mollet UE 

Mollet del Vallès

Aitor Tovar és el nou coor-
dinador general del CF 
Mollet UE. Tovar, de només 
23 anys,  ha exercit aquesta 
temporada de coordinador 
de futbol 7 del club del Baix 
Vallès, al qual porta vinculat 
15 anys entre les etapes de 
jugador, entrenador d’equips 
de la base i coordinador. 
“Assumeixo aquest càrrec 
amb il·lusió en un club amb 
el qual tinc un fort senti-
ment de pertinença. Iniciem 
aquest projecte amb l’objec-
tiu de millorar les condicions 
formatives i competitives de 
tots els nostres equips, ens 
volem distingir per la nostra 
manera de jugar”, destaca 
Tovar, nascut a Mollet. L’en-
titat anirà anunciant la resta 
de noms dels integrants de 
l’organigrama esportiu les 
pròximes setmanes. 

La cursa de motociclisme serà a partir del setembre i l’automobilística, el 17 i 18 d’octubre
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Ens en sortirem
DIBUIXOS DEL TALLERET DE L’ELENA (GRANOLLERS), D’ELENA FRAUCA

Gerard Moltó

Laia Miró

Mar Nebot

Cristina G.Almirall

Arianna Calpe Arlet FontAlbert Valls

Emma Lorenzo Ferran SilvestriEmma Galdeano

Martí Cucurella Silviya HristovaMariona Mañé

Marc Alargé Marina Matamala Pep Palou Xescu

Olaya Montserin           

PUBLICITAT

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 .......................................................................................

Adreça ...........................................................................................................

Població .................................................................... CP ...........................

És subscriptor      SÍ               NO

PETITS ANUNCIS

93 860 30 20

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h,
de dilluns a divendres)

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES
 OFER

TES
 DEL C

LUB

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

gUIA serveIs
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Fa 30 anys 
11/05/1990

“Les indústries 
de Granollers 
reben el primer 
avís de restricció 
d’aigua”

“Rebuig de grups 
antimilitaristes  
a l’acampada  
a Cànoves  
d’un regiment de 
les forces armades”

Fa 20 anys 
12/04/2000

“El cementiri  
de la Doma de  
la Garriga 
haurà de quedar 
buit d’aquí  
a uns anys”

“Les arrels 
molletanes  
de Silvia de ‘Gran 
Hermano”

Fa 10 anys 
07/05/2010

“Tortell Poltrona, 
Vallesà de l’Any 
2009”

“Només 5 de 18 
pobles tenen pla  
de risc químic”

Fa 5 anys
08/05/2015

“L’alcalde Colomé 
anul·la part  
de les multes de 
les Franqueses”

“Els germans 
Castells, Vallesans 
de l’Any”

L’hemeroteca

Farmàcies de guàrdia

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

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

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

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

Cardedeu
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 8. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dies 9 i 10.

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 8 a 10.

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

La Llagosta
✚ BOTET NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 8 a 10.

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

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

Mollet del Vallès
✚ SÁNCHEZ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 8. 
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 9. 

✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 10.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dies 8 a 10.

Montornès del Vallès 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 8. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dies 9 i 10.

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. | labora-
bles, de 8 a 21h; dissabte, 8 a 14h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | laborables, matí i tarda; 
dissabte i diumenge, matí. 

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

Sant Celoni 
✚ GONZÁLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 8. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dies 9 i 10.

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

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

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

El Amrany El Ouad Menana, 54 anys. Granollers. 23-04 

María Antonia Montes Cano, 82 anys. Santa Eulàlia de R. 27-04 

Ana María López Fugarolas, 61 anys. La Batllòria. 28-04 

Mercedes Vilaseca Borau, 82 anys. Granollers. 28-04 

Carme Botifull Riu, 95 anys. Santa M. de Palautordera. 28-04 

Dolores Agudo Vicente, 84 anys. L’Ametlla del Vallès. 29-04 

Francisco García Sánchez, 91 anys. L’Ametlla del Vallès. 29-04 

Encarnació Pou Colomer, 96 anys. L’Ametlla del Vallès. 29-04 

Francisco Guinó Sala, 90 anys. Bigues i Riells. 29-04 

María de la Paz Picazo Hueso, 87 anys. Mollet del V. 29-04 

Laura Tarrés Pascual, 95 anys. Vallgorguina. 29-04 

Roser Miret Llastarri, 90 anys. L’Ametlla del Vallès. 30-04 

Carme Güil Segura, 101 anys. L’Ametlla del Vallès. 30-04 

María Crisolino Blasco, 85 anys. Canovelles. 30-04 

Rosa Relats Ramon, 80 anys. Lliçà d’Amunt. 30-04 

Dolores Jordán Rodríguez, 89 anys. Mollet del Vallès. 30-04 

Francisco Javier Sánchez Mir, 73 anys. Parets del Vallès. 30-04 

Beatriz Salguero Saborido, 91 anys. Sant Antoni de V. 30-04 

Alejandro de Andrés Girondo, 79 anys. Sant Pere de V. 30-04 

José Sánchez López, 81 anys. Les Franqueses del V. 01-05 

Emilio Romero Galo, 79 anys. Granollers. 01-05 

Jesús Campoy Requena, 85 anys. Granollers. 01-05 

Milagros Rodríguez Bowen, 85 anys. Granollers. 01-05 

Rosa Jané Castellví, 89 anys. Granollers. 01-05 

Maria-Dolors Segura Durán, 91 anys. Granollers. 01-05 

Santiago Díaz Mañas, 65 anys. Lliçà de Vall. 01-05 

Remedios Casals Puig, 97 anys. Cardedeu. 02-05 

Pere Revelles Farrés, 74 anys. Les Franqueses del V. 02-05 

Núria Torrents Serra, 92 anys. La Garriga. 02-05 

Gregoria García Romero, 94 anys. La Garriga. 02-05 

Santiago García-Moreno Duque, 67 anys. Granollers. 02-05 

Carme Coma Sala, 94 anys. Granollers. 02-05 

Francisca Rodríguez Lozano, 89 anys. Sant Celoni. 02-05 

Rosario Toro Fernández, 82 anys. Mollet del Vallès. 02-05 

Carmen Tundidor López, 89 anys. Sant Feliu de Codines. 02-05 

Vicenç Guiu Blázquez, 83 anys. La Garriga. 03-05 

Kazuko Onkai Onkai, 71 anys. Granollers. 03-05 

Carmen Serrano Borrell, 80 anys. Mollet del Vallès. 03-05 

Dolors Puig Vallcorba, 101 anys. Sant Feliu de Codines. 03-05 

Isidre Roig Guitart, 78 anys. Sant Fost de Campsentelles. 03-05 

Juana Gómez Pérez, 61 anys. Sta. M. de Palautordera. 03-05 

Jordi Adrover Pujol, 69 anys. Cardedeu. 04-05 

Francisco Romero Chacón, 72 anys. Granollers. 04-05 

Miguel Zorita Álvarez, 73 anys. Granollers. 04-05 

Ana Alarcón Martínez, 96 anys. Granollers. 04-05 

Gregorio Pérez Martínez, 90 anys. Mollet del Vallès. 04-05 

Ascensión Fernández Martínez, 91 anys. Sant Celoni. 04-05 

María Encarnación Laso Pérez, 94 anys. Sant Feliu de C. 04-05 

Llogari Pujol Canet, 88 anys. Bigues i Riells. 05-05 

Félix Guerrero Puig, 55 anys. Sant Feliu de Codines. 05-05 

Paquita Roca Díaz, 93 anys. La Garriga. 06-05 

Joaquín Sánchez Albi, 73 anys. Granollers. 06-05 

Gedreal Pérez Burriel, 83 anys. Montmeló. 06-05

Defuncions
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Aiguafreda
L’Estanc
C. Major, 17

Bigues i Riells
Llibreria Reyes
C. Anna Mogas, 116-128

Quiosc
Av. Prat de la Riba, s/n

Caldes de Montbui
Benzinera Repsol
Av. Pi i Maragall, 118

Estanc Can Rosell
Av. Fontcoberta, 118

Quiosc papereria Artur
Pl. de l’Àngel, s/n

Canovelles
Benzinera Repsol
C. Indústria, 104

Quiosc Cervantes
C. Riera, 12

Cànoves i Samalús
Estanc Garriga
Pl. Sant Muç, 1

Cardedeu
Bar Bopas
C. Dosrius, 128

Benzinera BP
C. Pins Roses, 2, 4

Benzinera Repsol
Ctra. C-251, km 5,5

Estanc
Pg. Anselm Clavé, 3

La Botigueta (rostisseria)
Pg. Font dels Oms, 31

Quiosc
Pl. Joan Alsina, s/n

Figaró-Montmany
Estanc del Figaró
Ctra. Ribes, 41

Granollers
Benzinera Primer
Passeig Conca del Besós, 26

Benzinera Repsol
Ctra. Masnou, BP-5002, km 15,6

Benzinera Sorli Discau
Ctra. Montmeló, 70

Estanc núm. 7 de Granollers
C. Mare de Déu de Núria, 9

Hipermercat Esclat
C. Roma, 3

La Perla del Vallès
Ctra. Masnou, 347

Llibreria
Av. Sant Esteve, 63

Llibreria La Gralla
C. dels Cabrits, 5

Llibreria papereria Buñuel
Av. Francesc Macià, 93

Llibreria papereria Vendrell
C. Benito Morató, 2

Papereria Molins
C. Joan Prim, 130

Quiosc Eugenio
C. Girona - Agustí Vinyamata, s/n

Quiosc Marin
Pl. Corona

Supermercat Esclat
C. Girona, 225

Gualba
Estanc de Gualba
Pl. del Montseny, 27

l’Ametlla del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-17 km. 26,5

Jocadi
Pas de l’Ametlla, s/n, bloc interior

Peipars
Pg. Torregassa, 39

la Garriga
Benzinera Repsol (Font-Sere 
S.L.)
Ctra. Nacional 152

Benzinera Shell
C. Satèl·lits, 33

Estanc de dalt
C. Calàbria, 94

Estanc de la plaça (Llibreria 
Cuspinera)
C. Centre, 37

Llibreria Biset
Pl. Centre, 3

la Llagosta
Llibreria papereria Casas
C. Estació, 3, local 3

Papereria la Rambla
Av. Onze de Setembre, 63

la Roca del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-1415, km 17,4

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 10,9 direcció Mataró

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 8,7 direcció nord

Paperots
Rambla Mestre Torrents, 51-53

les Franqueses 
Benzinera de Llerona
Ctra. Barcelona/Puigcerdà, 33

Benzinera Repsol
Ctra. N-152, km 33

Estanc Ateneu
Ctra. de Ribes, 119

Punt de Paper
C. Cellecs, 2, local 2

Tabacs Dolors
C. Jacint Verdaguer, 4

Lliçà d’Amunt
Hipermercat Esclat
Av. Països Catalans, 17

Quiosc de la Cruïlla
C. Cruïlla

Supermercat Condis
C. Empordà, 10

Supermercat Esclat
Ctra. de Caldes de Montbui, 142

Lliçà de Vall
Freakcube
Av. Catalunya, 10

Paper Dolç
Av. Montserrat, 19 Local 5

Llinars del Vallès
Estanc Jané
C. Anselm Clavé, 14

Quiosc
Pl. Esglesia, s/n

Mollet del Vallès
Benzinera Repsol (Sant Jordi)
C. Can Pantiquet / Bosch, s/n

Hipermercat Esclat
C. Nicaragua, s/n. Pol. Can Borrell

Quiosc Marquina
C. Fiveller, 9

Supermercat Esclat
Av. de Burgos, 15

Montmeló
Benzinera Repsol
C. Vic, 69

El Rebost de la Rosa
C. Major, 20

Supermercat Esclat
Av. Mil·lenari, 21

Montornès del Vallès
Benzinera Repsol
Av. Riu Mogent, 3

La Papereria
C. Riu Mogent, 4

Montseny
Punt d’informació
Pl. de la Vila, 9

Parets del Vallès
Benzinera Shell
Av. Catalunya, 111

Carlin
Av. Catalunya, 98

Sant Antoni de 
Vilamajor
Papereria Can Mayol
C. Catalunya, 5

Sant Celoni
6x3 Papereria
C. Jaume I, 8

Estanc
Av. de la Pau (lo. esque.), 30

Estanc Montnegre
C. Major, 3

Hipermercat Esclat
Ctra.C-35 cant. c. Indústria

Papereria Codina
C. Major, 84

Sant Esteve de 
Palautordera
L’Estanc
Ctra. del Montseny, 2

Llibreria papereria La Lluna
Ctra. del Montseny, 47

Sant Feliu de Codines
Papereria La Plaça
Pl. Josep Umbert Ventura, 10

Santa Eulàlia de 
Ronçana
Can Ferrer
C. Barcelona, 100

Santa Maria de 
Palautordera
Benzinera Repsol
Ctra. C-35 P. km 51

Estanc Mola
Pl. de les Olles, 4

Judit Flores
C. Penedès, 22

L’Estanc de Dalt
C. Major, 53

Vallgorguina
L’Estanc
Ctra. Nova, 47

Vilanova del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. BV-5001, km 19,9

Estanc de Vilanova
C. Palma, 8

Supermercat Esclat
C. Vallforners cantonada BP5002 
Gra-Masnou

Si vols vendre EL 9 NOU al teu establiment, posa’t en contacte 

amb nosaltres: 93 889 49 49 - distribucio@vic.el9nou.com

Divendres, 8 de maig de 2020 47
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dan; o els últims capítols de la 
sèrie Vikings. És apilar men-
talment tot allò que em reco-
manen veure i no trobo mai el 
moment de fer-ho, com Home 
Ground o Unorthodox. Dues 
sèries. I és intentar comen-
çar La casa de papel, que dec 
ser de la poca gent que no 
l’ha vista, per saber qui és 
Nairobi, Helsinki o el Pro-
fesor i poder estar a l’altura 
de les converses dels fills. El 
confinament és mirar Tabús 
cada dimecres. I xalar amb 
un producte televisiu tan 
intens com brillant. I, a dis-
tància, treure’m el barret per 
l’excel·lent feina del David 
Verdaguer, el seu conductor. 
El confinament és acumular 
llibres no llegits i muntar una 
mena de pit lane amb l’ordre 
de prioritats. A la pole, El con-
te de la serventa, de Margaret 
Atwood; Tot Messi. Exercicis 
d’estil, del Jordi Puntí, que 
fa temps que espera, i Deci-
siones trascendentales, d’Ian 
Kershaw, sobre els entrellats 
polítics a la Segona Guerra 
Mundial.

El confinament és donar 
les gràcies a la tecnologia. 
I acceptar que és el que ens 
ha permès dir hola als amics. 
I abraçar-los amb la mirada 
distant d’una pantalla de 
dimensions variables. Cert. 
Però quan tot això acabi, no 
m’envieu missatges de What-
sapp ni em proposeu fer una 
trobada telemàtica. Truque-
me. I si no he fotut el mòbil 
al mar espero poder agafar-lo 
dient: hola, estava llegint.

 
Eloi Vila
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Reconquesta
Una de les imatges més 
impactants d’aquesta 
pandèmia ha estat assis-
tir a l’espectacle de la 
natura tornant-se a apo-
derar dels indrets habi-
tualment controlats pels 
humans: hem vist ànecs 
a la C-17, senglars a la 
Diagonal... i flors silves-
tres creixent literalment 
en qualsevol escletxa 
que els permet el fins ara 
implacable asfalt. Aquí 
en tenen una mostra, 
captada aquesta setmana 
a l’avinguda del Parc de 
Granollers.

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Aclariment
A la marxadora Mar Juárez, de 
Montornès, un veí la va insultar per-
què la va veure fent esport en hores, 
en principi, prohibides. I ella, amb 
tota la paciència, va explicar-li que, 
com a esportista d’elit, té permís 
d’entrenar. És trist, però segurament 
ho haurà d’explicar més vegades.

Ofesos
L’economista Xavier Sala i Martín va 
criticar a Twitter el deix del ministre 
Illa, que quan parla en castellà les d 
finals les fa z, com els madrilenys: 
ciudaz, verdaz... Sala i Martín dema-
nava amb ironia si tothom de la Roca 
parla així, un comentari que va aixe-
car molta polseguera.

Telemàtics
Aquestes setmanes molts ajunta-
ments debuten en els plens telemà-
tics i, és clar, passa de tot: alcaldes 
que no estan segurs de qui ha votat 
què, retards per motius tècnics, 
regidors que es queden en negre en 
plena intervenció. Quan n’aprenguem 
s’haurà acabat el confinament.

Cards
Els camins rurals per on la gent solia 
fer esport i caminar ara són plens de 
bardissam. Una primavera plujosa i 
una calor important les darreres set-
manes han fet créixer, per exemple, 
els cards fins a unes alçades conside-
rables. Ara hi haurà una feinada per 
recuperar el pas. En fi, tot fos això.

T
ER

ES
A

 T
ER

R
A

D
A

S

“BONES TARDES, AMICS MEUS TOTS”

Doncs això, 
que d’aquest 
confinament 
en sortiré 
odiant el 
telèfon 
mòbil. I les 
connexions 

telemàtiques. Per eternes. 
Per lentes. Per distants. Per-
què no hi ha ni pell ni mati-
sos. Perquè la comunicació 
va a batzegades. I, sobretot, 
perquè sonen com el cul. 

Les paraules dels parti-
cipants es barregen enmig 

d’un timbre metàl·lic prou 
insuportable. Les gràcies es 
perden. I quan algú demana 
de repetir-les ja no en tenen, 
de gràcia. I, sovint, els silen-
cis, per mirar de no tornar a 
xafar la paraula d’altri, es fan 
eterns. 

Per a mi, el confinament 
és aquest timbre. I dormir 
malament. A batzegades, com 
les connexions telemàtiques. 
És llevar-me aviat. I començar 
el dia amb Little Girl Blue, de 
la Janis Joplin. I amb un cafè. 
El confinament és rebre més 

males notícies que no pas 
bones. És patir per un futur 

personal i col·lectiu incert. 
És desitjar que faci sol. I que 
els núvols marxin, quan n’hi 
ha. És cuinar i teletreballar. I 
agrair que puc teletreballar. 
El confinament és caminar 
menys del que voldria, però, 
ara que podem començar a 
treure el cap de casa, és el 
plaer d’un passeig a l’hora 
màgica, aquells 20 minuts del 
dia en què la llum s’apaga. El 
confinament és adormir-me 
intentant acabar The Last 
Dance, el documental dels 
Chicago Bulls de Michael Jor-

El confinament, 
ara, és el plaer 
d’un passeig  

a l’hora màgica, 
aquells 20 

minuts en què 
la llum s’apaga

LLEGINT


