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(Pàgines 2 a 12 i editorial) Paradistes i clients al recuperat mercat de productes locals de la plaça de la Corona de Granollers aquest dissabte

Un incendi de 
palets i plàstics 
afecta les obres 
d’ampliació de 
La Roca Village

(Pàgina 14)

Mor a 69 anys 
Jordi Adrover, 
exresponsable 
de MB Motors 
de Granollers

(Pàgina 20)

Més del 50% 
d’afectats per 
un ERTO no 
tenen accés a 
les prestacions

(Pàgina 21)

El ‘Glòria’ va 
deixar danys de 
560.000 euros 
als boscos del 
Vallès Oriental

(Pàgina 13)

El CN Caldes 
jugarà l’ascens 
a la Primera 
Divisió  
de futbol sala

(Pàgina 28)

Proximitat amb distància
u Mig centenar d’estudiants  
i sanitaris jubilats han treballat als 
hospitals vallesans durant la crisi 

u Granollers, Lliçà d’Amunt  
i Sant Pere han recuperat mercats 
al carrer aquest cap de setmana

u Dos mesos sense donatius  
a les misses forcen la parròquia de 
la Garriga a demanar aportacions
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Granollers

Josep Villarroya

Els tres hospitals del Vallès 
Oriental han rebut al voltant 
de mig centenar d’estudi·
ants dels darrers cursos 
d’Infermeria i Medicina i de 
professionals jubilats que 
van respondre a la crida per 
pal·liar les baixes de perso·
nal contagiat. Segons infor·
men els mateixos centres, 
Granollers en va rebre 27, 
entre els quals quatre metges 
i tres infermeres jubilades; 
Mollet, 17, tots estudiants, i 
Sant Celoni mitja dotzena, la 
majoria també estudiants.

“Vam haver de passar de 
250 a prop de 500 i vam fer 
una crida a través del Col·
legi d’Infermeria i de les 
universitats”, explica Carme 
Tusquellas, directora d’in·
fermeria de l’Hospital de 
Granollers. Amb la millora 
de la situació, alguns ja han 
marxat, però encara n’hi ha a 
l’UCI, a hospitalització. “No 
poden fer atenció assisten·
cial directa, però treballen 
amb una infermera que tuto·
ritza la seva feina, que agafa 
la responsabilitat. Són unes 

pràctiques molt intenses i 
es mostren molt contents 
i agraïts de poder fer·les.” 
Entre els jubilats que han 
tornat, un forma part de 
l’equip coordinador de l’àrea 
sanitària metropolitana nord, 
dos a urgències i un a l’hotel 
medicalitzat fent el torn de 
nit, que és el mateix que feia 
abans de jubilar·se. També 

se’n van incorporar dos més a 
l’UCI. “Era un moment molt 
difícil i aquestes persones 
estan molt preparades i no 
van tenir cap problema. Han 
donat el dos·cents per cent”, 
explica Tusquellas.

A l’Hospital de Mollet, el 
director de Qualitat, Recerca 
i Docència, Joan Maria Fer·
rer, explica que no es va fer 

una crida específica, però 
mots estudiants d’Inferme·
ria, auxiliars d’Infemeria 
i Medicina es van adreçar 
directament oferint·se de 
forma voluntària a col·
laborar. “En general, ens 
coneixien per haver fet part 
de les seves rotacions pràc·
tiques del grau a l’hospital 
o bé viuen relativament a 

En els moments més crítics de la pan-
dèmia, les autoritats sanitàries i els 
hospitals van fer crides per incor-
porar estudiants dels darrers cursos 

d’Infermeria i Medicina per suplir les 
baixes que s’estaven produint entre el 
personal sanitari. Als tres hospitals de 
la comarca –Granollers, Mollet i Sant 

Celoni– han treballat des de llavors al 
voltant de mig centenar de persones 
que responien a aquest perfil. La ma-
joria, estudiants.

La directora d’Infermeria de l’Hospital de Granollers. D’ella depenen prop d’un miler de professionals

prop.” Ferrer diu que han 
fet una tasca de suport molt 
valuosa. “Han format part 
dels equips d’acompanya·
ment als metges internistes i 
pneumòlegs en l’assistència, 
acompanyament i seguiment 
dels pacients amb Covid·19.” 
“Han acompanyat en la visita 
mèdica diària, han revistat 
paràmetres clínics i tracta·
ments, han fet peticions de 
proves i també trucades d’in·
formació.” El doctor Ferrer 
destaca l’actitud de tots. “Hi 
havia un gran sentiment de 
necessitat i ajuda, un esperit 
únic de col·laboració i un 
saber estar cadascú en el lloc 
que li corresponia. Sempre 
han estat en contacte amb 
un referent o tutor a qui han 
pogut consultar dubtes. I es 
posaven a disposició del que 
més els necessités.”

El director de l’Hospital de 
Sant Celoni, Jordi Roca, posa·
va de relleu el suport que 
han donat al centre. “Tenien 
tasques assignades de baixa 
complexitat. No se’ls podia 
deixar sols a primera línia 
com a un professional bregat 
i sempre han tingut supervi·
sió, però per a determinades 
tasques en què faltaven mans 
ens ha anat perfectament.” 
Roca diu que l’hospital ha 
decidit pagar·los un plus 
perquè el contracte en pràc·
tiques que se’ls feia era molt 
baix. “Era realment vergo·
nyós i s’exposaven molt. Amb 
criteris de risc per sobre del 
normal, en una situació com·
plexa, cobraven sou de misè·
ria i vam optar per pagar un 
plus, tot i que sé que a finals 
d’any això ens caurà com una 
llosa si CatSalut no respon.”

Jordi Rey, digestòleg jubilat a Sant Celoni

“Ni èticament  
ni moralment no 
m’hi podia negar”

Jordi Rey al despatx de casa des d’on feia les trucades als pacients

Sant Celoni

J.V.

El doctor Jordi Rey, de 62 
anys, especialista en aparell 
digestiu, està en situació 
de jubilació parcial i tècni·
cament no es considerarà 
jubilat fins al 30 d’agost, 
però el dia 11 de febrer ja es 
va acomiadar dels seus com·
panys de l’Hospital de Sant 
Celoni. Potser no es pensava 
que hi tornaria aviat. “Es 
van posar en contacte amb 
mi des de l’hospital i em van 

demanar que donés suport al 
meu substitut. Jo li donaria 
suport mentre ell feia un 
paper assistencial més actiu. 
Ni èticament ni moralment 
no m’hi podia negar”, expli·
ca. Hi va treballar fins a l’1 
de maig.

Per reduir la possibilitat 
de contagi no va estar en pri·
mera línia i es va encarregar 
de mantenir l’assistència 
habitual a pacients de la 
seva especialitat, fent con·
sultes telefòniques. Només 
en dues ocasions va haver 

de fer endoscòpies, una 
atenció considerada de risc, 
a pacients que, per les seves 
característiques, no podien 
ajornar l’exploració. 

Diu que ha tingut “senti·
ments contradictoris. Hi ha 

un cert temor, però també 
satisfacció, en el sentit que 
estava donant el que és la 
meva professió i la meva 
vocació i estic encantat de 
col·laborar amb companys 
que sí que s’arrisquen molt. I 

donava suport a la institució, 
que estava en una situació 
crítica”. Assegura que, si 
hagués calgut una dedicació 
amb més nivell de risc, ho 
hauria fet. “Veies com com·
panys anaven caient malalts 
i s’anava reduint el nombre 
de professionals i era possi·
ble que em toqués, però, per 
sort, es va frenar.”

Com a professional sani·
tari, el doctor Rey creu 
que l’administració, espe·
cialment l’estatal, ha estat 
lenta en la resposta. “Si s’ha·
guessin pres mesures més 
agressives d’entrada, hauria 
anat millor.” I sobre la des·
escalada, diu que “és una 
mica caòtica i desendreçada 
i, de cara a la mobilitat de les 
persones, una mica impro·
visada. És cert que no hi ha 
precedents ni experiència 
prèvia, però no es donen les 
instruccions de forma cohe·
rent i endreçada”.

Mig centenar d’estudiants i 
sanitaris jubilats han treballat 
als hospitals vallesans
Han ajudat a pal·liar les baixes del personal que era de baixa afectat per la Covid-19
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Salvador Armengol va treballar durant tres setmanes a l’UCI

La Mariona a l’hospital

“La desescalada comença a 
tocar, però falta el coneixement  
sobre la gent que té la malaltia”
El doctor Salvador Armengol va treballar a l’UCI de Granollers durant 20 anys

Granollers

J.V.

Salvador Armengol Sáez, 
de 67 anys, fa 40 anys que 
és metge. Ha treballat a la 
Clínica de Salut Aliança, 
l’Institut Plató, l’Hospital 
Universitari Germans Trias 
i Pujol i els darrers 20 anys 
a la UCI de l’Hospital de 
Granollers. Els darrers 15, 
com a responsable del ser·
vei. Encara fa algun suport 
assistencial ocasional i no 
ha dubtat a seguir la crida 
de l’Hospital on va col·
laborar tres setmanes.

Què el va portar a rein-
corporar-se?

Conec els actuals res·
ponsables del servei i sabia 
com estava la situació. En 
demanar·m’ho el seu cap de 
servei en nom de l’hospital 
em sentia moralment impli·
cat a fer·ho, amb una altra 
companya, també jubilada, 
la doctora Judith Xirgu.

Què va fer?
Vam estar a una zona de 

l’UCI. He fet feines assis·
tencials de medicina inten·
sivista a tots els malalts 
crítics que, en principi, no 
tenien Covid·19 perquè els 
meus companys poguessin 
atendre els afectats pel 
coronavirus.

Per la seva edat, se’l con-
sidera persona de risc. Ha 

tingut por?
Crec que encara estic en 

una edat intermèdia. No he 
tingut por, però si respecte al 
que significava la patologia 
i he pres les mesures que es 
recomanaven en aquestes 
situacions. És cert que la 

gent de més edat tenen més 
patologia de base, respiratò·
ria, cardíaca, renal, diabetis... 
Quan agafen una grip, fins i 
tot normal, solen passar·ho 
pitjor i pot desencadenar la 
mort.

I què en deia la família?

El meu fill i la meva dona, 
a vegades patien quan anava 
a l’hospital.

S’ha arribat a dir que els 
hospitals donaven prioritat 
a persones joves.

Fa unes setmanes es va fer 
molt de ressò als mitjans de 
comunicació que un metge 
havia dit que als malalts de 
més de 80 anys no se’ls feia 
res i això no és veritat, en 
situacions habituals. Com 
ja he dit, la gent gran té 
més patologies afegides i es 
valora de no fer ventilació 
artificial, certes cirurgies ni 
altres intervencions, pel risc 
mortal que això pot compor·
tar, però hi ha tractaments 
no agressius que el poden 
guarir. I també és cert que 
aquesta pandèmia ha afectat 
i ha mort persones amb una 
mitjana d’edat de 60 anys.

En quaranta anys de pro-
fessió, recorda quelcom 
similar?

Mai. És cert que els aven·
ços científics actuals han 
curat moltíssimes malalties 
com la sida, malalties tumo·
rals... Però amb les malalties 
virals, per exemple, la grip 
habitual, mai se sap quina 
serà i aquesta malaltia ha 
estat de molt fàcil contagi 
i d’efectes devastadors. 
Tampoc sabem encara quan 
s’acabarà ni quan n’hi haurà 
una altra.

Els hospitals han tingut 
prou recursos?

Al marge de la Covid·19, 
als hospitals els recursos 
sempre solen ser escas·
sos, ja que la sanitat no és 
cara, però té un preu. Però 
davant de situacions com 
aquesta, els agafa comple·
tament desprevinguts tot 
i que han intentat posar·
hi els recursos materials, 
humans i tècnics com han 
pogut. En aquest sentit, 
cal posar de relleu el paper 
que està tenint el personal 
sanitari.

Un personal que demana 
un reconeixement també 
econòmic.

La part de la compensa·
ció econòmica o en forma 
de temps lliure, a part que 
podria ser un detall. Ja he 
dit que els recursos són 
pocs però crec que, en glo·
bal, la retribució hauria de 
ser més elevada per a una 
carrera de sis anys, una for·
mació de cinc i el plus de 
responsabilitat afegit.

Les residències també 
ho han passat malament.

Residències de gent gran 
i de persones amb disca·
pacitat. Les públiques han 
estat deixades de la mà de 
Déu durant molt de temps, 
però és un àmbit que no 
domino prou.

Què en pensa, de la des-
escalada?

Vista la baixada, comença 
a tocar, però falta el conei·
xement a través de frotis 
nasals, anàlisis de sang... 
per saber la gent que pot·
ser té la malaltia però és 
asimptomàtica i pot con·
tribuir a escampar·la. Això 
sense valorar la gent que es 
pot quedar a l’atur o la que 
ha fet inversions impor·
tants, com en el sector de la 
restauració o les agències 
de viatges.

Mariona Fàbregas, de Sant Celoni, fa quart curs d’Infermeria

“El més dur va ser sentir  
com s’informava els familiars”

Sant Celoni

J.V.

Quan feia el Batxillerat, la 
Mariona Fàbregas, de Sant 
Celoni, va fer un voluntariat 
a la residència de la Verge 
del Puig del mateix munici·
pi i confessa que va quedar 
impactada per la feina que 
desenvolupava el personal 
d’infermeria de la residència. 
Especialment per un dels 
professionals. Segurament, 
aquesta experiència la va 
influir per estudiar la carrera 
d’Infermeria. Això i també el 
fet que la seva mare és auxi·
liar d’infermeria al mateix 

hospital. Actualment, amb 22 
anys, està acabant la carrera 
a l’Escola Superior d’Infer·
meria del Mar, a la Universi·
tat Pompeu Fabra. 

Es va assabentar de la pos·
sibilitat de treballar en un 
hospital a través de la matei·
xa universitat i va decidir 
fer·ho a l’Hospital de Sant 
Celoni. Només hi va poder 
anar dos dies. El 29 de març i 
l’1 d’abril perquè de seguida 
va notar els primers símp·
tomes i va donar positiu per 
coronavirus, la qual cosa la 
va obligar a complir un aïlla·
ment a casa seva, a la seva 
habitació.

Però, tot i que va ser cur·
ta, la seva experiència va 
ser intensa. El primer dia, 
diumenge, va estar al servei 
d’Urgències, en horari de 
nit, fent tasques d’auxiliar i 
el segon, dimecres, en horari 
de tarda, va acompanyar una 
infermera al servei sociosani·
tari. “Vaig preparar la medi·
cació i vaig prendre les cons·
tants vitals i la temperatura, 
sobretot als que tenien febre. 
Vaig ajudar a fer canvis pos·
turals i a donar els sopars.” 
En acabar el torn, però, es va 
trobar malament i ja no va 
tornar. Les proves que li van 
fer l’endemà van confirmar 

que era positiva. “Em va 
saber greu perquè acabava 
de començar en una situació 
dura, però que em podia aju·
dar a créixer com a persona i 
com a professional.”

Del seu segon dia a l’hos·
pital, al servei sociosani·
tari, la Mariona guarda els 
records més impactants. “Va 
ser dur veure persones que 
s’acostaven al final de la 
seva vida i el més dur va ser 
sentir com les infermeres 
trucaven als familiars de 
persones que no es recupe·
rarien per informar·los que 
podien venir a acomiadar·se. 
Jo estava al seu costat i ho 
sentia. I després, vaig ajudar 
a vestir·se amb les protecci·
ons uns familiars.”

La Mariona se centra ara 
en el seu treball de fi de car·
rera. Després valorarà fer un 
màster i decidirà per quina 
branca de la infermeria es 
decanta.
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Granollers 
recupera 
els mercats
La primera jornada de reobertura 
transcorre sense incidències

Granollers

Ramon Solé

“Ho trobava a faltar. Anar 
al mercat de Sant Carles o 
als supermercats està molt 
bé, però estic molt contenta 
d’haver pogut sortir perquè 
m’agrada molt la verdura 
d’aquest mercat. A més, m’he 
sentit molt segura: l’orga-
nització és molt bona”, deia 
Carme Espínola, que aquest 
dissabte va poder tornar 
anar a comprar al mercat 
de la plaça de la Corona de 
Granollers. La capital valle-
sana recuperava els mercats 
a l’aire lliure per primera 
vegada des de l’inici del 
confinament i tant el de la 
Corona com el del barri de 
Can Bassa van funcionar amb 
normalitat, si bé amb afluèn-
cies de públic inferiors a les 
habituals.

Per garantir la seguretat, 
l’Ajuntament va dissenyar 
un dispositiu que comen-
çava amb la delimitació 
del recinte comercial (amb 
onze parades) amb tanques 
metàl·liques, per controlar 
l’aforament. Aquest control 
l’exercien tècnics munici-
pals situats a l’entrada, que 
vetllaven perquè no s’ultra-
passés l’aforament màxim. 

“Com a molt, hi pot haver 
30 persones”, explicava 
Vicenç Planas, un dels tèc-
nics destinats a la plaça de la 
Corona. Així, a mesura que 
anaven sortint compradors, 
en deixaven entrar d’altres. 
En aquest mercat això va 
provocar un cert tap en els 
moments de més afluència. 
Un cop a dins, la clientela es 
trobava amb més tanques, 
que els impedien acostar-se 
a menys d’un metre de les 
parades. Des d’allà, indicaven 
als venedors el que volien i 
aquests els anaven posant els 
productes en una bossa. Els 
paradistes, per la seva banda, 
havien d’anar equipats en tot 
moment amb guants i mas-
careta. “De fet, les mesures 
de seguretat estan bastant 
marcades per l’estructura de 
les tanques”, afegia Planas. 
L’afluència controlada i les 
distàncies socials entre per-
sones donaven a la imatge 
general del mercat de la pla-
ça de la Corona un cert aire 
nòrdic, força diferent de l’at-
mosfera atapeïda habitual.

Pel que fa als paradistes, 
es van adaptar amb facilitat 
a les mesures de seguretat. 
“Estem contents de com s’ha 
resolt. Xoca una mica això 
de la distància i el fet que 

Una clienta assenyala el producte que vol al venedor. Unes tanques metàl·liques separaven el públic a un metre de les parades

la gent ara ve directament a 
comprar, no ve a passejar”, 
explica en Joan, paradista 
d’Embotits Artesans del 
Montseny. 

D’altra banda, una situació 
calcada es va viure a Can Bas-
sa, on hi havia quatre para-
des de fruita i verdura. “La 
diferència ha estat que en 
lloc d’agafar jo els productes, 
me’ls han posat ells, i que ara 
es pot pagar amb targeta. Per 
la resta, tot normal”, explica-
va Maria Aguilera, una de les 
clientes. 

ANDREA CANELO:  
“HA ESTAT UNA BONA  
PROVA PER A DIJOUS”

La regidora de Serveis de 
l’Ajuntament, Andrea Cane-
lo, es mostra satisfeta de 

l’obertura dels mercats de 
la plaça de la Corona i de 
Can Bassa d’aquest dissabte. 
“Ha estat una bona prova 
per dijous”, quan reobrirà 
parcialment el mercat prin-
cipal de Granollers, amb nou 
emplaçament i un nombre de 
parades més elevat que les 
que hi havia aquest dissabte. 
“El model serà similar, quant 
a distàncies de seguretat, 
logística de muntatge i des-
muntatge i desinfeccions.” 
Dissabte, estava tot previst 
perquè hi hagués les dis-
tàncies de dos metres entre 
parades, un metre entre 
venedor i comprador i una 
afluència que garantís la 
seguretat dels clients.

Dissabte, aquests aspectes 
van funcionar com s’espe-
rava. “El retorn era esperat, 

pels paradistes i pels com-
pradors. Va estar tot molt 
controlat, no es van produir 
aglomeracions i l’aforament 
va ser sempre el que s’havia 
planificat.” Tot i que cap a les 
10 del matí, l’afluència va ser 
superior, Canelo assenyala 
que “les esperes no van ser 
gaire llargues”. Canelo adver-
teix que es poden produir 
esperes quan, dijous, s’obri 
el servei de les parades d’ali-
mentació del mercat setma-
nal de Granollers.

Dijous seran 32 les parades 
que podran obrir a l’àrea de 
l’avinguda del Parc. “Serà 
una mica més complex, però 
considerem que es podrà 
controlar; en cas contrari, no 
hauríem reobert el mercat, 
perquè el més important ara 
és la salut”, diu la regidora.

El mercat de 
Sant Celoni torna 
dimecres al carrer 
Esteve Cardelús
Sant Celoni

El mercat de carrer també 
es recuperarà a Sant Celoni. 
Serà aquest dimecres, 13 de 
maig, només amb parades de 
producte fresc i estarà situat 
al carrer d’Esteve Cardelús. 
L’espai estarà delimitat amb 
tanques i cintes per poder 
regular l’accés i la sortida. 
Els accessos estaran con-
trolats i regulats per evitar 
aglomeracions i garantir la 
distància de dos metres entre 
persones, segons ha infor-
mat l’Ajuntament. L’accés 
al carrer Esteve Cardelús es 
farà des de l’avinguda dels 
Esports. L’Ajuntament dema-
na l’ús de mascaretes, que se 
circuli en un únic sentit i que 
es limiti l’estada al mercat.

Dues noves parades  
i canvi de lloc en el mercat 
de dissabte a Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

El mercat setmanal de Sant 
Pere d’aquest dissabte es 
va fer amb dues novetats: 
les dues noves parades 
d’embotits i un canvi de 
localització. Des que es va 
començar a celebrar, el mer-
cat estava instal·lat en el 
carrer Comtes de Barcelona 
però l’ampliació de parades 
i la necessitat de mantenir 
les distàncies de seguretat 
entre parades i persones 
establertes en el decret 
d’alarma han obligat l’Ajun-

tament a fer un canvi lloc. 
Dissabte les parades es van 
instal·lar a la plaça Comtes 
de Barcelona, a pocs metres 
d’on havia estat fins ara, 
però amb més espai dispo-
nible.

El canvi de lloc també 
s’ha fet perquè el bar Can 
Noguera tingui espai sufi-
cient per posar taules a 
l’exterior quan s’autoritzi, 
amb la possibilitat d’am-
pliar la terrassa. El mercat 
de Sant Pere no s’ha deixat 
de fer durant l’estat d’alar-
ma “aplicant sempre les 
mesures de seguretat, amb Una clienta demana producte d’horta a una venedora del mercat, que aquest dissabte estrenava espais a Sant Pere de Vilamajor
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intensiva de mat’, programes dÕintercanvi amb Europa, 
participaci— en projectes internacionals i una atenci— 
individualitzadaÓ
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Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Les Franqueses ja té calenda-
ri per reobrir dos dels prin-
cipals mercats ambulants 
de la població. El mercat de 
Corró d’Avall obrirà dissabte 
que ve, 16 de maig, i el de 
Bellavista es tornarà a fer el 
dimecres, dia 20. En tots dos 
casos, els mercats posaran a 
disposició dels compradors 
només productes essencials 
–alimentació i higiene– i es 
marcaran algunes mesures 
addicionals de seguretat per 
garantir la salut de venedors 
i compradors.

Segons ha informat l’Ajun-
tament, tots dos mercats 
tindran un horari de venda al 
públic entre 8 del matí i 2 del 
migdia, i hi haurà una franja 
preferent per a persones de 
més de 65 anys, entre les 9 i 
2/4 de 10 del matí.

En el cas del mercat de 
Bellavista, les parades es 
reduiran a la meitat de les 
habituals. Per aconseguir 
que hi hagi aquesta afluència 
menor de paradistes, s’han 

establert torns entre els 
venedors perquè s’alternin 
cada setmana. Les parades 
estaran situades al llarg del 
carrer Aragó, però només a 
la banda del costat de la via 
del tren.

MESURES PREVENTIVES 
PER ALS COMPRADORS

Els ciutadans que facin com-
pres als mercats hauran de 
complir algunes mesures 
higièniques, com el manteni-
ment de la distància de segu-
retat de dos metres entre 
persones. No podran tocar 
els productes alimentaris i, 
prioritàriament, hauran de 
fer els pagaments amb targe-
ta. L’Ajuntament recomana 
que quan sigui possible es 
faci una comanda prèvia per 
telèfon i només haver de 
recollir la compra a la parada. 
La recomanació també afecta 
l’ús de mascareta i guants i la 
neteja dels productes un cop 
a casa. Els guants i les mas-
caretes seran obligatoris per 
als paradistes que assisteixin 
al mercat.

Les Franqueses ja té dates 
per reobrir els mercats de 
Corró d’Avall i Bellavista
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Una clienta assenyala el producte que vol al venedor. Unes tanques metàl·liques separaven el públic a un metre de les parades
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La pluja va afectar les primeres hores d’obertura del mercat ambulant de Lliçà d’Amunt, aquest diumenge

Els compradors tornen al mercat 
a Lliçà d’Amunt sota els paraigües
Lliçà d’Amunt

Laia Pedrerol

La pluja va acompanyar 
aquest diumenge la recupe-
ració del mercat ambulant 
a Lliçà d’Amunt. El ruixat 
de primera hora ja havia 
provocat que la meitat dels 
marxants renunciessin a 
plantar la parada. Durant 
el matí, el cel serè va recu-
perar terreny, i per això els 
compradors van poder tor-
nar al mercat després de set 
setmanes.

Amb la renúncia d’alguns 
paradistes, la disposició 
del mercat va canviar: es va 
situar entre la rotonda del 
Tricentenari –a l’avinguda 
dels Països Catalans– i el 

carrer Girona, i no el carrer 
Lleida com s’havia previst. 
Les mesures de seguretat 
van ser les mateixes. Perso-
nal municipal supervisava 
que es complís el requisit de 
dos metres entre parades, 
un metre entre el compra-
dor i el producte i un metre 
i mig entre compradors. Les 
tanques van facilitar que 
els clients no toquessin els 
productes fins que no els 
haguessin comprat.

Els vigilants confessaven 
que el més complicat era 
que es mantinguessin les 
distàncies entre compra-
dors. El regidor de Promoció 
Econòmica, Marc Palet, 
apuntava que la situació 
meteorològica inesperada 

i canviant no permet fer 
encara valoracions. “S’hau-
rà de veure com canviarà 
l’afluència en un diumenge 
assolellat”, apuntava.

Els venedors es lamen-
ten que han d’assumir les 
mateixes despeses amb 
menys ingressos, arran de la 
reducció de l’assistència al 
mercat. Un dels paradistes 
assistents al mercat d’aquest 
diumenge apuntava que la 
situació actual no té prece-
dents i que, malgrat el com-
promís que mantenen amb 
les necessitats que comporta 
la nova realitat, “serà difícil 
tirar endavant” només amb 
l’assistència als mercats. 
“Haurem de buscar altres 
coses per fer”, apunta.
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Una clienta demana producte d’horta a una venedora del mercat, que aquest dissabte estrenava espais a Sant Pere de Vilamajor

distància entre parades i 
amb els clients. Les parades 
posen un cinta a 1,5 metres 
i no deixen que la gent 
s’acosti”, diu l’alcaldessa, 
Pamela Isús.

Les parades de fruita 
necessiten molt espai per-
què, a més d’exposar el 
gènere, han de tenir lloc 
per posar les caixes. Fins 
fa unes setmanes hi havia 
dues parades de fruita i 
verdura i una de premsa. 
Després se n’hi va afegir 
una de formatges artesans i 
aquesta setmana se n’hi han 
incorporat dues d’embotits. 

Dissabte a l’hora de tan-
car el mercat l’alcaldessa 
va acostar-se al mercat per 
parlar amb els paradistes i 
comprovar com havia anat 
aquest canvi. Es va veure 
que encara calia més espai i 
per això la propera setmana 

el mercat encara es traslla-
darà un centenar de metres 
més, fins la plaça Montseny. 
“Allà creiem que hi cabran”, 
diu Isús, tot i que confes-
sa que encara s’hauran 
“d’estudiar els espais”. 
L’alcaldessa explica que 
“el paradista de fruita ja 
havia comentat que potser 
les parades no cabrien a la 
plaça Comtes de Barcelona”. 
Els dos paradistes d’embo-
tits “han vist que es trepit-
gen” i per això han acordat 
alternar-se una setmana 
cada un, diu Isús. 

El mercat de Sant Pere de 
Vilamajor aposta pels petits 
productors i el producte de 
proximitat. Els clients arri-
ben no només del mateix 
municipi, sinó també  de 
municipis veïns com Sant 
Antoni de Vilamajor i 
alguns de Llinars. 
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Un donant anònim deixa 
bitllets clavats al suro 
d’anuncis de la rectoria

La Garriga Santi Collell explica el cas d’una 
persona que ha triat una forma peculiar 
per fer les seves donacions a la parròquia 
conservant l’anonimat. “Cada setmana del 
confinament, al suro d’anuncis que hi ha a 

l’entrada de la rectoria em trobava un bitllet 
de 10 euros i un altre de 20 clavats amb xin-
xetes.” D’aquesta manera, el suro es va con-
vertir en el mitjà de comunicació entre el 
mossèn i aquesta misteriosa persona. “Vaig 
deixar-li clavar un paper on li donava les grà-
cies i al dia següent en vaig trobar un altre 
que deia: “De res”, explica el mossèn, que 
assegura que a dia d’avui, encara no sap qui 
li ha anat deixant els bitllets clavats al suro.
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Dos mesos sense donatius a  
les misses forcen la parròquia de 
la Garriga a demanar aportacions

La Garriga

R.S.

La suspensió de les misses 
durant dos mesos ha deixat 
moltes parròquies sense els 
donatius dels assistents, una 
de les principals fonts d’in-
gressos. Per intentar pal·liar-
ho, el Consell d’Economia 
Parroquial de la Garriga ha 
fet una crida a través de les 
xarxes socials demanant als 
fidels donatius periòdics o 
puntuals.

“Per la majoria de parrò-
quies ha estat un cop dur. La 
majoria vivim força d’aquests 
donatius, juntament amb les 
donacions periòdiques; a la 
Garriga hi ha persones que 
contribueixen mensualment, 
trimestralment o anualment, 
però cada vegada en són 
menys”, explica el rector, San-
ti Collell. Les almoines de les 
misses també han baixat en 
els darrers anys: “Quan vaig 
arribar, fa 18 anys, voltàvem 
els 800 euros per setmana, 
i n’apleguem 300, si arriba. 
En canvi, les despeses són 
les mateixes i amb preus més 
cars: aigua, gas, manteniment 
de locals, etc. La pandèmia ha 
agreujat tot això i hem de fer 
alguna cosa.”

En el comunicat a les xar-
xes socials, el Consell d’Eco-
nomia Parroquial demana 
que cadascú contribueixi 
amb el que pugui i, a tall 
orientatiu i per prendre una 
referència, se suggereix cal-

cular el total que s’hauria 
donat en aquests dos mesos 
de misses. La crida s’ha fet 

arribar a molta gent, inclòs 
un grup de Whatsapp on hi 
ha 1.500 persones a les quals 

Santi Collell ha enviat una 
pregària cada dia de la Qua-
resma.

El rector de Montornès, Oriol Gil, amb membres de l’equip de Càritas del municipi

Els preveres de la diòcesi 
de Terrassa destinen una 
part del sou a Càritas

Granollers

EL 9 NOU

Els preveres de la diòcesi de 
Terrassa, a la qual pertanyen 
la majoria de parròquies del 
Vallès Oriental, destinaran 
una part del seu sou a Càritas 
diocesana per ajudar aquesta 
institució en la lluita contra 
la pandèmia. La proposta 
s’ha fet des de la Comissió 
Executiva de la Conferència 
Episcopal Espanyola, que l’ha 
traslladat als bisbes. 

Josep Àngel Saiz Meneses 
ha debatut la qüestió al llarg 

de diverses reunions tele-
màtiques amb membres del 
Consell de Govern, el Consell 
Presbiterial i els arxiprestes, 
i l’acceptació ha estat unà-
nime. Orientativament, el 
bisbe de Terrassa ha suggerit 
als preveres de la diòcesi 
cedir un 10% del salari men-
tre duri la crisi econòmica 
derivada de la Covid-19. 
D’aquesta manera, el clergat 
s’afegeix a les moltes inici-
atives solidàries que s’estan 
generant aquests mesos en 
favor dels col·lectius més 
vulnerables.

Campanya  
d’ajuda mútua  
i bon veïnatge  
a Canovelles

Canovelles

El servei de mediació de 
Canovelles ha posat en mar-
xa una campanya d’ajuda 
mútua i bon veïnatge. La 
iniciativa recorda alguns con-
sells per a la bona convivèn-
cia especialment rellevants 
durant el confinament, com 
respectar el descans o mante-
nir nets els espais comuns, i 
ofereix eines per dinamitzar 
les comunitats de veïns i que 
aquestes puguin organitzar-
se per ajudar-se mútuament.
Durant aquests dies, els 
agents cívics estan contac-
tant amb els presidents de 
les comunitats de veïns de 
Canovelles per oferir-los re-
cursos per mantenir un bon 
veïnatge i facilitar-los eines 
que permetin crear una xarxa 
d’autoajuda a la mateixa 
escala. S’ha editat un docu-
ment, pensat per ser penjat 
als espais comuns de pas, on 
aquelles persones que neces-
siten ajuda poden especificar 
què els fa falta, mentre que 
aquells que volen ajudar 
indiquen a què s’ofereixen.

La Roca recorda 
que no és permès 
banyar-se al Mogent
La Roca del Vallès

La Policia Local de la Roca 
està informant les persones 
que s’acosten al riu Mogent 
que no està permès banyar-
s’hi, després que es constatés 
que diverses persones hi van 
sovint des que es permet 
sortir a passejar unes hores 
al dia. L’Ajuntament informa 
que la Policia Local continu-
arà els propers dies amb la 
campanya informativa, però 
a partir d’aquest dilluns 11 
de maig es començaran a 
aixecar actes de propostes de 
sanció.

El Consell d’Economia Parroquial demana donacions periòdiques o puntuals



NOU9EL PUBLICITAT

#AMB TU, 
ARA
MÉS QUE 

  MAI
#AmbLesFamílies

#AmbLaGentGran

#AmbElsAutònomsILesPimes

#AmbLesEmpreses

#AmbElsPagesos

#AmbElsQueEnsCuiden

#AmbElsQueMésEnsNecessiten

És possible que estigui canviant la nostra manera 
de treballar i de relacionar-nos, però si hi ha una cosa 
que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, 
des del primer empleat fins a l’últim voluntari, continuarem 
compromesos amb la societat i amb tu. 

CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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Abraham Contreras fa uns dies a l’església evangelista de Can Mònic, que aquests dies roman tancada

La fe a través de Youtube

Granollers

R.S.

Igual que en el cas de la 
comunitat catòlica, els evan-
gelistes també han posat les 
noves tecnologies al servei 
de mantenir la vida pastoral 
i la comunicació amb els 
membres de les congrega-
cions. És el cas de l’església 
evangelista de Can Mònic, 
a Granollers, que davant la 
impossibilitat de celebrar el 
culte dels diumenges, l’ha 
substituït per un muntatge 
de vídeo que es penja a You-
tube perquè tots els fidels 
el puguin veure. “El culte 
principal està essent un pro-
cés molt creatiu”, assegura 
Abraham Contreras, pastor 
de la congregació.

Un equip de persones 
munta els vídeos entre set-
mana. Els muntatges inclo-
uen anuncis d’aniversaris, 
música de lloança, una peça 
d’uns 12 minuts amb alguna 
reflexió bíblica, i també hi 
ha una part amb testimonis 
que les famílies graven en 
vídeos d’un parell de minuts 
i en què expliquen com estan 
vivint la situació. El culte 
l’oficien entre tres i quatre 
persones. La cita per veure 
el vídeo són les 11 del matí 
i l’església envia als mem-
bres de la congregació el 
corresponent enllaç. A més, 
durant el visionat els fidels 
poden intervenir a través del 
xat. “La principal afectació 
del confinament ha estat no 

poder-nos trobar al local de 
culte. Per tant, des de la pri-
mera setmana ho vam haver 
de suplir i, de fet, l’afluència 
ha estat molt més gran que 
qualsevol culte presencial. 
Ha estat molt fàcil treballar 
els cultes en línies; sempre 
tenim gent que saben tre-
ballar amb xarxes socials”, 
explica Contreras. A ban-
da dels cultes principals, 
durant la setmana es fan 
grups petits de pregària a 
través de Whatsapp. “Com a 
església evangèlica sempre 
hem potenciat molt que cada 
membre tingui la capacitat 
de poder llegir i reflexionar 

sobre la Bíblia. Entre això i 
tot el material que hi ha a 
internet, podem anar fent 
coses. Ens falta el caliu de la 
trobada, però de moment ho 
estem portant bastant bé.” 
Pel que fa a la gent gran, l’es-
glésia els fa trucades perso-
nals per mantenir el contacte 
i comprovar si necessiten 
res.

ELS bAtEJOS  
hAuRAn D’ESpERAR

Un altre dels ritus que ara 
mateix no es poden fer són 
els batejos, que, en el cas dels 
evangelistes, es realitzen 

amb una petita immersió 
a l’aigua. “Normalment, a 
banda del baptisteri, ho fem 
a la natura: en un riu, un llac 
petit o fins i tot a la platja; 
però ara tot això haurà d’es-
perar una mica”, comenta el 
pastor. El que sí que manté 
la comunitat evangelista de 
Can Mònic és el repartiment 
d’aliments a persones neces-
sitades, en coordinació amb 
els serveis socials de l’Ajun-
tament.

A Granollers actualment hi 
ha una dotzena de comuni-
tats evangelistes, i al Vallès 
Oriental, poc més d’una tren-
tena.

El ple municipal vota una línia d’ajuts per pal·liar la crisi de la Covid-19

Sant Celoni destinarà 200.000 euros 
en subvencions al sector serveis 

Sant Celoni

Pol Purgimon

La crisi pel coronavirus va 
centrar el primer ple tele-
màtic de l’Ajuntament de 
Sant Celoni. Es va celebrar 
dijous, tres mesos després de 
l’última sessió ordinària i dos 
d’una d’extraordinària. En 
aquest ple es va aprovar una  
gran línia d’ajuts municipals 
per fer front a la crisi. Els 
grups van donar llum verda a 
una partida de 200.000 euros 
per al sector del comerç, la 
restauració i els serveis. 

Els ajuts seran d’un màxim 
de 500 euros per negoci i 
implicaran la injecció de 
l’equivalent al 50% de la taxa 
de residus que paga cadas-
cun. “Es tracta d’una línia de 

subvencions per donar liqui-
ditat als negocis”, va explicar 
l’alcalde, Raül Garcia. 

La quantitat que rebrà cada 
empresa es mesurarà segons 
les seves condicions. “Tin-
dran més punts els negocis 
que han hagut de tancar i es 
tindran en compte les pèrdu-
es que puguin acreditar o el 
lloguer a pagar”, va remarcar 
Garcia. A més de la subven-
ció a empreses, la modifi-
cació de crèdit incrementa 
100.000 euros els ajuts soci-
als d’urgència a les famílies. 

La línia aprovada també 
destina 300.000 euros al 
manteniment de les àrees 
per als propers mesos i esta-
bleix un paquet de 566.000 
euros per a les inversions 
estratègiques d’aquest any 

amb l’objectiu de generar 
moviment econòmic. 

Les mesures van ser apro-
vades per l’oposició en bloc, 
formada pel PSC i la CUP. 
El socialista Eduard Vallho-
nesta va insistir a aconseguir 
la màxima unitat entre els 
grups –cosa que va subscriu-
re l’alcalde– i va reivindicar 
que s’ajudi els comerciants 
i els treballadors que s’han 
quedat sense feina: “Són qui 
més ho necessita.”  La CUP, 
tot i votar a favor de les pro-
postes, va titllar-les d’insufi-
cients, també pel sector del 
comerç. “Fem tard en l’ajuda 
als més vulnerables. Hau-
ríem de fer un estudi sobre 
la pobresa, tenir en compte 
quants pisos de lloguer estan 
buits o quanta gent necessita 

assistència”, va dir el regidor 
de la CUP Gerard Carot. 

SuSpEnSIÓ DE LA tAXA 
pER A tERRASSES 

Per pal·liar la crisi de la 
Covid-19, el ple va votar a 
favor de la suspensió del 
pagament de la taxa per a 
les terrasses. La mesura serà 
vigent fins a la recuperació 
total de la normalitat. La pri-
mera tinent d’alcalde, Magalí 
Miracle, va insistir a fer un 
acompanyament als bars i 
restaurants per la reobertura 
de les terrasses, que podran 
tenir activitat a partir de la 
fase 1 del desconfinament, 
però amb restriccions.

A banda de les qüestions 
relacionades amb la pandè-
mia, la CUP es va queixar 
de l’eliminació, per al curs 
vinent, dels criteris d’accés 
per renda a l’escola bressol 
municipal El Blauet. La tari-
fació social s’hi aplicava des 
d’aquest curs per un acord 
del ple del novembre de 
2018. 

Autisme la 
Garriga engega 
una campanya per 
rebre donacions

La Garriga

Autisme la Garriga, que atén 
43 persones amb trastorn de 
l’espectre autista i compta 
amb 81 professionals, ha 
posat en marxa una campa-
nya per rebre donacions que 
es destinaran a la compra de 
material de protecció, com 
mascaretes, bates i solucions 
hidroalcohòliques. L’entitat 
explica que han rebut moltes 
donacions de material, però 
que no n’hi ha prou i remarca 
que les persones que atén, 
per la seva condició, és molt 
difícil que mantinguin la dis-
tància social. “Les persones 
amb autisme no entenen de 
distàncies de seguretat”, diu 
la campanya. Les donacions 
es poden fer a la seva web, 
a través de la plataforma 
Migranodearena.org o en un 
compte bancari que també 
apareix a la web.

Més d’un miler  
de consultes sobre 
ajuts al lloguer a 
l’oficina d’habitatge

Granollers

Els ajuts al lloguer han cen-
trat les consultes de ciuta-
dans a l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge. Segons informa 
el Consell Comarcal, que 
gestiona aquesta oficina, 
entre el 17 de març i el 30 
d’abril, el 90% de les 1.340 
consultes rebudes han estat 
relacionades amb aquests 
ajuts. El servei s’ha intensifi-
cat durant el període d’estat 
d’alarma. Des del 17 de març, 
les consultes han augmentat 
fins a un 35%. L’oficina ha 
animat tant propietaris com 
llogaters a aprofitar els avan-
tatges de fer servir una borsa 
d’habitatge de lloguer.

L’Ajuntament  
de l’Ametlla alerta 
del relaxament en les 
mesures de prevenció
L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla 
va publicar divendres una 
nota d’advertiment a la seva 
pàgina web en què alerta 
que s’està detectant un cert 
relaxament en les mesures 
de prevenció per fer front a 
la pandèmia de la Covid-19. 
“Darrerament s’està cons-
tatant un relaxament en 
l’adopció de les mesures higi-
èniques, de prevenció i de 
seguretat contra el coronavi-
rus per una part de la ciuta-
dania”, diu el comunicat, que 
a continuació recorda totes 
les normes de prevenció i 
seguretat en l’actual fase de 
desconfinament.

Evangelistes de Granollers fan el culte dominical amb un muntatge de vídeo
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La preinscripció escolar per 
al curs 2020-2021 es podrà 
dur a terme, de manera tele-
màtica, del 13 al 22 de maig 
per als ensenyaments de 
primer i segon cicle d’edu-
cació infantil, educació pri-
mària i educació secundària 
obligatòria (ESO). 
La preinscripció, també tele-
màtica, per als ensenya-
ments postobligatoris serà: 
del 27 de maig al 3 de juny, 
en el cas de batxillerat; del 
2 al 8 de juny, els cicles de 
grau mitjà d’FP i d’arts plàs-
tiques i disseny, i del 10 al 
17 de juny, en el cas dels 
cicles de grau 
superior d’FP 
i d’arts plàs-
tiques i dis-
seny.
A causa de 
les circums-
tàncies extra-
ordinàries per 
la Covid-19, i 
com a preven-
ció davant la 
propagació, el 
Departament 
d ’ E d u c a c i ó 
promou la preinscripció de 
manera telemàtica. El tràmit 
es podrà fer tot en línia, a 
través del portal preinscrip-
cio.gencat.cat. Així, s’elimi-
na la necessitat de presentar 
la sol·licitud i la documenta-
ció en paper al centre, i que-
da substituïda per utilitzar el 
formulari telemàtic i enviar 
la documentació necessària 
–escanejada o fotografia-
da– mitjançant un correu a 
la bústia electrònica oficial 

del centre demanat en pri-
mera opció. Per a les llars 
d’infants, s’acceptarà la sol-
licitud emplenada per correu 
electrònic.
Amb tot, i per tal de garan-
tir l’equitat, aquelles famíli-
es que no tinguin els mitjans 
per dur a terme el procedi-
ment telemàtic disposaran 
d’uns dies per poder lliurar 
les seves sol·licituds de for-
ma presencial. La preinscrip-
ció presencial estarà dispo-
nible a partir del 19 de maig 
i fins al 22 de maig inclòs. A 
les llars d’infants, es podrà 
fer de forma presencial 

d u r a n t  t o t 
e l  t e r m i n i 
de  p re ins -
cripció. Per 
fer-ho, cal-
drà demanar 
cita prèvia al 
centre que 
les famílies 
hagin escollit 
en pr imera 
opció trucant 
per telèfon o  
a través d’in-
ternet.

Pel que fa a la cita prèvia, 
aquesta serà accessible 
des dels webs de cadascun 
dels centres i des del web 
del Departament d’Educa-
ció, durant les 24 hores del 
dia. Cada centre determi-
narà el seu horari d’atenció 
al públic, segons les neces-
sitats. És per això que els 
webs dels centres, en un 
lloc visible, inclouran la infor-
mació sobre l’horari, correu 
electrònic, telèfon, així com 

A l’educació primària, ESO i 
batxillerat –excepte la modali-
tat d’artístic– tenen preferència 
els alumnes que provenen d’un 
centre adscrit al centre dema-
nat. A ESO i batxillerat, només 
per a alguns centres, també 
tenen preferència els alumnes 
que cursen simultàniament 
ensenyaments professionals 
de música i dansa i programes 
esportius d’alt rendiment.
En tots els ensenyaments obli-
gatoris i el batxillerat, per a 
l’ordenació de les sol·licituds 
s’apliquen a continuació els 

criteris generals de prioritat, 
que són els següents:
· Si actualment hi ha germans 
matriculats al centre o el pare, 
mare, tutor legal hi treballa: 40 
punts.
· Per proximitat del domicili o 
del lloc de treball al centre sol-
licitat en primer lloc (només 
una opció):
- Domicili a l’àrea de proximitat 
del centre: 30 punts.
- Lloc de treball a l’àrea de pro-
ximitat del centre: 20 punts.
- Domicili al mateix municipi 
del centre: 10 punts.

- A la ciutat de Barcelona, 
domicili al mateix districte del 
centre: 15 punts.
· Si el pare, mare o tutor legal 
reben l’ajut de la renda garanti-
da de ciutadania: 10 punts.
· Per discapacitat igual o 
superior al 33% de l’alumne o 
d’un familiar de primer grau: 10 
punts.
· En el batxillerat també es té 
en compte la nota mitjana.
Com a criteris complementaris 
de desempat, hi ha el de famí-
lia nombrosa o monoparental 
(15 punts).

Establiment del barem en els criteris de prioritat

Enguany molts centres no han pogut fer portes obertes
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La preinscripció escolar començarà  
el 13 de maig de manera telemàtica 
Per garantir l’equitat, també es podrà fer de forma presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig

l’eina de cita prèvia. 
A causa del tancament de 
centres per la Covid-19, 
enguany molts centres edu-
catius no han estat a temps 
de dur a terme la jornada 
de portes obertes. Atès que 
aquests només podran obrir 
per als tràmits administra-
tius de preinscripció, no 
serà possible realitzar visites 
als centres. Per això, hauran 
d’incloure informació a la 
pàgina web amb tot el detall 
possible de les caracterís-
tiques del centre i del seu 
projecte educatiu, per oferir 
tota la informació que les 
famílies necessiten per fer la 
tria de centre. 

Preinscripció presencial 
amb seguretat

Per a les famílies que hagin 
de fer ús de la cita prèvia i 
la preinscripció presencial, 
podran obtenir a les webs 
dels centres la informació 

necessària per dur el tràmit 
amb total garantia de salut i 
seguretat. 
Com a mesures de prevenció, 
els centres han de recordar a 
les famílies la recomanació 
de portar mascareta i guants. 
A més, al centre hi ha d’anar 
el menor nombre possible de 
persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola 
persona).
Els responsables de centres 
han d’avisar les famílies que 
han de portar la documen-
tació per poder-la escanejar 
o fotocopiar i, si pot ser, la 
sol·licitud emplenada des de 
casa. En el cas que el centre 
prevegi que farà emplenar 
les sol·licituds en paper, con-
vé recomanar que portin el 
seu propi bolígraf.
No poden acudir a fer les ges-
tions les persones de grups 
d’especial vulnerabilitat o en 
període de confinament, o 
que presentin símptomes. En 
aquest cas, poden  autoritzar 
per escrit a una altra perso-

Per evitar 
desplaçaments, 

es podrà fer 
tot el tràmit 

de forma 
telemàtica

na a portar la sol·licitud i la 
documentació.
D’altra banda, s’estableix la 
neteja diària dels espais i la 
ventilació periòdica de les 
instal·lacions; la instal·lació 
de mampares de protecció 
per als treballadors –i quan 
això no sigui possible, garan-
tir al màxim la protecció indi-
vidual dels treballadors–, i 
l’ús de mascaretes quirúrgi-
ques, pantalles protectores 
facials i guants per al perso-
nal que faci atenció al públic, 
així com gel hidroalcohòlic.

Període de matriculació

Pel que fa a la formalitza-
ció de la matrícula, el centre 
ha de gestionar el tràmit a 
través de cites prèvies, uti-
litzant l’eina corporativa o 
el telèfon. També es podrà 
substituir la gestió presen-
cial per a la confirmació de 
matrícula i l’enviament de la 
documentació necessària a 
través d’un correu electrònic 
a la bústia del centre. 
Els alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil, primà-
ria i ESO podran formalitzar 
la matrícula del 13 al 17 de 
juliol. En el cas del primer 
cicle d’educació infantil, serà 
entre el 17 i el 23 de juny. 
Els alumnes de batxillerat 
podran fer la matrícula del 8 
al 14 de juliol –els pendents 
de l’avaluació de setembre, 
del 7 al 10 de setembre–. 
Els dels cicles de grau mitjà 
i grau superior d’FP i d’arts 
plàstiques i disseny, entre l’1 
i el 7 de setembre. El calen-
dari de preinscripció i matrí-
cula per a la resta d’ensenya-
ments es pot consultar al web 
preinscripcio.gencat.cat

Les sol·licituds s’ordenen segons criteris de prioritat
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La C-17 recupera la meitat 
de trànsit que hi havia 
abans de l’estat d’alarma
Després de Setmana Santa i del període de confinament total, s’ha iniciat 
un tendència a l’alça lenta però constant als principals eixos vallesans

Parets del Vallès

Ferran Polo

Eixos viaris importants del 
Vallès Oriental com la C-17, 
l’AP-7 i la C-33 –l’autopista 
de peatge de connecta Parets 
amb Barcelona– han experi-
mentat en els darrers dies un 
lent però progressiu incre-
ment de trànsit. Amb tot, 
les xifres de vehicles que hi 
circulen encara queden lluny 
dels registres que hi va haver 
entre el divendres 6 i el 
dijous 12 de març, just abans 
de les primeres mesures pre-
ses per la Generalitat –el dia 
13 ja no hi va haver escoles– i 
de la declaració de l’estat 
d’alarma, vigent des del dia 
16. Tot plegat es desprèn de 
les dades de trànsit diàries 
facilitades pel Servei Català 
de Trànsit a EL 9 NOU.

De tots tres eixos, la C-17 

a l’altura de Granollers és 
la que presenta una recupe-
ració més gran. Dilluns de 
la setmana passada, hi van 
passar 34.423 vehicles en 24 
hores i en tots dos sentits. És 
el 46,3% menys dels 64.064 
del dilluns 9 de març. La 
xifra dels 34.423 vehicles és 
la més alta des del dimarts 
17 de març. Aquell dia van 
circular per la C-17 34.481 
vehicles (vegeu gràfics). 

Els quatre dies laborables 
de la darrera setmana d’abril 
–divendres era festiu per 
l’1 de maig– la xifra diària 
de trànsit també va ser al 
voltant de la meitat del que 
hi havia hagut la segona set-
mana de març, que és la que 
Trànsit pren com a referèn-
cia per calcular l’evolució. 

El percentatge més alt de 
caiguda del volum de tràn-
sit a la C-17 es va assolir el 

divendres 10 d’abril, Diven-
dres Sant. Va ser del 92,4% 
amb un volum de trànsit de 
5.213 vehicles a l’altura de 
Granollers. Aquí, però, cal 
tenir en compte que es com-
para un festiu amb un dia 
laborable –el 6 de març– com 
a referència del volum de 
trànsit previ al confinament. 
El dia amb menys vehicles 
circulant durant la vigència 
de l’estat d’alarma va ser 
el 12 d’abril, Diumenge de 
Pasqua. Aquell dia només 
van passar per la C-17 a 
Granollers 3.340 vehicles, 
el 91,5% menys dels que ho 
havien fet el diumenge 8 de 
març. El dia laborable amb 
menys circulació va ser el 
dijous 9 d’abril –previ als fes-
tius de Setmana Santa– amb 
15.849 vehicles en 24 hores. 

El final del període de con-
finament total –va coincidir 

Evolució de la mobilitat durant l’estat d’alarma
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Caps de setmana i dies festiusAP-7 (peatge la Roca)

C-33 (peatge de la Llagosta)

C-17 (Granollers)
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A l’esquerra, Nacho Castells amb la seva dona, responsables de la cuina del restaurant Tinto de Melbourne. A la dreta, el també garriguenc Carles Vilaseca, al seu domicili de la regió de Rheinland Pfalz, a l’oest d’Alemanya

Nacho Castells: “Hem 
après a viure amb menys 
i valorar el que tenim”
El xef garriguenc té un restaurant a Austràlia

La Garriga

R.S.

“Consumim molt poc, només 
el bàsic: menjar, lloguer del 
pis, despeses fixes i Netflix”, 
explica Nacho Castells. El 
xef de la Garriga fa tres anys 
que viu i treballa al restau-
rant Tinto, de Melbourne 
(Austràlia). El vallesà està 
content de com s’ha gestio-
nat la pandèmia al seu país 
d’acollida i es mostra opti-
mista pel que fa a les lliçons 
que se’n poden treure.

“El govern està responent 
bastant bé. Els ajuts econò-
mics als aturats i per pagar 
els lloguers no estan gens 
malament. La veritat és que 
els australians cuiden molt 
els seus. Als carrers no hi ha 
quasi ningú. Els ciutadans 
respecten les normes d’aler-
ta del país i col·laboren de 
forma proactiva. Gràcies a 
això estem en una millora 

en els contagis”, explica. 
Com molts establiments 
de restauració, el Tinto 
ha canviat tota l’operativa 
per centrar-se en el menjar 
per emportar. “Va sorpre-
nentment bé i de moment 
podem dir que sobrevivim 
al desastre. La primera 
setmana va ser fluixa però 
la segona ja va començar a 
millorar i ara estem prou bé 
comparats amb molts nego-
cis de la competència. Molts 
companys d’Eat Spanish, 
l’associació de cuiners espa-
nyols a la qual pertanyo, han 
hagut de marxar perquè els 
negocis han tancat i els seus 
visats s’han cancel·lat”.

Nacho Castells creu que 
aquesta pandèmia pot servir 
per reflexionar i millorar 
moltes coses. “Crec que de 
tot se n’aprèn i ara hem 
après a estalviar més, viure 
amb menys i valorar el que 
tenim. S’ha de ser conscient 

que aquest consumisme des-
mesurat que portem molts 
països té conseqüències 
directes amb tot el que està 
passant arreu del món. Hem 
de menjar-nos tot el menjar 
que comprem, reciclar i ser 
més respectuosos amb el 
medi ambient. És cosa de 
tots.” El xef de la Garriga 
observa amb preocupació 
la situació generada per la 
Covid-19 a Catalunya. “A 
les notícies de la televisió 

pública hem vist el panora-
ma de Barcelona. És increï-
ble com ha rebut de fort del 
país i la desgràcia que patei-
xen els que han vist com un 
familiar o amic moria sol a 
l’hospital.”

CARles VilAseCA:  
“A AleMANyA les Coses 
sÓN MolT difeReNTs”

Carles Vilaseca, també de 
la Garriga, té 57 anys i en fa 

vuit que viu en un poblet al 
land de Rheinland Pfalz, a 
Alemanya. Va marxar arran 
de l’aturada de les energies 
renovables promulgada pel 
PP i “pel bloqueig adminis-
tratiu provocat pels oposi-
tors al projecte de la planta 
de biomassa a la Garriga”, 
diu. La crisi sanitària ha 
alterat relativament poc la 
feina de Vilaseca a l’empre-
sa d’enginyeria on treballa. 
“A banda de les limitacions 

CUIDAR-SE LLUNY DE CASA (X)
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RECURSOS
- Totes les aules del centre amb connexió a internet.
- Aules específiques d’audiovisuals, d’informàtica, d’idiomes i de música.
- Biblioteca.
- Laboratoris de física, química i ciències de la natura. Dues aules de 

tecnologia.
-    Viatge final d’etapa a 4t d’ESO. Intercanvi amb centre educatiu francès. 

Per a estades lingüístiques a Anglaterra i a França. Sortides temàtiques 
de 1r a 4t d’ESO.

- Escola verda.
- Centre impulsor de la lectura i de la robòtica.

Av. Barcelona, 2 - 08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 568 60 79  | iesvv@xtec.cat | www.xtec.cat/iesvv

ESO i BATXILLERATS:
- Científico-Tecnològic
- Socio-Humanístic
- BatxiBac

IDIOMES:
- Anglès
- Francès

Generalitat de Catalunya

INSTITUT
VINYES VELLES

vISITEU LES nOSTRES
portes obertes virtuals

www.xtec.cat/iesvv

HORARIS DE 
CLASSE:

de 8 a 14.30 de 
dilluns a divendres
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amb el final de la Setmana 
Santa– inicia la tendència 
a l’augment progressiu del 
trànsit a tots tres eixos via-
ris. Per l’AP-7 a l’altura de 
la Roca, hi van passar 35.627 
vehicles dilluns de la setma-
na passada. Representa el 
54,2% del trànsit que havia 
registrat el dilluns 9 de març 
(77.777 vehicles al dia). La 
darrera setmana d’abril els 
percentatges de caiguda es 
movien entre el 55% i el 
57%. I l’anterior, les reduc-
cions van ser d’entre un 59% 
i un 65%, segons el dia. El 
volum de trànsit de dilluns 
de la setmana passada és el 
més alt des del dijous 19 de 
març (36.520 vehicles), enca-
ra dins de la primera setma-

na de l’estat d’alarma.
Al peatge de la Llagosta, a 

la C-33, es repeteix el mateix 
patró, tot i que les xifres de 
recuperació de trànsit són 
força més baixes. El dilluns 4 
de maig hi van passar 21.982 
vehicles. Representen el 64% 
dels que ho van fer el dilluns 
9 de març (61.097). Amb tot, 
aquest volum era el més alt 
des del dilluns 16 de març –
primer dia amb l’estat d’alar-
ma actiu–, quan n’hi van 
circular 26.933. La darrera 
setmana d’abril, el trànsit a 
la C-33 va registrar caigudes 
d’entre el 66% i el 68% res-
pecte als dies previs a l’estat 
d’alarma. Són, però, davalla-
des menys accentuades que 
les que hi havia hagut en les 
dues setmanes prèvies. 

Tant a la C-33 com a l’AP-7 
els dies amb menys trànsit de 
tot el període repeteixen el 
patró de la C-17. La xifra més 
baixa es registra el diumenge 
de Pasqua (12 d’abril) amb 
2.007 vehicles passant pel 
peatge de la Llagosta i 5.079 
passant pel de la Roca. El dia 
laborable amb una intensitat 
circulatòria més baixa va ser 
el Dijous Sant, 9 d’abril. Per 
la C-33 a la Llagosta hi van 
passar 9.063 vehicles –l’únic 
laborable que s’ha baixat 
de la barrera dels 10.000– i 
per l’AP-7 a la Roca, 18.964, 
l’únic en què s’ha estat per 
sota dels 20.000.

Evolució de la mobilitat durant l’estat d’alarma
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C-33 (peatge de la Llagosta)
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Des de Setmana 
Santa, es detecta 

un increment 
progressiu  
del trànsit 

Diumenge de 
Pasqua, el dia de 
menys mobilitat 

a la C-17,  
la C-33 i l’AP-7
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A l’esquerra, Nacho Castells amb la seva dona, responsables de la cuina del restaurant Tinto de Melbourne. A la dreta, el també garriguenc Carles Vilaseca, al seu domicili de la regió de Rheinland Pfalz, a l’oest d’Alemanya

de mobilitat intracomuni-
tàries, el dia a dia és força 
normal. Res a veure amb el 
caos, les morts i el patiment 
que s’està vivint en deter-
minades regions europees 
i, lògicament, al meu país 
d’origen. A Alemanya les 
coses són molt diferents”, 
assegura. 

Vilaseca dona alguns 
detalls de la seva nova quo-
tidianitat. “En principi les 
activitats que m’afecten no 

han canviat gaire el meu 
dia a dia. De fet, ja fa força 
anys que faig el que aquí en 

dieu teletreball. Ara bé, la 
meva activitat implica una 
mobilitat molt alta. Jo, des 
de fa tres anys, funciono en 
transport públic per con-
vicció ambiental, i aquesta 
circumstància i el tancament 
de frontera amb França m’ha 
obligat a restar bastant limi-
tat. Però no pas per les res-
triccions imposades: aquí no 
hi ha hagut un confinament 
total com a Espanya”.

Pel que fa a la gestió de la 
pandèmia, l’enginyer de la 
Garriga està content tant de 
la tasca governamental com 
de l’actitud de la ciutadania. 
“És molt diferent tenir la 
tranquil·litat d’un siste-
ma sanitari no col·lapsat i 
que disposa de prou llits a 
l’UCI, 34 per cada 100.000 
habitants; a França són 16 
i a Espanya, 10. A més, és 
prou conegut que la societat 
Alemanya és molt discipli-
nada i hi ha un alt nivell de 
responsabilitat col·lectiva. 
Això no vol pas dir que en 
determinades ciutats no hi 
hagi irresponsables i insoli-
daris com a tot arreu, però 
és evident que els meca-
nismes han funcionat. La 
incertesa econòmica hi és, 
però és molt diferent de la 
que es pot viure al sud del 
continent”, conclou Carles 
Vilaseca.

“A Alemanya  
no hi ha el caos, 

les morts  
i el patiment 

d’altres països”

CUIDAR-SE LLUNY DE CASA (X)
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Els advocats s’oposen a habilitar 
l’agost per agilitar tràmits judicials 

Granollers

F.P.

El Col·legi d’Advocats de 
Granollers és contrari a l’ha-
bilitació de l’agost per poder 
agilitar la tramitació de 
processos judicials que han 
quedat aturats per la crisi 
sanitària del coronavirus. La 
institució de manera indivi-
dual i a través dels consells 
de l’advocacia de Catalunya 
i de l’Estat ha fet arribar 
l’oposició a aquest mesura 
al Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ), que aposta 
perquè els jutjats tramitin 
procediments i celebrin judi-
cis durant les tres darreres 
setmanes d’agost. 

“No és la solució per agi-
litar processos. El personal 
dels jutjats haurà de fer 
vacances entre juliol i setem-
bre i això també es notarà en 
el seu funcionament. Creiem 
que és millor respectar l’atu-
rada de l’agost i treballar al 
juliol i al setembre a ple ren-
diment”, diu Joan Martínez, 
degà del Col·legi d’Advocats 
de Granollers, que afegeix 
que “el problema de la justí-
cia és estructural” i, per tant, 

ja hi era abans de l’aturada 
forçada per la Covid-19. 
Martínez assegura que es 
poden trobar amb judicis 
programats a l’agost que no 
es puguin celebrar per l’ab-
sència d’alguna de les parts. 
“Pots perjudicar la concilia-
ció familiar dels ciutadans.”

Martínez és contrari a la 
concentració en jutjats espe-
cialitzats d’àmbit provincial 
de temes que poden veure 
augmentat el nombre de 
casos per la situació de crisi 

econòmica sobrevinguda a 
la sanitària. Per exemple, 
els concursos de persones 
físiques o la llei de segona 
oportunitat. “Ens podem tro-
bar que es portin a un jutjat 
específic de Barcelona com 
ja va passar amb temes hipo-
tecaris. Si s’han de reforçar 
jutjats, que es reforcin els 
d’aquí per no perdre la proxi-
mitat de la justícia”, reclama.

El Col·legi d’Advocats de 
Granollers ja ha començat 
a treballar per preparar la 

desescalada judicial. Temem 
“una allau important de 
feina” al Servei d’Orienta-
ció Jurídica (SOJ) on es pot 
recórrer per demanar justí-
cia gratuïta. “Teníem hores 
donades que s’hauran de 
recol·locar i hi haurà totes 
les noves situacions deriva-
des d’aquesta crisi.” 

Durant el període de l’estat 
d’alarma, el SOJ i el Servei 
d’Orientació a la Mediació 
(SOM) del Col·legi d’Advo-
cats han fet atenció telefò-
nica. També s’ha treballat 
des del torn d’ofici fent les 
assistències a detinguts tant 
a la comissaria dels Mossos 
com als jutjats. En el cas de 
la policia, s’ha habilitat un 
sistema de teleconferència 
que evita el desplaçament de 
l’advocat a la comissaria i, 
per tant, redueix els contac-
tes entre persones. En canvi, 
les declaracions al jutjat es 
fan, generalment, de manera 
presencial però s’han adoptat 
mesures de seguretat. Entre 
d’altres, s’han instal·lat mam-
pares de separació.

Als edificis judicials, tam-
bé es prepara la desescalada 
que preveu la incorporació 
progressiva de les plantilles 
dels diversos jutjats. A més, 
hi haurà limitacions d’accés 
a les sales de vistes –que tin-
dran l’aforament limitat– i a 
la zona d’espera del públic. 
També caldrà adoptar mesu-
res de neteja i desinfecció 
entre judici i judici. Això 
impedirà enllaçar una vista 
darrere una altra.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El primer ple telemàtic de la 
història de Mollet va aprova 
una modificació pressupos-
tària de 500.000 euros per 
ampliar les ajudes a famílies 
vulnerables, establiments 
comercials i pimes afectades 
per la crisi de la Covid-19. La 
partida d’ajuts a les famílies 
s’amplia de 600.000 a prop de 
900.000 euros i s’estableixen 
ajudes directes de 250 euros 
per a famílies de més de dos 
membres i de 180 per a les 
de dos. També una partida 
de 150.000 euros en ajudes 
d’emergència a autònoms 
i pimes que hagin tancat 
per la crisi o que hagin vist 
reduïts els ingressos en més 
del 50%. I la partida de dina-
mització comercial passa de 
10.000 a 15.000 euros.

La partida d’atenció a la 
pobresa energètica s’amplia 
fins als 18.000 euros i els 

ajuts al lloguer, de 35.000 a 
70.000 euros.

Prop de 390.000 euros 
provenen del pla de contin-
gència, 41.700 de les retri-
bucions dels grups del PSC, 
Podem i Cs, a les quals han 
renunciat durant tres mesos, 
61.000 d’estalvi en consum 
energètic i 15.000 de despe-
ses d’activitats al carrer que 
no s’han pogut fer. Hi van 
votar a favor tots els grups, 
tret d’ERC, que es va abste-
nir. 

La regidora d’ERC, Marta 
Vilaret, va justificar l’absten-
ció perquè el pla, tot i que ha 
recollit algunes de les pro-
postes del seu grup, no s’ha 
fet amb el consens de tots 
els grups del consistori. I va 
lamentar que no es tingués 
en compte la proposta que va 
fer ERC d’intentar renego-
ciar el pagament de poc més 
d’un milió d’euros, previst en 
el pressupost d’aquest any, a 
propietaris dels terrenys de 

la Vinyota als quals una sen-
tència judicial va reconèixer 
el dret a rebre més diners per 
l’expropiació dels seus ter-
renys. ERC creu que s’hauria 
pogut mirar d’allargar el 
pagament negociant amb els 
creditors.

El segon grup de l’oposició, 
Mollet en Comú, explicava el 
seu vot positiu per la neces-
sitat de la major unitat possi-
ble per fer front a la situació, 
però advertia que caldran 
més mesures i lamentava 
que no s’hagi optat per una 
gestió col·lectiva de la crisi 
i que les 98 propostes que 
va presentar no hagin rebut 
resposta o hagi estat negati-
va. Feia un reconeixement a 
la feina del personal muni-
cipal i les entitats solidàries 
i reiterava la necessitat de 
crear una taula per un pacte 
local que integri grups muni-
cipals, sindicats, entitats 
empresarials, comerciants i 
associacions de veïns. 

Mollet modifica el pressupost 
en 500.000 euros per ajudar 
famílies, comerços i pimes

Es posa en marxa un grup 
que vol vetllar pels drets i les 
necessitats de les persones 
grans en residències

Granollers

J.V.

Un grup de persones de 
diversos municipis del Vallès 
Oriental han crear un grup 
que, sota el nom de Veu i 
Memòria, s’ha proposat tre-
ballar pels drets i les necessi-
tats sanitàries i psicosocials 
de les persones grans que 
viuen en les residències geri-
àtriques al llarg de la crisi de 
la Covid-19 i també els dels 
seus familiars.

El grup, que té la intenció 
de fer els tràmits legals per 
constituir-se en associació, 
ha començat a moure’s amb 
una desena de persones de 
Granollers, Canovelles, la 
Garriga i l’Ametlla. En la 
nota de presentació expli-
quen que són “un grup obert 
a persones amb familiars 
residents o que hagin estat 
víctimes de la Covid-19 en 
residències geriàtriques i 
que hagin viscut i encara 

estiguin vivint amb impotèn-
cia i incertesa aquesta situ-
ació. De fet, indiquen que 
el nom de Veu i Memòria fa 
referència a la voluntat de 
preservar la memòria de la 
gent gran que ha mort, vícti-
ma de la Covid-19, a les resi-
dències del Vallès Oriental.

Veu i Memòria també vol 
fer un reconeixement a les 
persones que treballen a les 
residències i l’esforç que 
estan fent. “Volem reco-
nèixer, recolzar i agrair la 
complexa i generosa tasca 
que estan desenvolupament 
els treballadors i les treba-
lladores d’aquest sector en 
aquests moments tan difí-
cils”, diuen en el document 
de presentació.

I també s’adreça a persones 
expertes en gerontologia de 
l’àmbit sanitari i psicosocial 
perquè ofereixin el seu asses-
sorament tècnic perquè el 
grup formuli demandes fona-
mentades.

Les actuacions no 
essencials continuen 
suspeses almenys 
fins al dia 24
Granollers

El Consell General del 
Poder Judicial va acordar 
dissabte mantenir les 
actuacions judicials no 
essencials aturades fins 
almenys el proper 24 de 
maig. La decisió es pren 
d’acord amb la vigència de 
la nova pròrroga de l’estat 
d’alarma pel coronavirus. 
Durant la pandèmia, han 
estat funcionant el jutjat 
de guàrdia i serveis essen-
cials com el registre civil. 
Els terminis de presenta-
ció d’escrits estan aturats 
i no s’han fet els judicis 
programats. A la pràctica, 
l’activitat judicial ha que-
dat aturada per la impossi-
bilitat de les plantilles de 
teletreballar des de casa. 
Alguns jutges han pogut 
avançar la redacció de 
sentències pendents però 
aquestes tampoc s’han 
pogut notificar a les parts.
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Abans de tancar, els jutjats de Granollers va adoptar mesures de distanciament

El Col·legi d’Advocats de Granollers veu que l’acció no serà efectiva per reduir el col·lapse als jutjats
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Alguns treballs del rec Monar, al tram situat al nord del nucli urbà, ara ja net, es van haver de fer amb màquines

L’Associació Agrària de  
la Garriga ha arranjat el rec 
Monar, malmès pel temporal

La Garriga

T.T.

El rec Monar de la Garriga ja 
ha recuperat la seva imatge i 
la seva funció després que el 
temporal Glòria de finals de 
gener el deixés en molt mal 
estat. L’Associació Agrària 
de la Garriga s’ha encarregat 
de fer els treballs d’arranja-
ment, tant manuals com amb 
maquinària, i que s’han allar-
gat durant una setmana. “El 
problema és que allà on el 
rec agafa l’aigua, a la resclosa 
de la riera, es va produir un 
gran embussament”, explica 
Jordi Garriga, de l’Associació 
Agrària. “Va quedar ple de 
grava, sorra i altres materials 
que es van anar acumulant 
i que impedien l’entrada de 
l’aigua.” 

Els treballs de reparació 
fets per l’Associació han 
permès que l’aigua pugui 
tornar a entrar i pugui regar 
els camps del nord de la Gar-
riga. “No va ser fàcil perquè 
estava molt tapat amb tot el 
material que s’hi havia acu-
mulat, i part de la feina es va 
haver de fer amb maquinària 
perquè no n’hi havia prou 
de fer-ho de forma manual”, 
explica Garriga.

Els treballs es van fer fa 
uns dies tenint en compte 
que aquesta època és la for-
ta per als horts, en què ja 
comencen a plantar de cara 
a l’estiu i necessiten aigua 
per regar. “En aquest cas, 
com que l’Ajuntament estava 
molt desbordat amb la situ-
ació provocada per la pandè-
mia, ho vam tirar endavant 

des de l’associació.” 
El rec Monar de la Garriga 

agafa l’aigua del Congost 
sota la casa de Can Mas, molt 
a prop del terme de Figaró, 
i és una demostració de la 
importància que, durant 

segles, va tenir el regadiu 
al municipi. Al segle XV ja 
travessava tota la Garriga i va 
servir per regar una exten-
sa zona d’horta, amb una 
comunitat de regants que 
havia arribat a agrupar 300 

pagesos. Si se segueix el seu 
recorregut es pot conèixer 
el traçat del rec i alguns dels 
espais per on passa, com la 
plaça Antònia Sabater, les 
basses de Can Queralt o els 
safarejos del barri de Querol.

L’estat d’alarma 
impedeix  
a la Diputació 
fer accions per 
reparar camins

Sant Celoni

F.P.

La declaració de l’estat 
d’alarma pel coronavirus 
ha impedit a la Diputació 
encarregar els treballs de 
neteja de camins i pistes 
forestals principals que 
formen part de la xarxa 
bàsica i que es van veu-
re afectats pel temporal 
Glòria, primer; i per 
altres episodis de pluges 
intenses, després. Es vol 
tenir-les netes a l’estiu per 
garantir l’accés dels vehi-
cles de Bombers en cas 
d’un incendi forestal. 

La Diputació, a través de 
la Xarxa de Parcs Naturals, 
ha reservat 4 milions per 
fer actuacions d’aquest 
tipus a totes les comar-
ques de Barcelona. La 
Diputació confia a poder 
encarregar els treballs de 
seguida que s’aixequi l’es-
tat d’alarma. Fonts de l’ens 
provincial, admeten que la 
situació perjudica accions 
de prevenció d’incendis 
per aquest estiu. La pre-
sència d’arbres tombats, a 
banda de dificultar l’accés, 
també pot fer augmentar 
el risc d’incendi quan 
s’assequin. De moment, 
la primavera plujosa juga 
a favor per reduir el risc 
d’un foc forestal a l’estiu.
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Josep Maria Saurí a la casa de Can Terrades, a la vall de Fuirosos, on treballen aquests dies per refer la teulada

La Batllòria

F.P.

El Consorci Forestal de 
Catalunya xifra en uns 
560.000 euros els danys que 
el temporal Glòria va pro-
vocar a finals de gener en 
finques privades del Vallès 
Oriental. És la comarca més 
afectada juntament amb la 
Selva. Els danys es concre-
ten amb unes 280 hectàrees 
de bosc malmeses i uns 175 
quilòmetres de camins afec-
tats per la caiguda d’arbres 
o esllavissades. Al conjunt 
de Catalunya, la factura del 
Glòria en propietats privades 
forestals arriba a 1,6 milions 
amb 800 hectàrees de bosc i 
500 quilòmetres de pistes.

Josep Maria Saurí, propie-
tari de la masia Can Terrades 
i de la finca forestal que l’en-
volta, a la vall de Fuirosos, a 
la Batllòria, és un dels propi-
etaris que van quedar afec-
tats. El temporal li va provo-
car danys a la casa, al corral i 
als boscos on fa gestió fores-
tal. “Per les pistes forestals 
gairebé no es podia passar”, 
explica. Per la intensa pluja, 
“s’han deteriorat molt totes”. 
En un punt, fins i tot, es va 
crear “un cràter”. També 
van quedar afectades per la 
caiguda d’arbres sobretot “al 
costat de camins” i “menys al 
centre” del bosc. Ell mateix 
ha anat retirant part dels 

arbres tombats perquè no 
surt a compte contractar una 
empresa per fer-ho: “El cost 
dels treballs no es compen-
sa amb la fusta que s’obté.” 
“Repassar tots els camins és 
una despesa que no hi comp-
taves i és inviable econòmi-
cament”, diu Saurí, que, per 
ara, no ha rebut cap ajuda. 
“Diuen que en sortiran.” 
Aquest propietari forestal 
confia que la Diputació inter-
vindrà perquè algunes de les 
pistes formen part de la xar-
xa bàsica per a la prevenció 
d’incendis. “Si hi hagués foc, 
no entrarien els camions.” A 
més, deixar arbres tombats al 
bosc “augmenta el risc d’in-

cendi”. Saurí també es troba 
que “hi ha gent que s’em-
porta els troncs”. “Si els dius 
alguna cosa encara et miren 
malament.”

 Al corral, es va ensorrar 
una part de l’estructura 
metàl·lica de volta de canó. 
Hi havia el ramat dins però 
no va patir danys. “Les ove-
lles són molt llestes i es van 
aplegar totes en un mateix 
costat.” Reparar-lo li ha cos-
tat uns 8.500 euros. A la casa, 
la pluja i els cops de vent 
els van trencar unes teules i 
l’aigua va entrar a l’interior. 
“Tot just ara estem fent la 
reparació de la teulada.”

Saurí, que a banda de la 

gestió forestal també es 
dedica a la producció de xai 
ecològic, assegura que la crisi 
del coronavirus s’ha afegit 
a l’impacte que va tenir el 
Glòria. Part de la producció 
de xai, la venia a restaurants, 
que han hagut de tancar. 
També ha baixat una mica el 
consum de les carnisseries. 
“Sobretot, la primera setma-
na de confinament, que gai-
rebé no hi va haver deman-
da.” Ho ha pogut compensar 
en part amb alguns clients 
particulars articulats a través 
d’un parell de cooperatives 
de consumidors de la zona a 
qui també ven habitualment 
el seu producte.

Els propietaris forestals xifren en 
560.000 euros els danys del ‘Glòria’
El Consorci Forestal de Catalunya calcula que hi ha 280 hectàrees de bosc afectades a la comarca
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Teniu temps d’enviar-los a:
marqueting@vic.el9nou.com fins al 25-5-20.
Penseu a posar-nos el vostre nom, cognoms
i la població.

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

En farem una selecció i els publicarem a
                           del 29-5-20.

Dilluns, 11 de maig de 202014

Mor l’exrector 
de Santa Agnès 
Albert Torrens  
a 86 anys

La Roca del Vallès

 

EL 9 NOU

Mossèn Albert Torrens, que 
entre 1994 i 2020 va ser rec-
tor de la parròquia de Santa 
Agnès de Malanyanes, a la 
Roca, va morir dimecres 
passat, a 86 anys. Del 1997 
al 2010 també va ser admi-
nistrador parroquial de Sant 
Sadurní de la Roca. “Era molt 
proper, alegre i es dedicava 
amb cos i ànima a construir 
comunitat. Recordarem la 
il·lusió que feia rebre la seva 
trucada pel nostre aniversari 
o quan un matrimoni feia 
anys de casats”, explica la 
regidora delegada de Santa 
Agnès, Raquel Vilardebó.

Torrens va estudiar al Semi-
nari Conciliar de Barcelona, 
va ser ordenat a la parròquia 
de Sant Joan Baptista de Grà-
cia, va ser vicari de la parrò-
quia de l’Esperit Sant i rector 
de la Mare de Déu del Pilar 
de Barcelona abans d’incor-
porar-se a Santa Agnès. L’any 
2006 va ser nomenat rector 
de Sant Esteve del Coll de 
Llinars i capellà de la presó de 
Quatre Camins. 

Trobat mort el veí  
de Palautordera de 40 anys 
desaparegut a finals d’abril

Detinguts pare 
i fill a Mollet 
acusats de 
vendre droga

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos de la comissaria 
de Mollet han desmantellat 
un punt de venda de droga 
que hi havia en un habitatge 
de la zona centre. La policia 
catalana ha detingut dues 
persones, un pare i el seu fill, 
per un presumpte delicte 
contra la salut pública per 
tràfic de drogues. Tres per-
sones més estan investigades 
pels mateixos fets. Un dels 
arrestats ja havia estat detin-
gut anteriorment pel mateix 
tipus de delicte, comès tam-
bé a Mollet.

Les detencions es van fer 
el 25 d’abril passat quan la 
policia va tenir l’autorització 
judicial per escorcollar l’ha-
bitatge al voltant del qual 
es feien les vendes. També 
un altre domicili del barri 
de Santa Rosa, que servia de 
magatzem. La investigació 
va arrencar al març quan 
els Mossos van tenir conei-
xement que es podria estar 
produint una activitat il·legal 
de venda de droga –marihu-
ana, haixix i cocaïna– en un 
domicili. La tasca policial va 
permetre certificar la infor-
mació i confirmar que la ven-
da es feia al portal de l’im-
moble o en zones properes. A 
més, que tenien relació amb 
el segon habitatge de Santa 
Rosa, que feia de magatzem. 
Els Mossos van comissar dro-
ga i diners en efectiu.
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Els bombers van revisar les instal·lacions per assegurar-se que estava totalment apagat

Un incendi afecta les obres 
d’ampliació de La Roca Village
Va generar una gran columna de fum negre visible a quilòmetres

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un incendi va cremar palets 
de fusta que contenien 
motlles de plàstic per enco-
frar a la zona on es fan les 
obres d’ampliació del centre 
comercial La Roca Village 
aquest divendres cap a 1/4 de 
3 de la tarda. El foc va gene-
rar una gran columna de fum 
negre que va ser visible a for-
ça quilòmetres de distància.

Deu dotacions dels Bom-
bers van poder extingir l’in-
cendi en només 45 minuts. 
No hi va haver cap persona 
ferida entre els treballadors. 

A l’espai comercial, no hi 
havia públic perquè està tan-
cat per la situació d’emergèn-
cia sanitària pel coronavirus.

Segons han informat els 
Bombers, les flames també 
van afectar la instal·lació 
elèctrica, una bastida i marcs 
de fusta de les finestres d’al-
guna de les noves construc-
cions que s’estan aixecant. 
Fonts de La Roca Village, han 
explicitat a EL 9 NOU que 
les instal·lacions del centre 
comercial no han patit cap 
mena de dany. 

Tot i l’espectacularitat de 
la columna de fum, parlen 
d’un “incendi menor” que 

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

L’home de 40 anys que havia 
desaparegut a finals d’abril a 
Santa Maria de Palautordera 
va ser localitzat mort aquest 
divendres al vespre, segons 
han informat els Mossos 
d’Esquadra.

La policia catalana ha 
indicat que la víctima va ser 
localitzada pel dispositiu 
de recerca que s’havia creat 
quan se’n va denunciar la 
desaparició. El cos es va tro-
bar a prop de casa seva, en 
una zona boscosa. No es van 

detectar signes de violència 
en el cos.

Segons els familiars, que 
van demanar ajuda a través 
de les xarxes per trobar-lo, 
l’home va desaparèixer el 25 
d’abril, tot i que els fets no 
es van denunciar a la policia 
fins al 27 d’abril. En els dar-
rers dies la recerca s’havia 
fet amb mitjans aeris, ter-
restres i una unitat canina. 
En les tasques de recerca hi 
van participar, a més dels 
Mossos, agents de la Policia 
Local de Santa Maria de 
Palautordera i els Bombers 
de la Generalitat.

“s’ha extingit amb rapidesa”. 
En aquest sentit, agraeixen 
la tasca dels Bombers i de la 
resta de serveis d’emergènci-
es que hi van intervenir, com 
la Policia Local de la Roca, 
els Mossos d’Esquadra o 
efectius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques. L’alcalde, 
Albert Gil, també es va tras-
lladar a la zona afectada per 
l’incendi per interessar-se 
per la situació. 

Les obres d’ampliació de La 
Roca Village, que inclouen la 
construcció d’un aparcament 
soterrat de 28.000 metres 
quadrats al damunt del qual 
s’ampliarà l’oferta comercial 
i de restauració del centre, 
van començar l’any passat. 
Està previst que s’acabin a 
finals d’aquest any. Repre-
senten una inversió de 50 
milions d’euros.
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EL 9 NOU

Després de vuit setmanes 
de la publicació del decret 
d’estat d’alarma, i amb  el 
vistiplau del Congrés dels 
Diputats a una nova pròr-
roga de 15 dies, l’obligat i 
necessari esforç ciutadà per 
confinar-se com a solució per 
frenar la propagació de la 
Covid-19 ha donat resultats 
prou eloqüents. El pic de la 
malaltia ja s’ha superat, la 
xifra diària de defuncions 
disminueix, les UCI dels hos-
pitals de Granollers, Mollet 
i Sant Celoni es van buidant 
de casos de coronavirus i els 
contagis retrocedeixen. Ara 
és l’hora d’obrir una nova 
etapa: la d’un progressiu des-
confinament per retornar a 

una quotidianitat que ja tot-
hom assumeix que serà ben 
diferent. 

Per arribar-hi, però, tran-
sitarem a diferents ritmes, 
circumstància que genera-
rà disfuncions. Dins una 
regió sanitària, com dins 
una comarca, hi conviuen 
realitats molt diferents. La 
incidència del coronavirus al 
Baix Montseny, per exemple, 
amb zones amb molt baixa 
densitat demogràfica, res té 

a veure amb la que s’ha regis-
trat en àrees més urbanes, 
com ara Mollet o Granollers. 
Per això no ha agradat haver 
de continuar a la fase 0, la 
més restrictiva. I és que a les 
regions sanitàries que pas-
sen a la fase 1 –a Catalunya 
només són Tarragona, Terres 
de l’Ebre i Alt Pirineu– ja 
es poden fer desplaçaments 
dins la mateixa regió sanità-
ria, reunions de fins a 10 per-
sones o es poden obrir ter-

rasses de bars i restaurants 
amb la meitat de la capacitat 
autoritzada. 

A l’hora d’aixecar les res-
triccions, no és fàcil trobar 
l’equilibri entre les ganes 
de passar pàgina per mirar 
endavant i la prudència 
d’evitar un rebrot que ens fes 
anar enrere. De totes mane-
res, caldria trobar fórmules 
per ajustar les decisions a 
cada realitat. De la mateixa 
manera que la província no 

és la unitat territorial més 
idònia per regir la desesca-
lada, tampoc ho acaba de 
ser del tot la regió sanitària. 
Les àrees bàsiques de salut 
(ABS), o fins i tot les agru-
pacions d’ABS, en tant que 
unitats més ajustades als fets 
diferencials, presentarien 
menys disfuncions. Però, ara, 
més que jugar a fer mapes, 
el que cal demanar és que els 
missatges siguin clars, que 
amb l’aval tècnic pertinent es 
facin passos endavant i que 
més que mesures coercitives 
es confiï en la responsabilitat  
i la conscienciació de tota la 
ciutadania. Fet i fet, el grau 
de civisme que demostrem 
cadascun de nosaltres serà el 
millor indicador per mesurar 
l’èxit de la desescalada.

Disfuncions territorials 
al desconfinament

La Terra és un paradís per a l’ésser humà,  
però nosaltres no l’hem respectada

Ara la natura està respirant i ha començat a recu-
perar el que li pertany, mentre l’home està en qua-
rantena tancat a casa. Amb tot el que està passant, 
és la Terra la que més hi ha sortit guanyant, però 
per una altra banda s’estan vivint moments molt 
dramàtics. Actualment veiem una natura esplèn-
dida, els animals no se senten amenaçats per l’és-
ser humà i se senten lliures recuperant també els 
seus espais, tant en la terra, en el mar, com en l’ai-
re. Realment és un plaer contemplar-la en aquesta 
llibertat i esplendor, que ja no recordàvem des de 
fa moltes dècades. Amb imatges inèdites que ens 
han impactat i ens han fet una gran enveja, però 
enveja sana. 

Realment els humans ens haurem de replante-
jar molt el nostre paper, perquè som insignificants 
per al planeta i, en canvi, podem ser uns depreda-
dors nats creient-nos els amos. Se’ns presenta un 
virus i gairebé desapareixem, almenys dels carrers. 
Hi haurà molt per aprendre dels canvis que s’acos-
ten si no volem que es puguin repetir més sovint 
aquestes situacions tan extremes. Les estructures 
trontollen, els cants d’una nova crisi econòmica 
estan a l’ordre del dia, la por ronda en les ments. 
És el moment d’una transformació de dalt a baix, 
és a dir total per al nostre sistema econòmic, social, 
polític i també a títol personal, perquè ens trobem 
tots plegats immersos en una crisi d’unes dimensi-
ons indiscutibles i dramàtiques.

Estem submergits en un drama social amb molt 
patiment per les pèrdues humanes, per la situació 
econòmica i per les circumstàncies en què s’han 
trobat moltes persones pel confinament. Davant 
d’aquest panorama tan impressionant, almenys que 
serveixi d’alguna cosa més que no sigui queixar-se 
o maleir la Covid-19, cal buscar la part positiva de 
tota aquesta tragèdia i de tot aquest moviment soli-
dari en què s’està bolcant la societat davant la situ-
ació extrema que s’està vivint. Tothom en parla, de 
la part positiva d’aquesta germanor, però al mateix 
temps es desconfia de l’ésser humà, i diu que quan 
passi tot plegat tornarem a la individualitat més 
egoista. És a dir, al de sempre. Potser ens fa recor-
dar la crisi passada, que va ser molt dura, i que des-

prés d’haver-la superat per a molts va representar 
tornar al mateix, almenys en aparença, i a repetir 
les mateixes errades d’abans. És dir, a la naturalesa 
humana del segle XXI. 

Jo crec, però, que mai tot és igual. Aquesta vega-
da la crisi de la Covid-19 ve precedida de molts 
moviments socials i polítics de gran contundència: 
aquí al nostre país, el qüestionament polític de l’Es-

tat, també a França, a Hong Kong i a molts altres 
països; en l’àmbit social, tot el moviment per salvar 
el planeta i, en l’àmbit personal, moltes vegades 
hem dit: “Així no podem continuar, s’ha de parar.” 
Ara les nostres súpliques han estat escoltades i la 
humanitat ha quedat aturada a la força. Potser per 
a alguns aquesta simplicitat els pot semblar massa 
infantil, però no em direu que el ritme que portà-
vem, amb tant d’estrès i tant voler aconseguir-ho 
tot sense respectar res, no ens porta enlloc.

El més senzill és: com portem el confinament? 
Aquí tindrem la resposta de la nostra vida. Amb 
això no vull passar per sobre del drama personal 
que podem estar vivint. Va més enllà de la situació 
personal de cadascú, sinó que davant d’una situació 
extrema sempre hi haurà moments en què un pot 
descobrir alguna cosa positiva en aquest estat que 
ens trobem.

Pot ser que redescobreixi l’amor –en majúscules– 
que pot sentir per un ésser estimat al saber que 
podria perdre’l, com a una amiga meva que en tenir 
coneixement que havien ingressat la seva germana 
va sentir l’angoixa que la podia perdre, va sentir un 
gran amor per la seva germana, com mai no havia 
sentit. Que meravellós! Així ho explicava i així n’es-
tava, d’agraïda. Això no vol dir que ho estigui pas-
sant bé o malament. Va més enllà del que estigui 
vivint: és la germanor, la solidaritat, l’agraïment... 
l’amor. O potser trobar que amb tanta convivència 
sense opció d’escapolir-se et trobes amb més fric-
cions i amb més desacords que abans, però el resul-
tat és que la relació es va fent més viva que mai. Et 
dius: “Ha valgut la pena!”

També pots recuperar espais més íntims i per-
sonals. Seria com estar més amb tu mateix, enca-
ra que estiguis al mig d’un camp de batalla. Per 
uns moments has recuperat alguna cosa que amb 
el dia a dia has anat perdent; és com haver-te allu-
nyant del teu centre i, de cop, has retornat a casa 
gaudint d’aquest instant amb un pessigolleig que 
et va recorrent tot el cos. També mentre escoltes 
una música captivadora, tot llegint un llibre que et 
toca l’ànima i deixes que les emocions, que els sen-
timents et vagin penetrant a poc a poc. “Oh quina 
meravella!”, puc exclamar en gaudir d’aquesta ple-
nitud tan intensa. És com entrar en un ritual on tot 
recobra un sentit. 

Aquest seria, per a mi, un dels descobriments 
en aquesta quarantena. El dia que li faig el salt, el 
trobo molt a faltar, a més, quan falta poc perquè 
sigui l’hora d’aquest moment tan místic, ja m’emo-
ciono en saber que estaré un temps amb mi mateix. 
La meva troballa personal ha representat un relax 
total i, quan em pregunten com va el meu confina-
ment, puc dir de tot cor: “Em va bé!”

La natura respira quan l’ésser humà es retira
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Els humans hem de replantejar 
molt el nostre paper, perquè 

som insignificants per  
al planeta i, en canvi, podem 

ser uns depredadors nats

Joan Blancher Palau

Professor
@joanblancher
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La Torre de les Aigües a Palou 
Palou Mentre continuï la fase 0 a la regió 
sanitària a la qual pertany el Vallès Ori-
ental, la Metropolitana Nord, els deplaça-
ments entre municipis no són permesos 
si no és per motius de feina. El cas és que 
no cal sortir del municipi per redescobrir 
joies patrimonials. Al terme municipal de 
Granollers, tot passejant fins a Palou es 
pot gaudir de la Torre de les Aigües, que 
recull aquesta magnífica imatge del vete-
rà fotògraf granollerí PERE CORNELLAS. 

Des del segle XV com a mínim, aquest 
mas fortificat es deia Can Junyeny per la 
nissaga de personatges que hi vivia i que 
van destacar fins al 1701. Va canviar el 
seu nom pel de la Torre de les Aigües, grà-
cies a la imatge de la Mare de Déu de les 
Neus que hi havia fins al 1936 a la capella 
del mas. La marededéu era coneguda pels 
camperols de Palou com a  “Verge de les 
Aigües” perquè li feien pregàries cada cop 
que necessitaven pluja.
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Pressuposts de la Generalitat: 
tornar a la ‘normalitat’?

Aquestes dies, la Generalitat de Catalunya ha aprovat 
–pendents de revisió a causa de les despeses extraordi-
nàries de la pandèmia– els pressupostos de 2020. I ho ha 
fet com si en aquests últims mesos no hagués passat res.

Amb els pressupostos aprovats tornem a la normalitat. 
A la normalitat de la sanitat on es prima els beneficis 
econòmics d’alguns sobre la salut i inclús sobre la vida 
de les persones. A la normalitat de la manca de personal, 
de llits, d’equipaments; de la precarització de la feina, 
dels sous de misèria, de les llargues llistes d’espera –ara 
amb el coronavirus, molt més llargues–, quanta gent no 
morirà esperant les proves i els diagnòstics?

Pressupostos que beneficien grups com Mutuam –
companyia dirigida per antics alts càrrecs de CiU, com el 
seu president, Josep Arqués i Surinach, que va ser secre-
tari general de Política Territorial i Obres Públiques– i 
que controla més de 300 residències del Barcelonès, el 
Baix Llobregat i el Vallés Oriental i Occidental.

Tornem a la normalitat amb l’anunci que la Generali-
tat compensarà els hospitals concertats amb extres pels 
serveis utilitzats, per exemple 40.000 euros per cada 
llit d’UCI donat d’alta pe la Covid-19 i, al mateix temps, 
s’acomiada (o no es renova el contracte a) personal con-
tractat amb motiu de l’epidèmia. Es torna a la normalitat 

de les residències geriàtriques amb poca (o nul·la) trans-
parència i insuficient atenció higiènica i sanitària. Segu-
rament no sabrem mai les xifres exactes de les morts per 
coronavirus als geriàtrics, però ara no hi ha cap dubte 
que dues terceres parts dels morts de la pandèmia eren 
residents de geriàtrics.

Continuem amb les polítiques neoliberals de destruc-
ció dels serveis públics i a la privatització dels serveis 
a les persones, polítiques també ampliades a l’atenció 
sanitària, moltes vegades amb connivència entre els 
organismes polítics i les entitats empresarials.

No és aquesta normalitat la que volem. S’han de can-
viar les polítiques –i els pressupostos del Gobierno, de la 
Generalitat i dels Ajuntaments ho han de reflectir–, s’ha 
de tornar al públic, s’han de revertir les privatitzacions 
i les retallades de la sanitat i dels serveis socials i de la 
cura de la gent gran.

Necessitem una sanitat pública i universal de qualitat. 
S’ha de dir No a les privatitzacions al sector dels ajuts 
socials i de la cura de la gent gran. Necessitem nous 
pressupostos, que pensin en les necessitats reals de les 
persones i necessitem residències públiques, gestiona-
des pels treballadors i les treballadores i pels familiars, 
també al Vallés Oriental.

Raúl Vélez Llorente, en nom de la Marea Pensionista 
de Granollers-Vallès Oriental

Granollers

Som al mes de maig, amb una primave-
ra esplendorosa, però la major part de 
les petites converses o missatges que 
estem compartint, se centren en dues 
paraules: virus i crisi. És curiós com 
canvia el nostre vocabulari en funció 
de la vida. De què parlaríem al mes 
de maig? Doncs en les converses quo-
tidianes qui més qui menys del canvi 
de temps, la recta final del curs, dels 
aplecs o creus de maig a moltes viles, 
les comunions o batejos o casaments, 
qui s’ha banyat ja a la platja… En temes 
més socials parlaríem de la situació 
política a Catalunya, les migracions, 
les lleis proposades pel govern en dife-
rents àmbits… 

Un dilluns com avui parlaríem de 
retencions en lloc de com ha caigut el 
trànsit. Parlaríem del turisme a la cos-
ta i la muntanya i no de prohibicions 
per anar a certes poblacions. Parlaríem 
de tantes coses, que han quedat com 
en certa manera oblidades o si més no 
arraconades. Fins i tot el nostre horari 
sobre notícies es mou en funció de les 
rodes de premsa dels diferents esta-
ments de govern.

És segurament inevitable que, a cau-
sa de la preocupació i la tristesa per 
tant de patiment paraules, com morta-
litat, infecció, confinament, fase, mas-
careta, corba o pic continuïn sent habi-
tuals. De mica en mica, però, hem de 
procurar que no siguin centrals. Penso 
que hem de fer un esforç mental i inte-
rior. Igual que estem sortint a passejar 
per fer que el cos no quedi engarrotat 
hem de fer fluir aquells conceptes i 
vivències que ens fan sentir vius. Rei-
vindiquem entre nosaltres a les nos-
tres converses la primavera i el sentit 
de les celebracions que movien a mol-
tes famílies, i tots aquells temes soci-
als que ens han apassionat i ens han de 
tornar a apassionar…

Les fases ens poden marcar l’horari i 
la mobilitat, però no pas el nostre ser. 
I quan puguem moure’ns amb cotxe o 
amb transport públic una mica més, 
cal redescobrir els pobles veïns, la 
comarca, el nostre petit país amb tanta 
diversitat i racons que podria ser que 
en algun cas hem sobrevolat però no 
trepitjat. Al cap i a la fi, gaudir del veï-
nat entès en sentit ample, d’aquelles 
persones i indrets que pel meravellós 
misteri que diem vida formen part 
d’aquell racó de món –en el nostre cas 
tan afortunat– on viu cadascú. I mal-
grat tot passar del resistir al gaudir.

No van poder posar fi a la seva indignitat cap de les 
investigacions oficials o oficioses que es van iniciar con-
tra ell, o sigui, Billy el Niño. Ha hagut d’arribar la Covid-
19 per fer-lo expirar al llit, atès per personal que s’hi ha 
jugat la salut. A la notícia de la seva mort, alguna veu ha 
sortit demanant perdó per no haver fet mai el suficient 
des del govern central per retirar-li els honors, medalles 
i pagues a aquest personatge sinistre que va fer el que 
li va plaure durant la dictadura franquista i en el retorn 
democràtic, en ús i abús de la seva trajectòria al servei de 
la repressió. 

González Pacheco, de qui ja des d’aquest periòdic fa 
algunes setmanes parlàvem [podeu llegir-ho a EL 9 NOU 
del 24 de febrer], ha traspassat, però la seva ombra pla-
na al damunt de moltes conductes de persones que no 
han ni possiblement hauran de demanar perdó per la 
seva actuació repressiva, obsessiva, gairebé malaltissa 
en defensa d’idees totalitàries tutelades per tortures 
de diferents estils. I que han exercitat els seus excessos 
de manera brutal damunt de desenes d’homes i dones, 
emparats per informes i papers que han anat a dormir a 
la declaració d’impunitat i al son de l’oblit de la justícia. 
No, en canvi, a millor glòria dels torturadors com Gon-
zález Pacheco i força d’altres que han rebut medalles, 

millores de sou i reconeixements amb ascensos. O sigui, 
amb més poder.

LES TORTURES A L’ESTAT ESPANYOL

Sobre activitats de tortura a l’Estat espanyol n’hi ha 
escrit un munt de pàgines. Mirin si és fàcil de saber-ne, 
que només entrant a Google hi ha un tou d’informació. 
Si es vol endinsar més en el tema, els aconsello que bus-
quin bibliografia sobre personatges concrets. És esfere-
ïdor i valoraran que ni els successius governs espanyols 
ni tampoc els tribunals corresponents estan per la feina 
d’endreçar la qüestió aplicant justícia. Esfereïdor i ver-
gonyós que s’hagi de buscar reparació justa a tribunals 
de fora, a Europa i a l’altra banda de l’Atlàntic. La indi-
gència espanyola és tan gran –i en canvi tan diligent amb 
prepotència– que no li fa cap fàstic condecorar policies i 
guàrdies civils per la seva actuació del Primer d’Octubre 
a Catalunya i elogiar les seves conductes per la repressió 
no només d’ells sinó també d’altres persones contra l’in-
dependentisme i publicar-ho, si cal, a quatre vents i en 
butlletins oficials. Ombra o ombres repressives i tortures 
de diversa manera, ja que a les clàssiques de manual ara 
s‘incorporen les sofisticades d’alentiments de resoluci-
ons judicials, penes de prohibicions de llibertat i de dolor 
a propis i familiars. I no me n’amago que estic recordant 
els nostres exiliats i presos polítics torturats alguns amb 
més de 900 i altres amb gairebé 800 dies a la presó.

L’ombra de González Pacheco plana sobre el territori. I 
això també és una pandèmia, diguem-ho alt i clar.

I de què 
parlaríem si no...

Les ‘fases’  
de la desescalada ens 

poden marcar l’horari  
i la mobilitat, però no 

pas el nostre ser
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El 15 de gener de 2020 es van complir els 100 anys 
del naixement del pare de la ufologia espanyola, 
Antoni Ribera i Jordà-Booth, autor de 95 obres i 
que va participar en 297 més, segons dades de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya. Com que Ribera va 
viure 30 anys a Sant Feliu de Codines, des del 1971 
fins a la seva mort, és en aquest municipi on va 
escriure el gruix de la seva obra i l’Ajuntament ha 
decidit organitzar l’Any Ribera, per la qual cosa ha 
creat una Comissió del Centenari. Entre el refregit 
d’actes i homenatges que es pretenen fer, se li dedi-
carà un carrer que durà el nom de passatge Antoni 
Ribera; també es col·locarà una placa commemo-
rativa a l’edifici on va viure i la Biblioteca Joan 
Petit s’encarregarà de recopilar i acollir el llegat de 
l’escriptor, on també s’hi compten els seus articles 
publicats en revistes del gènere de la ciència-ficció. 
Paral·lelament està previst que es facin conferènci-
es i col·loquis entorn de la vida i obra de l’autor.

Fa escassament un any que el doctor en lingüís-
tica Miguel Peyró ha traslladat la seva residència 
a Sant Feliu. L’amic Peyró, quatre dècades enrere 
s’havia dedicat també a la investigació ufològica, 
gràcies a la qual, el 1979 va publicar el magnífic 
llibre ¿Ovnis? Sí, pero... Peyró, tot i la seva fugaç 
trajectòria en aquest camp, va ser un destacat ufò-
leg –de la talla de Fernando Jiménez del Oso o 
Faber Kaiser– que va escriure molts articles d’opi-
nió a conegudes revistes [Mundo Desconocido o 
Flying Saucer Review] on explicava la importàn-
cia dels factors psicològics que planen a l’entorn 
d’aquestes experiències tan extraordinàries, dels 
albiraments de plats voladors, les abduccions, etc. 

En una interessant entrevista, Peyró va afirmar 
això: “El fenomen existeix. És a dir, es produeix 
realment. I si en temps passats solament es podia 
consignar verbalment o literàriament, avui dia 
ha estat enregistrat per tots els mitjans de grava-
ció humans. D’igual manera, el fenomen OVNI 
ha estat reportat per tot un seguit de persones, 
que pertanyen als estaments socials més diversos 
i amb les més estrictes responsabilitats ètiques i 
morals” [...] “És un fenomen fonamentalment psí-
quic. La quimera creada al voltant d’uns éssers 
increïbles que es passegen pel nostre planeta, el 
fet que aquests només es mostrin en comptades 
ocasions i en condicions desconegudes, el mateix 
rerefons de la mecànica d’aquests casos, i l’efec-
te deixat en les ments dels testimonis –amb qui 
els elements d’observació estan en íntima rela-
ció– només és explicable des del punt de vista del 
psiquisme humà amb el naixement del que podria 
denominar-se una nova mitologia.”

EL CAMINANT MISTERIÓS

Un mes abans que es donés a conèixer l’organit-
zació de l’Any Ribera, conversant amb el Miguel 
Peyró em va preguntar si havia sentit mai a par-
lar d’“El misterioso caminante”. Li vaig respon-
dre que no. “Doncs és un dels episodis del llibre 
Encuentros OVNI, escrit pel periodista i presen-

tador del programa de televisió Cuarto Milenio, 
Iker Jiménez”, em va explicar. Al llibre, publicat el 
2003, Iker Jiménez detalla de manera molt entre-
tinguda –només com ell ho sap fer– els diversos 
contactes amb éssers desconeguts que hi ha hagut 
arreu d’Espanya. I ara ve el millor! A Sant Feliu 
hi documenta aquest, de l’any 1967, que titula 
“El misterioso caminante” i que, traduït al català, 
reprodueixo tot seguit. 

“Eren les 21.30 hores del mes de setembre de 
1967, i el jove Mauricio Wiesenthal, un jove bar-
celoní d’origen alemany, de 24 anys, junt amb la 
seva promesa Maria Rosa Font, circulaven amb 
cotxe, que ja era fosc, per l’antiga carretera comar-
cal 1413 en terme de Sant Feliu de Codines. De 
sobte, a una distància aproximada de 120 metres, 
se’ls va aparèixer la silueta d’un ésser estrany, que 
havia sorgit espontàniament. L’humanoide cami-
nava per l’interior de la cuneta, a la dreta de la 
carretera fins que la va arribar a creuar, mostrant-
se tothora de perfil. La criatura –sempre segons el 
testimoni de la parella– era de color verd i duia un 
trajo semblant al dels submarinistes, tan cenyit 
que fàcilment podia ser confós amb la seva pell. 
No tenia ni coll ni trets facials i la seva alçada era 
aproximadament d’uns 70 centímetres. El seu cra-
ni tenia la forma d’un ou. Al tronc se li apreciava 
una panxa voluminosa i els braços eren despro-
porcionadament llargs respecte a la resta del cos. 
L’observació no va durar més de deu segons, el 
temps des de la desacceleració del vehicle fins a la 
fugida precipitada de l’ésser, per un camí estret.”

Mauricio Wiesenthal ara té 77 anys, és escriptor 
i conferenciant, convidat habitual de diverses uni-
versitats espanyoles. Va ser professor d’Història de 
la Cultura a l’Escola Superior de Comerç a Cadis i 
al 2015 li va ser atorgada la medalla d’or al Mèrit 
en les Belles Arts.

L’ESTAFA UNIVERSAL D’UMMO

L’any 1966, a Madrid, apareixen uns escrits meca-
nografiats que són enviats per correu ordinari a 
un reduït nombre de persones relacionades amb 
el món de la ufologia. Els que signaven aquells 
escrits deien ser extraterrestres i que provenien 
del planeta Ummo (Wolf 424). Amb gairebé 2.000 
folis, explicaven de manera molt científica la vida 
al seu món i el pensament d’aquella suposada 
raça. Fernando Sesma, un funcionari de Correus 
que dirigia una tertúlia sobre ovnis a La Ballena 
Alegre, un local a prop de la Cibeles de Madrid, va 
ser un dels primers receptors de moltes d’aquelles 
cartes i, en una d’elles, datada el maig de 1967, li 
anunciaven l’arribada a la terra de diverses de les 
seves naus –tot i que a La Javie (departament dels 
Alps francesos), ja hi haurien aterrat el 28 de març 
de 1950!

A la mort de Fernando Sesma, aquest va cedir 
tots els seus arxius a Rafael Farriols Calvo, un quí-
mic català i adinerat que acabaria sent una de les 
persones més involucrades en el tema dels ummi-
tes, juntament amb l’Antoni Ribera. Farriols i 
Ribera escriurien a quatre mans Un caso perfecto 
(1969), convençuts com estaven de l’existència dels 
ummites i del planeta Ummo. Al cap d’un temps, 
Ribera encara va publicar tres llibres més al voltant 
del mateix assumpte: El misterio de Ummo (1979), 
Ummo: la increïble verdad (1985) i Ummo informa 
a la Tierra (1987).

Un amic meu, que en aquella època estudiava 
periodisme, va anar a casa de l’Antoni Ribera acom-
panyat d’un col·lega de la carrera per fer-l’hi una 
entrevista. Ribera va acceptar amablement. Era 
la temporada àlgida de la febre Ummo i un Ribera 
monotemàtic els va anunciar que, a més de rebre 
cartes –que els mostraria–, també havia rebut una 
gravació de veu dels ummites. Ribera va introduir 
la cinta de cassette a l’aparell reproductor i el va 
engegar. Se sentia una veu distorsionada que dona-
va explicacions diverses. No van trigar gaire a cons-
tatar que es tractava d’un àudio fet amb la pròpia 
veu d’en Ribera, per ell mateix!

Una mica més tard, encara va sorgir aquell des-
graciat episodi que acabaria desembocant en un 
escàndol sexual. El grup de muntanya Edelweiss, 
liderat per un tal Eduardo González Arenas, cap-
tava menors a barris residencials de Madrid i, a 
canvi de favors sexuals, els prometia que els duria 
al seu planeta i els marcava a foc el signe ummita 
a les natges.

L’artífex de tota aquella gran farsa d’Ummo era 
l’alacantí José Luis Jordán Peña, professor de cièn-
cies i tècnic superior en telecomunicacions, que, 
presentant-se com a Dei-98, habitant del planeta 
Ummo, va ser qui va començar a enviar aquelles 
cartes. És del tot segur que no devia treballar tot 
sol. El 1993, Jordán, veient-se atrapat, afirmava 
públicament que tot allò era fals i que va ser un 
experiment... En dues cartes enviades l’abril de 
1993 per Jordán a Farriols, assegura que Ummo és 
un mite creat per ell mateix. Així que un cop des-
tapat aquell muntatge calamitós, la majoria d’ufò-
legs s’hi van tirar a sobre. Una cosa és la ciència-
ficció i una altra és fer-se malveure fent el pallasso. 
L’ufòleg de moda d’aquells anys, Juan José Benítez, 
es despatxava a gust: “José Luis Jordán Peña és un 
mentider patològic, que es contradiu, que inventa, 
que delira i amb tota seguretat ell és l’autor d’algu-
na d’aquestes cartes.” Després, per mirar de preser-
var una mica la ja de per si debilitada credibilitat 
d’Antoni Ribera, l’home va endolcir-ho d’aquesta 
manera: “Els manipuladors de l’assumpte Ummo 
han estat també manipulats.” 

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

Logotip de l’Any Ribera a Sant Feliu de Codines i Farriols i 
Ribera al congrés sobre Ummo celebrat a Alacant al 1980

CLORAT DE POTASSA

L’Any Ribera

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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Les Franqueses 
redueix a la meitat  
el lloguer d’espais  
al viver d’empreses

Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Fran-
queses ha aprovat ampliar 
la reducció del 50% de la 
quota en el preu del lloguer 
de les oficines i tallers del 
viver d’empreses, que ja 
aplicava a l’abril, als mesos 
de maig i juny. L’Ajuntament 
apunta que la situació actual 
fa necessari que s’adoptin 
mesures per pal·liar els efec-
tes econòmics de la crisi. 
Segons l’Ajuntament, els 
vivers són una eina de suport 
als emprenedors, necessitats 
de mesures d’estímul a la 
seva activitat.

Els municipis  
del Baix Montseny 
fan formació per  
a la reactivació
Sant Celoni

La Comunitat de Municipis 
del Baix Montseny organitza 
un cicle de tallers en línia 
per a empreses i autònoms. 
Sota el lema “Reactivem 
el Baix Montseny”, el cicle 
comença aquest dimarts al 
migdia amb una sessió sobre 
lideratge empresarial i segui-
ran dimecres, amb una altra 
activitat sobre necessitats 
laborals. Divendres es par-
larà sobre noves estratègies 
empresarials. 

Condis estrena 
supermercat  
a Montornès
Montornès del Vallès

La cadena de distribució 
Condis prossegueix l’expan-
sió a la comarca, amb un nou 
establiment a Montornès. 
Situada al carrer Major, la 
botiga té 210 metres qua-
drats de superfície. Aquest 
establiment, amb les sec-
cions habituals, obrirà de 
dilluns a diumenge de 8 del 
matí a 11 de la nit, i és el 35è 
supermercat de la cadena al 
Vallès Oriental.

La reobertura comercial augmenta la 
demanda de mampares de protecció

Parets del Vallès

Joan Carles Arredondo

Les mampares de protecció 
sobre els taulells a les boti-
gues s’han convertit en una 
de les demandes habituals de 
les últimes setmanes, en pre-
visió de les necessitats que 
envoltaran el retorn a l’ac-
tivitat comercial. Un seguit 
d’empreses que ja operaven 
en aquest sector, o que tenen 
coneixements dels materials 
amb què s’elaboren aquestes 
mampares, han reorientat 
la producció per atendre 
aquesta nova demanda, el 
creixement de la qual ja s’ha 
pogut anar intuint durant les 
setmanes en què només hi ha 
hagut activitat d’atenció al 
públic en serveis essencials, 
com les botiges d’alimenta-
ció o les farmàcies.

L’augment de la demanda 
afecta els primers transfor-
madors de materials que, a 
dia d’avui, tenen llargues 
llistes d’espera tot i estar 
operant al màxim de capa-
citat. A la Llagosta, Irpen és 
una de les poques empreses 
a l’Estat que produeixen pla-
ques de metacrilat, un dels 
principals materials que uti-
litzen els fabricants de mam-
pares. “Hem transformat tota 
la producció per fer aquests 
materials”, confessen des de 
l’empresa. El metacrilat té 
aplicacions en mobles, urnes 
o claraboies, però actualment 
a la fàbrica de la Llagosta 
es fan només plaques per a 
mampares. “Alguns clients 
van començar a demanar 
material a primers de març, 
i estem subministrant cada 
dia, però si algú fa avui la 
primera comanda, potser 
haurà d’esperar a tenir el 
producte fins al juliol”, expli-
quen.

Una de les mampares que ha instal·lat l’empresa Debama de Parets

Stil-Ricart va ser una de les primeres empreses a oferir el producte

Una de les primeres 
empreses que va començar a 
elaborar mampares, per a far-
màcies i altres equipaments 
de primera necessitat, va 
ser Stil-Ricart, un fabricant 
de mobiliari comercial de la 
Garriga. “La demanda s’ha 
reactivat les últimes setma-
nes”, expliquen des de la 
firma. Han anat abandonant 
el metacrilat perquè és difícil 
de trobar-ne de determinats 

gruixos i perquè és un mate-
rial “molt delicat” que dona 
problemes si no se’n fa un 
bon manteniment. “Treba-
llem en vidre, amb models 
diversos, per poder fer mides 
a conveniència.” A l’empresa 
de la Garriga, també s’estan 
elaborant altres productes de 
protecció, com arcs amb llum 
ultraviolada. “Preveiem que 
ara també vindrà demanda 
de mampares més grans per 

al sector de la restauració”, 
apunten, finalment.

A Parets, l’empresa de 
decoració i fusteria Debama 
també ha reorientat l’activi-
tat per oferir mampares divi-
sòries de protecció a mida, 
amb l’objectiu “d’ajudar a 
tot tipus de negocis perquè 
puguin obrir com més avi-
at millor amb garanties de 
seguretat per a treballadors 
i clients”, segons explica el 
director general, Manuel 
Losada. Debama ja ha instal-
lat una desena de farmàcies, 
perruqueries, hotels i res-
taurants a la demarcació de 
Barcelona.

L’empresa produeix i 
instal·la els equips a mida, 
amb diferents colors per 
integrar-se als espais. “Acon-
seguim que les mampares 
tinguin un acabat que coin-
cideixi amb el mobiliari ja 
existent a l’establiment, amb 
la màxima cura en imatge 
i acabats”, diu Losada. La 
instal·lació es fa amb un 
temps d’entre dos dies i una 
setmana per garantir que els 
locals puguin obrir ràpida-
ment. Les mampares se sub-
ministren en vidre o metacri-
lat, en funció de la demanda 
dels clients.

La demanda també s’ha 
incrementat per a l’empresa 
de Canovelles Alexalo. “Els 
fabricants ens estem adap-
tant a les necessitats que 
ens exposen: no és el mateix 
una taula en un restaurant, 
un taulell de botiga o una 
perruqueria, que en alguns 
casos necessita poder moure 
la mampara.” Aquesta empre-
sa ofereix habitualment 
productes de parament per a 
hostaleria i també ha recon-
vertit part de l’activitat. 
“Molts restaurants ens estan 
fent consultes.”
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Jordi Adrovar en un acte a la UEI l’any 2006

Mor a 69 anys l’exvicepresident del 
Gremi d’Automoció Jordi Adrover
Cardedeu

EL 9 NOU

Jordi Adrover, que va ser 
vicepresident de la Unió 
d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya, i membre de 
la junta directiva de la Unió 
Empresarial Intersectorial, 
va morir la setmana passa-
da a 69 anys, després d’una 
llarga malaltia. Adrover va 
tenir un paper rellevant en la 

representació institucional 
del sector de l’automòbil a 
la comarca, com a respon-
sable del concessionari de 
Mercedes a Granollers, MB 
Motors, que es va convertir 
en un dels referents de la 
marca a tot Catalunya. Com 
a representant institucional, 
també va tenir un paper des-
tacable en el compromís dels 
concessionaris amb la Fira de 
l’Ascensió en uns anys en els 

quals algunes desavinences 
havien apartat el sector de la 
mostra de Granollers.

La Unió Empresarial ha 
destacat el paper que Adro-
ver va tenir en els càrrecs 
directius del gremi i en la 
implantació del concessiona-
ri MB Motors a la ciutat. “Va 
ser un referent a la comarca 
i va posicionar el gremi i el 
motor al capdavant del país”, 
ressalta l’organització.

Els subministradors de materials tenen llargues llistes d’espera tot i treballar a màxima capacitat
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Granollers

EL 9 NOU

El retard en el pagament de 
la prestació s’ha convertit en 
la queixa més habitual entre 
els treballadors afectats 
per expedients de regulació 
d’ocupació. Els sindicats 
avaluen entre un 50% i un 
60% les persones que no han 
cobrat les prestacions que el 
sistema públic havia anunci·
at que pagaria ja abans del 10 
d’abril, i la situació es repeti·
rà amb molta probabilitat en 
els pagaments a partir del 10 
de maig.

Les causes tan múltiples 
com diverses són les afec·
tacions que tenen els tre·
balladors als quals s’estan 
aplicant mesures laborals 
durant aquesta crisi sanità·
ria. Mentre que en alguns 
casos els pagaments s’han fet 
amb normalitat, hi ha l’altre 
extrem, els que no han rebut 
cap mena de subsidi tot i 
tenir el reconeixement que 
estan en situació de regu·
lació temporal. Entremig, 
treballadors que només han 

les quals se’ls han descomp·
tat de la prestació els caps 
de setmana. Tot un seguit 
de situacions que, segons 
denuncia aquesta platafor·
ma, no es poden notificar al 
Servei Públic Estatal d’Ocu·
pació (SEPE) per impossibili·
tat de contactar amb el servei 
d’atenció pública. Tampoc els 
està essent possible obtenir 
cap cita amb el servei català 
d’ocupació. “El problema ja 
no és quan se solucionarà el 
problema; tampoc no sabem 
com se solucionarà”, explica 
una portaveu de la platafor·
ma.

La denúncia sobre les difi·
cultats de contactar amb els 
serveis d’ocupació, la com·
parteixen els sindicats. “Ara 
mateix, el canal de reclama·
ció no és obert”, explica el 
secretari comarcal de CCOO, 
Gonzalo Plata. La situació és 
especialment delicada per a 
alguns col·lectius. “Els ERTO 
han arribat de nou per als 
sectors més precaris; gent 
amb salaris ínfims que obte·
nen una prestació ínfima”, 
denuncia Plata. “De nou, es 
demostra que cal un enfor·
timent dels serveis públics. 
Ara mateix, hi ha una de cada 
dues persones assalariades 
rebent una prestació i això 
requereix un esforç suple·
mentari de serveis”, assenya·
la el dirigent de CCOO a la 
comarca.

cobrat parcialment, a partir 
d’uns càlculs difícils d’objec·
tivar, errors en les quanties 
del subsidi i pagaments que 
cobreixen únicament algunes 
jornades de treball. 

La causa de fons és l’allau 
de procediments que han 
arribat sobtadament al siste·
ma públic de prestacions. “La 
situació els ha sobrepassat”, 
analitza l’advocat del Col·
lectiu Ronda a Granollers 

Oriol Pintos. Les situacions 
que ha tractat el seu despatx 
són també diverses. “Cal 
comprovar en l’historial de 
vida laboral per veure si la 
prestació està aprovada; si és 
així, hi ha la certesa que la 
prestació s’acabarà cobrant”, 
explica.

“L’administració no estava 
preparada per a aquesta allau 
d’expedients i això ha com·
portat una dificultat, perquè 
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Interior d’una oficina de treball del Servei d’Ocupació abans del confinament

ens estem trobant amb casos 
de persones que ja fa dos 
mesos que tenen zero ingres·
sos”, es lamenta l’advocat.

No són pocs casos, segons 
les estimacions que el Depar·
tament de Treball va difon·
dre la setmana passada, uns 
244.000 afectats per ERTO 
no havien rebut la prestació 
d’atur corresponent al mes 
de març. És aproximadament 
un de cada tres afectats per 
procediments de regulació, 
una xifra que si fos la matei·
xa a la comarca suposaria 
unes 10.000 persones.

Algunes de les problemàti·
ques més habituals amb què 
s’han trobat els treballadors 
que han entrat en situacions 
de regulació han estat reco·
llides per una Plataforma 
d’Afectats ERTO·Covid. En 
alguns casos, persones afec·
tades durant el mes d’abril 
només han cobrat com si 
haguessin estat en situació 
d’ERTO uns dies del mes 
de març i, posteriorment, 
donats d’alta, persones amb 
fills que no perceben la pres·
tació corresponent, d’altres a 

Canovelles

La societat Mercagranollers, 
SL, dedicada a la prestació 
de tot tipus de serveis rela·
cionats amb l’hostaleria i la 
restauració i l’explotació de 
qualsevol classe de servei 
d’hostaleria i servei d’allot·
jament hoteler, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 1.086.227 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 2.210.007 euros.

Granollers

La societat Exelglass, SL, dedi·
cada la producció d’articles 
utilitzant el vidre pla com a 
matèria bàsica, transformant·
lo, mitjançant tractaments tèr·
mics, químics o mecànics, així 
com la fabricació i comercia·
lització d’elements de segu·
retat, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 4.300.272 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
4.305.272 euros. La societat ha 
canviat la denominació social 
per Cristales Curvados Manu·
facturing, SL.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Recambios Mollet, SL, dedi·
cada al comerç a l’engròs i al 
detall d’articles d’electricitat i 
electrònica; ferreteria, venda 
a l’engròs i al detall d’aparells 
i articles d’instal·lació d’aigua, 

llum i gas, etc. Capital: 15.000 
euros. Administradors: Eduar·
do Sendín Ponce, Montserrat 
Cánovas Martí. Adreça: av. 
Gaudí, 2.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Ela Travel and Business, SL, 
dedicada a les activitats de les 
agències de viatges. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
David Muskatel Yakar. Adre·
ça: Can Noguera, 92.

Cardedeu

S’ha constituït la societat Clí·
nica Dental Cardedeu, SLP, 
dedicada a l’activitat pròpia 
dels professionals d’esto·
matologia i odontologia. 
Capital: 3.000 euros. Admi·
nistradora: Aida Victoria 
Hernández García. Adreça: 
av. Rei Jaume, 261.

Vilalba Sasserra

S’ha constituït la societat 
Bababu Aslu, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs d’altres arti·
cles d’ús domèstic. Capital: 
3.100 euros. Administradora: 
Laura Villaécija García. Adre·
ça: Verge de Montserrat, 1.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Demà Working, SL, dedica·
da a la fabricació de mobles 
d’oficina i d’establiments 

comercials; comerç a l’en·
gròs de mobles d’oficina. 
Capital: 3.000 euros. Admi·
nistradora:  Marta Andrés 
Perdiguer. Adreça: Diagonal 
Pujades, 11.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Lecrast Nickel, SL, dedicada 
a altres activitats de suport a 
les empreses; altres indústries 
manufactureres; fabricació 
d’altra maquinària d’ús gene·
ral, etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Alfonso Izqui·
erdo Font. Adreça: plaça Dise·
minats, 65.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Saligarda 2050, SL, dedicada a 
l’explotació de negocis de bar 
restaurant; comerç a l’engròs 
i al detall; activitats immobi·
liàries. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Juan Manuel 
Ureña Monge. Adreça: via 
Europa, nau 12.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat Sots 
Verds, SL, dedicada a la millo·
ra de finques agrícoles i fores·
tals dins i fora de les explota·
cions forestals; l’explotació 
agrícola i forestal, així com 
la de vivers i jardineria, etc. 
Capital: 10.000 euros. Admi·
nistrador: Ferran Lozano Ote·

ro. Adreça: Mas Dorca, 18.

L’Ametlla del Vallès 

La societat Biocibus, SL, dedi·
cada a l’activitat d’obrador, 
incloses les activitats d’elabo·
ració, transformació, prepara·
ció, conservació i distribució 
d’aliments per al consum 
humà, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 30.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
40.000 euros.

Granollers

La societat Castellasgué 
Reverter, SL, dedicada a la 
compravenda i intermediació 
de tota classe de finques rústi·
ques i urbanes i la promoció i 
construcció sobre aquestes de 
tota classe d’edificacions, la 
seva rehabilitació o arrenda·
ment no financer, etc., ha fet 
una ampliació de capital par 
valor de 45.851 euros. El capi·
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 550.516 euros.

La Roca del Vallès

La societat Mordisco Village, 
SL, dedicada a l’explotació 
comercial o industrial en les 
més àmplies manifestacions 
d’hotels, cafès, bars·restau·
rants i sales de festes i a la 
compra, subscripció, permu·
ta i venda de valors mobilia·
ris, ha fet una ampliació de 

capital per valor de 200.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
203.000 euros.

Martorelles

S’ha constituït la societat 
Alnadorian Construccions, 
SL, dedicada a les activitats 
de construcció especialitzada. 
Capital: 3.000 euros. Adminis·
trador: Atman Kachar. Adreça: 
Horta, 16.

Sant Antoni de Vilamajor

S’ha constituït la societat 
Gedehu Inversions, SL, dedi·
cada a l’adquisició, tinença, 
gaudi, administració, cessió 
i alienació per qualsevol 
títol de valors mobiliaris i de 
qualsevol tipus de títol que 
concedeix una participació en 
societats, etc. Capital: 40.000 
euros. Administrador: Gerard 
Illeras Vilardell. Adreça: pg. 
Tagamanent, 30.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Dedy Buildings 2014, SL, 
dedicada a la promoció immo·
biliària, construcció de tota 
classe d’edificacions, la seva 
rehabilitació, la construcció 
de tota classe d’obres públi·
ques i privades. Capital: 3.100 
euros. Administradora: Laura 
Caronina Figueredo Díaz. 
Adreça: ctra de Ribes, 14.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

El subsidi que no arriba
L’allau de procediments d’ERTO alenteix els tràmits dels sistemes públics  
i deixa entre el 50% i el 60% d’afectats sense accés a les prestacions d’atur
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Cardedeu

T.T.

El Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey de Cardedeu tenia pre-
vist inaugurar, el divendres 
13 de març, l’exposició “Des-
aparèixer de si” a la Capella 
de Sant Corneli dins el cicle 
santcorneliarts (2), amb Ares 
Molins, Carlos Pina i Guillem 
Rodri. A causa de la situació 
d’emergència sanitària que 
va començar aquell mateix 
dia la mostra no es va poder 
obrir al públic, i ara, des de 
fa uns dies, el Museu pre-
senta el muntatge en format 
virtual. 

A més, ha llançat la propos-
ta “Què és per tu desaparèi-
xer de si?”, a través de la qual 
els artistes demanen a tot-
hom qui vulgui que enviï un 
dibuix, una imatge, un text o 
un vídeo en què s’expressi el 
que representa per a cadascú 
aquest estat. “Precisament 
els moments que estem 
vivint ens poden fer reflexio-
nar sobre aquest tema, sobre 
l’absència o el nostre paper 
a la societat”, comenten els 
impulsors.

Amb les propostes rebudes 
faran una galeria al web i ho 
compartiran a les xarxes soci-
als del museu. Els treballs es 
poden enviar a l’adreça de 
correu electrònic capellade-
santcorneli@gmail.com.

L’exposició “Desaparèixer 
de si” s’ha desenvolupat a 
partir d’un text del sociòleg 
i antropòleg francès David 
Le Breton (1953), on l’autor 
parla del recurs que tenen 
els individus d’ingressar en 
un estat de buidor (que ell 
anomena “blancor”), que es 
caracteritza per un despreni-
ment de la identitat, un no-
lloc en el qual desapareixen 
les constriccions imposades 
pel medi. 

És una cerca de l’absència, 

Invitació a desaparèixer

provisional o duradora; un 
desaparèixer d’un mateix a 
través de la interioritat o de 
la fugida per no ser esclafat 
i no sentir el pes de l’exis-
tència. Amb aquest punt de 
partida, l’exposició s’endinsa 
des de l’art en una reflexió 
sobre la societat contem-
porània i com de vegades 
els individus se’n senten 
exclosos i s’immergeixen en 
un exili interior, atrinxerats 
respecte de la vida social. És 
una reivindicació del dret a 
l’abstenció.

TRES PROPOSTES

Ares Molins i Masat, Carlos 
Pina amb la col·laboració de 
Rita Batet, i Guillem Rodri 
se submergeixen en la dia-
lèctica interior/exterior, 

blancor/foscor, i conviden a 
experimentar una tempora-
litat reflexiva, una distància 
vers la realitat que ens envol-
ta i un temps per pensar-la i 
refer vincles amb la pròpia 
interioritat. D’alguna mane-
ra és també un procés d’em-
poderament. A partir del 
concepte d’aparèixer/desapa-
rèixer, Ares Molins recorre 
a través del llenguatge foto-
gràfic a la idea de la mort, 
no tant com una separació 
definitiva, sinó com a idea de 
llindar entre el món visible i 
l’invisible i entre la presèn-
cia i l’absència.

Carlos Pina, amb la col-
laboració de Rita Batet, 
presenta la performance Les 
vides dels altres, una acció 
que el permet imaginar la 
possibilitat de viure la vida 

d’algú altre, de desprendre’s 
dels atributs propis per 
generar un estat de contin-
gència, un vertigen d’opci-
ons.

Per la seva banda, Guillem 
Rodri, també a través de l’ac-
ció, proposa ocupar un espai, 
viure un temps, emetre 
sons i mirar, com a part d’un 
“diàleg del cos entre el tot i 
el no-res, entre tu i jo, entre 
jo i jo mateix”. A partir de 
la pregunta: “Quina cara té 
una cadira que no pot servir 
per fer la seva funció?” En 
el seu cas parteix de la idea 
del flux, que permet canviar 
cossos com de camisa, o les 
formes dels pensaments i de 
les experiències, com a exer-
cici de llibertat.

El programa d’exposicions 
santcorneliarts(2) reprèn el 

projecte iniciat a finals dels 
anys 90 del segle passat en la 
qual es van mostrar projectes 
inèdits d’artistes com Joan 
Brossa, Jordi Benito, Benet 
Rosell, Pere Noguera o Ester 
Ibarrola. Del 2017 ençà s’hi 
han presentat treballs de  
Lluís Alabern, Lola Lasurt, 
Vanessa Pey, Laia Estruch, 
Albert Bayona, Toni Giró, 
Aureli Ruiz, Ignasi Prat i 
Lina Rica. 

Una imatge de l’exposició a la capella de Sant Corneli

Col·laboració 
en el Dia 
Internacional 
dels Museus
EL 9 NOU

El Museu Arxiu Tomàs 
Balvey ha demanat la 
col·laboració dels ciuta-
dans en la preparació del 
Dia Internacional dels 
Museus, que se celebrarà 
el 18 de març amb el lema 
“Museus per la igualtat: 
diversitat i inclusió”. Per 
això demanen que tothom 
qui vulgui expliqui el que 
és el museu de Cardedeu 
per a ells i que responguin 
les preguntes “Què t’hi 
fa sentir inclòs?” i “Quin 
vincle hi tens?”.  Així, bus-
quen testimonis que expli-
quin el sentiment d’inclu-
sió amb el Museu, ja sigui 
amb històries personals, 
per vincles amb algun 
dels objectes exposats, per 
interès en les col·leccions 
o les activitats, per proxi-
mitat i territori... Amb les 
respostes es farà una gale-
ria a les xarxes i al web del 
museu. El Dia Internaci-
onal dels Museus és un 
esdeveniment, organitzat 
pel Comitè Internacional 
dels Museus (ICOM) des 
del 1977. Enguany se cele-
brarà digitalment.

Santcorneliarts(2) és un 
projecte del Museu-Arxiu 
Tomàs Balvey de Cardedeu, 
coordinat i comissariat per 
Mercè Alsina i Enric Maurí.

Les biblioteques de Granollers 
fan propostes confinades

La Música al Balcó de Caldes 
es desconfina amb ‘Bon dia’

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Escola Municipal de Músi-
ca Joan Valls de Caldes de 
Montbui proposa a la ciu-
tadania que tingui un ins-
trument de música a sortir 
aquest dilluns a les 7 de la 
tarda al balcó a tocar i cantar 
la cançó Bon dia, del grup Els 
Pets. 

Els centre va començar 
aquesta iniciativa fa vuit 
setmanes, amb motiu de la 

situació de confinament. En 
aquests moments, i amb el 
desconfinament parcial, els 
organitzadors han decidit 
posar punt final a la inicia-
tiva amb la sessió d’aquest 
dilluns.

Des de l’escola es demana 
als participants d’enregistrar 
l’actuació i etiquetar a l’Esco-
la de Música Joan Valls. Cada 
setmana a la pàgina web de 
l’Ajuntament es publica un 
vídeo amb totes les partici-
pacions

Granollers

EL 9 NOU

Les Biblioteques Roca 
Umbert i Can Pedrals de 
Granollers han continuat 
oferint, tot i el tancament 
dels equipaments provo-
cats per l’estat d’alarma, 
propostes i recomanacions 
a través de les xarxes soci-
als. Fent una passa més en 
la seva oferta virtual, ara 
proposen noves seleccions 
de lectures i recursos per 

continuar gaudint de la lec-
tura i dels diferents temes. 
A través de la pàgina web 
<www.granollers.cat/reco-
manacionsconfinades>, les 
Biblioteques de Granollers 
compartiran una selecció de 
recursos seguint els temes 
que treballen habitualment. 
Actualment ja es poden con-
sultar set propostes sobre 
cinema, gastronomia, teatre, 
programació de jocs amb 
Scratch i recomanacions per 
a infants i joves.

L’Escola de Música 
de l’Ametlla  
activa un blog

L’Ametlla del Vallès

L’Escola Municipal de Música 
de l’Ametlla del Vallès ha 
activat un blog on s’hi recull 
tota la música i totes les acti-
vitats que s’estan realitzant 
durant aquest període en què 
el centre està tancat al públic. 
Al blog s’hi poden trobar 
vídeos dels alumnes, així com 
reptes musicals proposats pel 
personal docent de l’escola, 
entre altres informacions 
relatives a l’escola. L’adreça 
del blog és <https://ametlla-
musica.blogspot.com/>.

El Museu de Cardedeu presenta l’exposició “Desaparèixer de si” en format virtual
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Sant Celoni 
retorna els diners 
de les entrades 
del Teatre Ateneu

Sant Celoni

EL 9 NOU

Davant l’anul·lació de tots 
els espectacles de la progra-
mació del primer semestre 
al Teatre Ateneu de Sant 
Celoni, l’Ajuntament està 
tornant els diners a totes 
les persones que ja havien 
adquirit les seves entrades, 
tot i que es treballa per 
reprogramar alguns especta-
cles.

De moment, els diners de 
totes les entrades comprades 
en línia ja s’han retornat. Els 
de les entrades comprades en 
efectiu al Centre Municipal 
d’Expressió seran retornats 
tan aviat com s’obri de nou 
l’equipament. L’Ajuntament 
també posa a disposició dels 
veïns un telèfon, 680451551, 
pel que fa al retorn dels 
diners de les entrades dels 
espectacles programats des 
del consistori com Peter 
Shub, Els Brugarol, Alícia al 
país de les meravelles i Bos-
ques umbrosos, 

Els diners de les entrades 
dels espectacles programats 
des del Bar del Teatre –Yo 
sobreviví a la EGB i El Sr. 
Marcel·lí fa de Capri i el Sr. 
Bohigues no– es gestionen 
des del mateix bar. En cas de 
tenir algun problema es pot 
trucar al telèfon 601287132. 

El Teatre ja està buscant 
les millors solucions per 
poder obrir les portes quan 
sigui possible.

Gravacions segures

Tomàs Robisco, a la dreta, amb Miguel Llaneli, membre del grup Fantactels, fa uns dies als estudis calderins

Caldes de Montbui

R.S.

Bucbonera Studios, de Cal-
des, s’ha convertit en el 
pioner a l’Estat a l’hora de 
dissenyar i aplicar un pla de 
contingència per poder fun-
cionar durant la pandèmia. 
L’autor és l’enginyer de so 
i responsable dels estudis, 
Tomàs Robisco, que ha com-
partit el pla amb altres com-
panys de professió i ha vist 
com s’està aplicant a estudis 
d’arreu de l’Estat. “Per un 
cantó vaig pensar que ningú 
faria res pel nostre gremi i, 
per l’altre, res no fa preveu-

re que d’aquí a mig any les 
circumstàncies hagin de can-
viar radicalment a millor, de 
manera que vaig decidir-me 
a fer un pla que em permetés 
treballar.”

Robisco va dissenyar el 
protocol amb diverses aju-
des: per un cantó, va tenir 
l’assessorament del també 
calderí Marc Xalabarder, 
propietari de l’empresa de 
cosmètics Neftis Laboratori-
os. Per l’altre, va incorporar 
protocols d’higienització 
d’empreses especialitzades 
en pianos, guitarres i micrò-
fons. Finalment, el pla ha 
rebut l’assessoria legal de la 

patronal Cecot. “Tot plegat 
es basa en l’autorresponsa-
bilitat: si algú té símptomes 
i ve a l’estudi, tot el pla no 
serveix per res”, subratlla 
l’enginyer de so.

El protocol comença des 
del moment en què els 
músics truquen a la porta. 
Robisco els rep i abans de 
pujar les escales cap a l’es-
tudi hi ha una tauleta on 
poden disposar de guants, 
mascaretes i peücs. Totes les 
baranes i panys de les portes 
estan coberts amb plàstic 
transparent, que es canvia 
cada dia. Tot i així, totes les 
portes estan obertes, tret de 

les de la sala de gravació, que 
només es tanquen quan es 
grava i sempre ho fa l’engi-
nyer. A totes les sales hi ha 
gel hidroalcohòlic i a la de 
gravació només hi pot haver 
un músic; a la de control, 
com a molt pot acompanyar 
l’enginyer una altra persona.

DESINFECCIÓ 
D’INSTRUMENTS

El primer que es fa quan els 
clients arriben a l’estudi és 
desinfectar els instruments, 
tot i que Tomàs Robisco reco-
mana en la mesura del pos-
sible utilitzar els del mateix 
estudi, que ja estan desinfec-
tats. “Les guitarres i baixos 
els desinfectem amb produc-
tes especials que respecten 
els vernissos. I pel que fa als 
cantants, com que per gravar 
s’han de treure la mascareta, 
després de cada sessió canvi-
em el micròfon, el desinfec-
tem amb una solució hidro-
alcohòlica i el substituïm per 
un altre d’igual fins passades 
72 hores. A més, canviem la 
pantalla antipop, desinfec-
tem cables, parts fixes, peus 
de micro, etc.”. Al final de la 
jornada, es desinfecten totes 
les instal·lacions: portes, ter-
res, etc., i es reemplacen els 
plàstics protectors. 

Complir el protocol és una 
feinada, però val la pena. 
“Des que he tornat a obrir, 
he tingut feina cada dia”, 
conclou Robisco.

L’enginyer de so Tomàs Robisco, de Bucbonera Studios de Caldes, dissenya un protocol 
de seguretat per a estudis de gravació davant la Covid-19 que ha estat pioner a l’Estat

Gertrudis presenta el videoclip de la 
cançó ‘Ho sento molt’

La Garriga Gertrudis va estrenar divendres un 
nou videoclip, el que acompanya la cançó “Ho 
sento molt”, que està sent un dels èxits d’aquesta 
primavera.  La lletra de la cançó parla del comiat 
d’una relació passada fent una metàfora amb un 
soldat que decideix aturar el foc. Per fer el clip, el 

grup de la Garriga ha utilitzat imatges de directe 
de la passada gira i imatges de centenars de vídeos 
que els han enviat els seus seguidors, després de 
la crida que van fer. “Ho sento molt” és el tercer 
senzill del nou disc No em dóna la gana (Promo 
Arts Music Records), que està sent un dels treballs 
més exitosos de Gertrudis. L’inici de gira va coinci-
dir amb el primer dia de tancament de les sales de 
concerts, fet que va provocar l’anul·lació de l’actua-

ció a la sala Razzmatazz de Barcelona, quan ja tenia 
les entrades exhaurides des de feia dies. La resta 
de concerts programats fins a data d’avui s’han 
anul·lat o ajornat a causa dels efectes de la Covid-
19. Un cop es reprengui l’activitat musical, presen-
taran en directe les cançons d’aquest nou treball 
discogràfic. Durant aquest temps de confinament 
també han tret la cançó “Avui canviem el món”, de 
la qual també van fer una versió d’estudi. 
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narrativa curta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martorelles

Marta Santisteban

Laia Anglada, de Martorelles,  
viu una nova etapa en la 
seva carrera des de finals de 
febrer, quan es va incorporar 
com a nova bateria d’Ebri 
Knight. El 25 de febrer, el 
grup de música folk va fer 
públic el nou fitxatge a les 
xarxes. “No m’ho esperava i 
em va fer molta il·lusió, per-
què és un grup que sempre 
he escoltat.” 

La Laia ha tocat la bate-
ria des de petita, i actual-
ment estudia al Liceu de 
Barcelona. “Vaig estudiar 
Psicologia a la UAB, però 
vaig veure que no era el que 
volia fer. Vaig decidir fer un 
canvi radical i apostar per la 
música. I al cap d’uns mesos, 
soc aquí, tocant en un dels 
meus grups preferits, fent 
el salt a la música professio-
nal”, explica.

El confinament, però, ha 
tocat de ple el grup musical, 
amb la suspensió de tots 
els assajos i concerts. “Un 
divendres vaig marxar del 
local pensant que hi tornaria 

línia, a través de la música”, 
explica Anglada.

“Cada dia faig exercicis de 
tècnica i passo el directe sen-
cer d’Ebri per tenir-lo a punt 
quan es puguin fer concerts”, 
explica la música sobre la 
seva rutina diària. El debut 
oficial d’Anglada com a bate-
ria d’Ebri Knight va ser el 
diumenge 3 de maig, a través 
de les xarxes i des del confi-
nament amb un videoconcert 
que es va penjar amb motiu 
de l’Acampada Jove, que 
s’hauria celebrat al juliol.

El 28 de març, Ebri Knight 
havia de començar la tempo-
rada de concerts a festivals 
com l’Acampada Jove, el 
Cruïlla o el Viñarock. Tot 
i l’ajornament de dates, el 
grup continua en actiu treba-
llant per separat les cançons 
del nou disc: “Compondre 
les bateries de les cançons 
fa que les toqui més de dins, 
exterioritzo i expresso emo-
cions a través del ritme”, 
afirma la Laia. El nou àlbum 
es publicarà a la tardor.

dilluns, però ja no hi vaig 
tornar més.” Amb tot, els 
components del grup conti-
nuen treballant intensament 
des de casa i una vegada a la 
setmana es reuneixen virtu-
alment per posar-se al dia i 
coordinar la feina. 

Des del confinament Ebri 
Knight ha estrenat la cançó 
La cura, que posa en valor la 
tendresa i la solidaritat del 
poble. “La cura és cuidar-
nos, per això quan vam fer 
el videoclip vam pensar que 
hi havíem d’implicar les per-

sones que estaven al peu del 
canó, com els sanitaris o tre-
balladors del transports. La 
reacció va ser molt emotiva, 
rebíem missatges constant-
ment. Per a nosaltres va ser 
una manera d’agrair la feina 
de la gent que és a primera 

Estrena musical confinada

El debut oficial de Laia Anglada amb Ebri Knight va ser el 3 de maig a través de les xarxes i des del confinament

Anglada  
ha complert  

el somni de tocar 
amb un dels seus 
grups preferits

Laia Anglada, de Martorelles, és des de finals d’abril la bateria d’Ebri Knight
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Només per a
subscriptors
i socis

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

Per només
55

Inclou enviament 
a domicili

Per només
26

Inclou enviament 
a domicili

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

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

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

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat
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Pere Valls, aquest divendres al davant de casa seva, amb un exemplar del seu últim llibre. El cronista granollerí n’ha escrit una quinzena

Cronista local per vocació

Granollers

Ramon Solé

“Ho havia d’escriure.” Amb 
aquesta frase, tota una decla-
ració vocacional, arrenca la 
introducció de Records de 
Granollers, l’últim llibre del 
cronista local Pere Valls. 
A 88 anys, aquest autor es 
troba en plena forma i amb 

la mateixa il·lusió de sempre 
per explicar coses sobre la 
seva ciutat. Granollers, els 
seus fets i gent, han centrat 
bona part de la produc-
ció literària de Pere Valls, 
expressada fins ara en una 
quinzena de llibres, a banda 
de nombrosos articles de 
premsa, entre altres publi-
cacions. Habitualment, Valls 

publica els seus llibres per 
Sant Jordi i enguany no ha 
estat possible a causa de la 
crisi sanitària. El seu últim 
llibre, però, està disponible a 
la pàgina web de la llibreria 
La Gralla, <llibrerialagralla.
cat>.

Com en publicacions ante-
riors, Records de Granollers 
conté històries viscudes en 

primera persona. “Entra de 
ple en els meus fets senti-
mentals, culturals i treba-
llats de la nostra ciutat, la 
nostra comarca i la nostra 
Catalunya”, explica Valls en 
la introducció, i d’aquest 
volum destaca les nombroses 
referències a les telefonis-
tes dels anys 50. “El llibre 
parla, principalment, de la 

gent”, resumeix l’autor, a qui 
l’afició d’escriure ve de molt 
lluny. “Quan tenia 10 anys 
ja tenia la dèria d’escriure. 
Sempre estava preguntant 
coses a les persones grans 
i escrivint, sobretot coses 
nostres, senzilles, del meu 
poble.”

A banda de la pròpia expe-
riència personal, la principal 
font d’informació de Pere 
Valls per abocar en els seus 
escrits ha estat la lectura. 
“Sempre llegeixo coses sobre 
la nostra ciutat”, assegura, 
tot i que al llarg de la seva 
producció també ha parlat 
d’altres temes més enllà 
de les fronteres locals. “He 
viatjat molt i explico coses 
de l’estranger. També parlo 
de política i, en general, de 
coses que crec que poden 
interessar a la gent de 
Granollers.”

Entre les publicacions on 
Pere Valls ha escrit articles 
hi ha el taller de comunica-
ció de gent gran Ressò i els 
periòdics Plaça Gran i EL 9 
NOU. Pel que fa als llibres, 
alguns són Ega. Granollers 
1920-1985, Fent memòria de 
Granollers, Traster d’arrels 
de Granollers, Presumpte 
crim a Granollers, Coses de 
Granollers, El Granollers 
de tots, El meu Granollers, 
Granollers encara més, 
Granollers, tot i més i Memò-
ries de Granollers (l’aixeta).

Les telefonistes 
dels anys 50 

centren part del 
protagonisme 
del nou llibre

Pere Valls publica ‘Records de Granollers’, un nou volum que s’afegeix a una extensa 
col·lecció de llibres plens de vivències personals centrades en la ciutat de l’autor
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8 14 1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

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

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

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

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

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

 També el podeu enviar per correu electrònic a
marqueting@vic.el9nou.com

Unes 100 persones participen en el Confinatasques, un recorregut virtual  
per una desena de bars de Mollet organitzat per la colla dels Torrats

Res com anar junts de bars

Mollet del Vallès

R.S.

El Torratasques és una de 
les activitats més celebrades 
del programa que prepara la 
colla dels Torrats per la festa 
major. Una ruta per diversos 
bars de la població en què 
els participants gaudeixen 
d’anar en grup i fent gresca. 
Per intentar reproduir al 
màxim aquest esperit i pro-
porcionar a la gent una acti-
vitat festiva en aquest temps 
de confinament, la colla es va 
empescar el Confinatasques, 

una versió virtual de la ruta 
original. L’invent va ser un 
èxit: aquest dissabte un cen-
tenar de persones van veure 
la sessió en directe per Insta-
gram des d’on es dinamitzava 
l’activitat; a banda, uns 80 es 
van connectar paral·lelament 
per Google Meet. “D’aquesta 
manera, quan els dinamit-
zadors ens deien que féssim 
una cosa, tots ens veiem 
fent-la alhora. És una manera 
d’estar tots junts”, explica 
Albert Carreras, president de 
la colla.

La cita era dissabte a les 

7 de la tarda i els assistents 
havien de tenir preparada la 
seva beguda. En aquest cas, 
l’activitat estava plantejada 
per a un públic familiar, 
inclosos els infants que habi-
tualment no participen en el 

Torratasques. Tots els parti-
cipants van connectar-se al 
compte d’Instagram dels Tri-
pleJ (@covid19triplejsoun-
dfestival), tres membres de 
la colla que viuen junts i que 
habitualment fan sessions de 
ball en directe diversos cops 
per setmana a través d’aquest 
mateix compte. Els tres dina-
mitzadors anaven guiant en 
el recorregut pels 10 bars: 
posaven música de txaranga 
i, quan s’acabava, volia dir 
que s’havia arribat a un dels 
bars. En cadascun, es posava 
un vídeo d’un representant 

Els propietaris 
de cada bar  
van saludar  

els participants a 
través d’un vídeo

A l’esquerra, dos dels membres de TripleJ dinamitzant el Confinatasques. A la dreta, una captura de la sessió de Google Meet amb els participants bevent, seguint les instruccions dels presentadors

de l’establiment, que feia 
una salutació i es bevia un 
xarrup amb els participants. 
“Quan els vam proposar als 
bars de participar en això 
van estar encantadíssims 
que algú comptés amb ells 
en un moment com el que 
vivim. Van prendre-hi part 
alguns dels establiments que 
participen en el Torratasques 
habitual de festa major”, 
apunta Albert Carreras.

En cada bar, els dinamitza-
dors marcaven una manera 
en què s’havia de prendre la 
beguda: sense mans, bevent 
directament del got, donant 
de beure al company del cos-
tat o fins i tot fent un burpee 
(exercici gimnàstic) abans de 
beure, entre altres reptes. Al 
final, després d’una hora de 
gresca i beguda, participants 
i organitzadors van acabar 
molt satisfets.
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Raimon Raga decideix 
plegar d’entrenador  
del FC Cardedeu 

Cardedeu 

T.C. 

Raimon Raga ha decidit no 
renovar com a entrenador 
del FC Cardedeu per la 
temporada que ve després 
d’un any a la banqueta del 
club cardedeuenc, que ha 
finalitzat setè al grup 4 de 
Segona Catalana després que 
la Federació Catalana donés 
per finalitzades les compe-
ticions. El tècnic granollerí 
addueix falta de convicció en 
el projecte de l’entitat per la 
pròxima campanya. “He deci-
dit no continuar perquè el 
projecte que m’ha proposat 
el Cardedeu no em convenç, 
no he vist que anéssim en 
la mateixa direcció. Em sap 
greu perquè el primer any ha 
estat il·lusionant i penso que 

l’objectiu de construir un 
equip nou i competitiu s’ha 
complert”, explica Raga. 

El president del club, 
Rafael Herreros, valora 
d’aquesta manera la marxa 
de l’entrenador vallesà: “Hi 
hagut coses que ha fet aquest 
any que no ens han agradat, 
ja que desitjàvem que comp-
tés més amb jugadors del 
filial. Tot i així, ell sempre 
ha estat la primera opció 
però no estava conforme 
a tenir més en compte els 
jugadors el filial l’any que ve, 
i per nosaltres és vital que 
al primer equip hi hagi pro-
tagonisme de futbolistes de 
la casa. Tanmateix, ha estat 
molt agraït amb el club. Ara 
estem parlant amb dos entre-
nadors per la pròxima tempo-
rada”, explica Herreros. 

L’Esport Club, resignat  
amb la resolució de la Lliga
Consideren que el ‘play-offs’ l’haurien d’haver jugat els primers de la primera volta
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Guillem Pujol, supera Sergi Masqué, del Vilafranca, en un partit d’aquesta temporada al camp del carrer Girona 

Granollers

Toni Canyameras

Són ja dues les temporades 
que l’Esport Club Granollers  
coqueteja amb la zona de 
play-off d’ascens a Segona 
B, i hi ha arribat a conviure 
diverses jornades en l’equa-
dor de la Lliga –l’equip era 
tercer en acabar la primera 
volta en el present curs–, 
però sense arribar a establir-
s’hi. El joc del conjunt de 
José Solivelles ha enamorat 
per moments amb el seu 
delicat tracte amb la pilota 
però la relació amb l’anhelat 
play-off no s’ha consolidat i, 
un any més, tot s’ha tornat a 
quedar en un coqueteig. La 
setmana passada la Federa-
ció Espanyola de Futbol va 
determinar donar per fina-
litzada la Lliga i que dispu-
tessin la promoció els quatre 
primers d’una classificació 
actual en què els vallesans 
eren vuitens. Una resolució 
que ha provocat resignació 
en una plantilla que pensa 
que el que més s’hauria 
apropat a la justícia és que 
juguessin aquest play-off els 
quatre primers de la primera 
volta, la qual l’Esport Club 
va concloure tercer. Així 
ho creu l’entrenador, José 
Solivelles. “Mirant per la 
salut jo hauria dictaminat 
que hagués pujat directa-
ment el primer classificat i 

no s’hagués jugat cap promo-
ció. Però, posats a jugar-la, 
hauria estat molt més just 
que ho haguessin fet els 
quatre primers de la primera 
volta, ja que tots han jugat 
contra tots. I més, amb un 
calendari com el que teníem, 
en què t’havies d’enfrontar 
primer a tots els equips forts 
de la Lliga. Nosaltres ja ho 
havíem fet a la segona volta 
i ens quedava, a priori, un 
calendari més favorable”, 
assegura el tècnic de Rubí. 
En el moment de la suspen-

sió, el Granollers era a set 
punts de la zona privilegiada 
i ja havia competit contra 
rivals de l’elit del campionat 
com Sant Andreu, Terrassa i 
Europa. En la mateixa línia es 
manifesta el capità del ves-
tidor, Ricky Alcántara: “Em 
sembla bé que s’hagi acabat 
la fase regular pel tema de 
la salut però el més just era 
agafar la classificació de la 
primera volta. No només per 
la qüestió del tourmalet del 
calendari, sinó perquè no tot-
hom havia pogut sumar els 

tres punts del Reus com en el 
nostre cas”, destaca el pivot 
de Lliçà de Vall. 

Per la seva part, el direc-
tor general del club, Carlos 
Arean, acata la decisió sense 
objeccions: “Nosaltres haví-
em votat a favor d’una pro-
moció entre els vuit primers 
de la classificació actual però 
la decisió és la correcta, era 
inviable prendre una que 
satisfés a tothom. Ens feia 
il·lusió jugar el play-off però 
no estem preparats per pujar 
a Segona B”, admet Arean.

Sergio 
Fernández, 
primera baixa 
pel curs que ve

Granollers

T.C. 

El porter Sergio Fer-
nández és la primera 
baixa de l’EC Granollers 
de cara a la temporada 
vinent. Tot i la marxa 
de Fernández, la idea 
és mantenir el bloc de 
jugadors, així com reno-
var Solivelles, tal com 
assegura Carlos Arean. 
“Volíem que el Sergio es 
quedés però no el podem 
retenir per una qüestió 
econòmica, ja que volem 
destinar els diners a 
reforçar altres posicions. 
La temporada que ve 
volem continuar creixent 
i un bon resultat seria 
millorar aquesta vuitena 
plaça. Tot i la crisi del 
coronavirus, comptarem 
amb el mateix pressu-
post”, explica el director 
general. El tècnic José 
Solivelles destaca que 
“l’objectiu és millorar la 
vuitena posició, si podem 
lluitar pel play-off depen-
drà de quants jugadors 
es quedin, si renovem 
el 80% podem fer-ho”. 
Per la seva part, Ricky 
Alcántara, que en princi-
pi continuarà, es mostra 
ambiciós: “Si mantenim 
bona part de la plantilla, 
la meta ha de ser fer un 
pas més i aspirar a la pro-
moció”, ressalta el capità 
de l’Esport Club. 

Els juvenils Alsina, Cabot i López pugen al primer equip 

El CF Caldes renova el tècnic 
José Luis Duque i 17 jugadors 

Duque viurà el seu tercer any al club

Caldes de Montbui

T.C. 

El CF Caldes, que continu-
arà un any més al grup 4 de 
Segona Catalana després de 
quedar sisè, ha anunciat la 
renovació del seu entrena-
dor, José Luis Duque, i de 17 
jugadors més: Edu Morte, 
Juan De Dios, Guillem Gon-
zález, Ferran Roca, Carlos 
Martínez, Edgar Fernández, 
Albert Camí, Jordi Camí, 
Carles Valls, Aarón Parra, 
Aitor Garcia, Adama Sissoko, 
David Rodríguez, Marc Ange-
let, Pol Anaya, Oriol Gayolà 
i Álex Vega. En el capítol 
de cares noves figuren els 
juvenils Josep Alsina, Gui-
llem Cabot i Carlos López, 
que pugen al primer equip, 

mentre que Chema Aznar, 
Jorge Vargas i Marc Ortega 
–que jugarà al filial– són les 
baixes. D’aquesta manera, 
el club de la vila termal, que 
l’any passat va fregar l’ascens 
a Primera Catalana després 
de perdre la promoció contra 
El Catllar, continua confiant 
en el bloc de futbolistes dels 
darrers anys, i conserva fins 
i tot peces clau en el retorn 

a Segona Catalana de fa dos 
anys com Guillem, Ferran, 
Martínez, Edgar, Parra i 
Albert Camí. Duque, que 
dirigirà l’equip blaugrana 
per tercera campanya conse-
cutiva i tindrà Arnau Avilés 
com a segon tècnic, fixa les 
metes del pròxim curs: “L’ob-
jectiu és la permanència i que 
l’equip sigui cada vegada més 
competitiu amb la gent de la 
casa. Estem contents perquè 
el 90% de la plantilla són 
futbolistes formats al club. 
Hem de mirar de trobar un 
equilibri al joc, ja que aquest 
any hem marcat molts gols 
però n’hem rebut massa. 
Volem fitxar un davanter i un 
central i un lateral esquerre 
per apuntalar la plantilla”, 
assenyala l’entrenador. 
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El CN Caldes jugarà el ‘play-off ’ 
d’ascens a Primera Divisió 

Malgrat ser un equip acabat d’ascendir, el CN Caldes s’ha guanyat l’oportunitat de tornar a pujar de categoria

Caldes de Montbui

Toni Canyameras

No estava convidat a una fes-
ta reservada als equips més 
adinerats però el CN Caldes, 
malgrat la seva condició 
humil d’acabat d’ascendir, 
s’hi va presentar a mitja tem-
porada i finalment s’hi ha 
quedat. L’equip que entrena 
Javi Reyes disputarà el play-
off d’ascens a la Primera 
Divisió femenina del futbol 
sala estatal, realitat que es va 
confirmar la setmana passa-
da amb la resolució de com-
peticions dictaminada per 
la Federació Espanyola, que 
va decidir donar per finalit-
zada la fase regular amb la 
classificació actual i que els 
equips que ocupaven zona de 
privilegi disputessin un play-
off exprés. El CN Caldes dis-
putarà com a quart classificat 
una promoció que només 
juguen els tres primers, però 
les calderines s’han guanyat 
el dret a pujar, ja que el líder, 
el Penya Esplugues, és un 
filial amb el primer equip a 
la màxima categoria estatal i, 
per tant, no pot ascendir. 

El que encara desconeix el 
conjunt de la vila termal és 
quan i on es jugarà aquest 
play-off, que serà amb eli-
minatòries a partit únic. La 
idea de l’estament federa-
tiu espanyol és que tots els 
enfrontaments tinguin lloc 

en una mateixa seu. Les cal-
derines han de superar dues 
eliminatòries, en la primera 
de les quals –seguint el que 
diuen les bases de compe-
tició–, jugarien contra l’Elx 
tot i no haver-hi confirmació 
oficial. En cas de passar, el 
Caldes es jugaria l’ascens 
contra un dels campions dels 
quatre grups de Segona Divi-
sió. L’entrenador del conjunt 
vallesà, Javi Reyes, es mostra 
prudent. “Les noies estan 
molt il·lusiones i la intenció 
del club és jugar aquesta 

promoció, però hem de ser 
previnguts, hem de saber pri-
mer on es farà, quan i sempre 
vigilar que cap jugadora 
pateixi cap contagi. Després 
hem de saber si l’Ajuntament 
ens obrirà les instal·lacions 
per entrenar perquè hem 
de fer una pretemporada de 
20 dies abans de competir. 
Havent acabat de pujar no 
esperàvem lluitar per tornar 
a ascendir però les coses 
ens han sortit molt bé. Tot i 
així, pujar és difícil perquè 
jugarem contra equips amb 

molt més pressupost”, asse-
gura el tècnic de l’equip de la 
vila termal, que va entrar en 
ebullició amb cinc victòries 
seguides entre novembre i 
gener. Qui tampoc s’allunya 
de la prudència és la capita-
na, Natalia Cepeda. “Anirem 
a jugar però primer hem d’es-
perar que passi aquesta crisi. 
Som les primeres sorpreses 
de la temporada que hem fet 
perquè a part de ser un equip 
acabat d’ascendir hi havia 
moltes jugadores noves. La 
clau ha estat la unió”, afirma. 

Mor Agustí 
Torrelles, un  
dels fundadors de 
la Penya Blanc  
i Blava La Roca 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Agustí Torrelles, un dels fun-
dadors l’any 1975 del club de 
futbol Penya Blanc i Blava 
La Roca, va perdre la vida el 
7 de maig passat a 90 anys a 
causa d’una demència senil 
greu. Torrelles, natural de la 
Roca, havia estat tota la seva 
vida vinculat a l’entitat, on 
sempre va dur a terme tas-
ques de gestió com a membre 
de la junta directiva, en què 
va ocupar càrrecs com el de 
vicepresident. Actualment el 
directiu roquerol militava al 
club com a president honorí-
fic. Només els darrers quatre 
anys va deixar de col·laborar 
amb la Penya per motius de 
salut. L’entitat, que destaca 
la seva disposició per ajudar 
sempre el club, va expressar 
les seves condolences a tra-
vés de les xarxes socials i té 
previst rendir-li algun tipus 
d’homenatge per la seva 
trajectòria a la Penya Blanc-
i-Blava quan la situació del 
coronavirus ho permeti. 

Javi Ruiz renova 
com a tècnic del  
CD La Concordia  
de futbet femení
La Llagosta

Javi Ruiz continuarà la tem-
porada que ve com a entre-
nador del CD La Concordia 
de futbol sala, que milita a la 
Segona Divisió estatal feme-
nina. L’equip llagostenc, que 
ha acabat setè després que 
la Federació Espanyola hagi 
donat per finalitzada la fase 
regular de les lligues, ha con-
firmat la baixa de la portera 
Claudia Oviedo. La intenció 
de La Concordia és renovar 
la major part del bloc de 
jugadores. 

El CN Caldes 
masculí de  
futbol sala acaba 
la Lliga quart
Caldes de Montbui

El sènior masculí del Club 
Natació Caldes de futbol sala 
ha acabat en quarta posició 
al grup 1 de Tercera Divisió 
fora dels llocs de play-off 
d’ascens a Segona B, als quals 
accedeixen els dos primers a 
la taula, després que la set-
mana passada es donessin les 
competicions per finalitza-
des. L’equip de Xavi Passar-
rius ha sumat 34 punts en 19 
jornades. 

Alèxia Putellas i Gemma 
Font, campiones de Lliga 
amb el FC Barcelona 

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Alèxia Putellas i Gemma 
Font s’han proclamat cam-
piones de Lliga amb el FC 
Barcelona després que la 
Federació Espanyola suspen-
gués definitivament la com-
petició la setmana passada 
atorgant el títol al conjunt 
blaugrana. Es tracta de la pri-
mera Lliga que aixeca Font, 
de Tagamanent, que va pas-
sar a formar part del primer 
equip la temporada passada 
després de militar a totes les 
categories del futbol forma-
tiu culé. En el cas d’Alèxia 
Putellas, que va fitxar pel 
Barça el 2012, la molletana 
ha aconseguit la seva quarta 
Lliga amb el FC Barcelona, 
que no vencia en el campio-

nat domèstic des del 2015. 
Les tres últimes campanyes 
l’equip que ara entrena Lluís 
Cortés s’havia vist superat 
per l’Atlético de Madrid, a 
qui treia nou punts a nou jor-
nades del final. La futbolista 
del Baix Vallès ha acabat el 
curs amb 10 gols que l’han 
convertit en la tercera màxi-
ma golejadora de l’esquadra 
blaugrana. 

Putellas, de 26 anys, i Font, 
de 20, queden pendents ara 
de saber de quina manera es 
resoldrà la Champions, on 
s’havien d’enfrontar a quarts 
de final contra l’Atlético de 
Madrid. El Barça també es 
trobava immers en la Copa 
de la Reina, on havia de jugar 
contra el Sevilla a semifinals, 
però el torneig del KO s’ha 
ajornat al curs vinent. 

Pol Espargaró torna a donar mascaretes 
a l’Hospital de Granollers

Granollers Pol Espargaró va fer una donació de mascaretes 
la setmana passada a l’Hospital General de Granollers. Es 
tracta de la segona vegada que el pilot de MotoGP té aquest 
gest de solidaritat amb el centre hospitalari, ja que el gra-
nollerí ja va efectuar una donació de 3.000 mascaretes a 
finals d’abril. El personal sanitari de l’Hospital va agrair a 
Espargaró la seva acció a través de les xarxes socials, on va 
publicar aquesta imatge. El pilot continua preparant-se pel 
Mundial, que podria començar el 19 de juliol a Jerez. 
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L’equip de futbol sala femení lluitarà per primer cop per pujar a la màxima categoria 
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Les 24 Hores de la Vall del Tenes, 
disposades a celebrar la prova 
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La organització vol que la icònica imatge de la sortida de les 24 Hores no falti aquest any 

Lliçà d’Amunt

Toni Canyameras

Enmig de la incertesa des-
encadenada per la Covid-19, 
l’organització de les 24 Hores 
Internacionals de Resistèn-
cia en Ciclomotor de la Vall 
del Tenes té l’absoluta certe-
sa que farà tot el que estigui 
a la seva mà per celebrar la 
prova, que s’hauria de dispu-
tar el primer cap de setmana 
de setembre al Circuit del 
Pinar de la Riera de Lliçà 
d’Amunt. El president del 

Grup 24 Hores –organitzador 
de l’esdeveniment–, Francesc 
Padró, manifesta la ferma 
intenció de celebrar la cursa. 
“No podem garantir que es 
disputin les 24 Hores però 
farem tot el possible. Hem 
mantingut converses amb 
estaments com el Consell 
Català de l’Esport i la Fede-
ració Catalana i en aquest 
moment no es poden pronun-
ciar però també hem parlat 
amb els equips i la majoria 
estan disposats a participar-
hi si organitzem la cursa. 

Els patrocinadors també ens 
donen suport. Cap al juliol  
hauríem de saber si tindrem 
24 Hores o no. Necessitem 
abans que els equips ens cor-
roborin la seva intenció de 
córrer i per això tancarem les 
inscripcions el 30 de juny. Si 
l’esdeveniment finalment se 
suspèn es retornarà l’import 
íntegre de l’inscripció”, expli-
ca Padró. 

Des que es van celebrar 
per primer cop el 1979, les 
24 Hores de la Vall del Tenes 
només han deixat de dispu-

tar-se el 1992 per la proxi-
mitat amb els Jocs Olímpics 
de Barcelona. El factor que 
determinarà en gran part que  
l’esdeveniment es dugui a 
terme o no serà la quantitat 
de públic permès. “Tenim 
clar que si ha de ser a porta 
tancada la prova no es farà 
perquè sense públic perdria 
la seva essència. La màgia de 
les 24 Hores és precisament 
el binomi entre participants 
i aficionats”, assevera el 
màxim responsable de la 
organització. “Estem dispo-
sats a adoptar totes les mesu-
res de seguretat que ens 
exigeixin, encara que haurem 
de veure si es poden complir 
o no. Si permeten que hi hagi 
espectadors però ens dema-
nen controlar l’aforament ho 
veiem difícil perquè el llarg 
del cap de setmana desfilen 
30.000 persones pel Circuit. 
Si hem de limitar el nombre 
d’assistents haurem de veure 
en quina mesura ho hem de 
fer per valorar si val la pena 
celebrar la prova”, assegura 
Francesc Padró.

Tot i que l’edició de l’any 
passat havia de ser l’última 
que es disputés al Circuit del 
Pinar de la Riera per la futu-
ra construcció d’una nau, les 
24 Hores tindrien lloc de nou 
a l’emplaçament habitual, ja 
que l’empresa privada que 
havia de construir ha venut 
el terreny a una altra. 

El CN 
Granollers dona 
suport a un repte 
solidari contra  
el coronavirus

Granollers

EL 9 NOU

El Club Natació Granollers 
va col·laborar diumenge 
amb el repte solidari espor-
tiu contra el coronavirus 
organitzat per la Universitat 
de Vic, el qual va recaptar 
fons per la causa #joemco-
rono, l’assaig clínic sobre la 
Covid-19 liderat per Oriol 
Mitjà i Bonaventura Clotet. 
Per superar el repte, els 
participants, que havien de 
fer una aportació solidària 
amb la quantitat desitjada, 
havien de practicar esport 
tant des de casa com al carrer 
sempre que fos en horari 
permès. Paral·lelament, es 
va dur a terme un programa 
en directe per la web <www.
reptesolidariuvic.cat> amb 
entrevistes, actuacions musi-
cals i emissions dels vídeos 
que els participants fessin 
de la seva activitat esporti-
va. La iniciativa, a part de la 
seva vessant solidària, també 
buscava fomentar l’esport 
tot i el confinament. El CN 
Granollers va plasmar la seva 
col·laboració contribuint a la 
divulgació i la promoció de 
l’esdeveniment.

L’entitat manté des del 
2018 amb la Universitat 
de Vic un conveni de col-
laboració per desenvolupar 
iniciatives en matèries com 
la recerca i la tecnologia. 

L’organització compta amb el suport d’equips i patrocinadors tot i la incertesa per la Covid-19
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Fa 30 anys 
14/05/1990

“Ofensiva 
comarcal  
per reduir  
els accidents  
de circulació”

Fa 20 anys 
15/05/2000

“Manifestació a 
Cànoves contra 
el perímetre 
de protecció 
d’aigua termal 
de la Garriga”

Fa 10 anys 
10/05/2010

“El Circuit 
aplega  
més de 98.000 
espectadors en 
la cursa  
de fórmula 1”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

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

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

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 00.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

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

Cardedeu
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 11. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 12. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 13. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 14.

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

La Garriga
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 11 a 14.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 
Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h. 
✚ POU I SALT 
Av. Francesc Macià, 149.  
Tel. 93 879 58 69 | cada dia,  
de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ BOTET NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 11 a 14.

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

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

Mollet del Vallès
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 11.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 12. 
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 13. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 14.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 11. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 12. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 172 | dia 13. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 14.

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 11. 
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 12. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 13. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 14.

Parets del Vallès

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

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

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

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

Sant Celoni
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 11. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 12. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 13. 
✚ GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 14.

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

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

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. De primer cop d’ull, 
sense haver-se de posar ulleres ni forçar 
l’esguard (tres mots) / 2. Casament la mar de 
popular. Follets empleats a la benzinera / 3. 
Escorça de tell. Del doble sis al doble blanc. 
Al mig de cada carpel / 4. És molt callat, però 
quan xuta avisa. Podria ser una sirena, si no 
constés de sis elements / 5. Si dóna garanties 
és perquè val. Padrastre que no deixa petja 
/ 6. Amics d’Estar per Casa. Abans era un 
home excepcional, ara és normal i corrent / 7. 
Giravolto com un planeta. No funciona ben bé 
així, per això cal un mestre / 8. L’estrambòtica. 
Recolzat com si fos a Sant Cugat / 9. Tercera 
de tres. Una de ribera, com la Carme mateixa. 
Tercera del fris / 10. En companyia del car-
boni ens és familiar. Fa de mal talar, no és la 
mateixa / 11. Símptomes d’icterícia. Justa!, un 
coit ja efectuat. I símptomes d’idiosincràsia 
/ 12. Multipliqui els calers del mallorquí. 
Continuïtat de cargolins empesos pel vent de 
llevant / 13. Estaborniré de calor. Al cor del 
sogre.

VERTICALS: 1. Aquest coit, en canvi, és 
cosa d’ara mateix. No li cal fer-se la víctima 
per sentir-se’n/ 2. A mesura que s’acosten els 
àpats n’augmenta la producció. El fragment 
ascendent / 3. Una i altra i. Tan poc gràcil en 

el caminar com si li caigués un xàfec bàrbar. 
Extrems del Barça / 4. Moble que Hisenda 
sol deixar buit. Barco avarat per l’Institut 
d’Estudis Catalans / 5. Si estripo malament 
és per culpa del membre artificial. Sortir ha 
sortit, però no del tot eixerit / 6. Mil amunt. 
Endarrereix vers la programació d’havent 
dinat. Marxa de Font-Rubí / 7. I entra a 
Espinelves. Que té les potes iguals. Liquiden 
el pròcer per començar la cerimònia / 8. Ret 
homenatge a la còpula mancada que li estal-
via una venèria. Ara els cargolins van vers 
les polatges del sud / 9. I el lloguer d’aquesta 
barca, vers el nord. Company inseparable 
de pala i galleda / 10. Del sofà al sufi. Ajagut 
com un foli. Marges d’actuació / 11. Allà on 
els bous van perdre l’esquella. A cada cop 
de timbre un cop de puny / 12. Serp de bona 
casta. Torturador de tions.

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’
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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
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LA VOLTA AL VALLÈS EN 80 MONS

Art al rescat
Com quasi sempre en 
temps difícils, l’art 
sempre surt al rescat. 
Fins i tot quan les obres 
no s’han creat com a 
resposta a una crisi en 
concret. Aquesta instal·
lació dels alumnes de 
Batxillerat artístic de 
l’institut Celestí Bellera 
de Granollers ja fa un 
any que incita a una 
reflexió que resulta molt 
necessària en els dies tan 
estranys i canviants que 
vivim, en què ens cal ubi·
car·nos i reconstruir·nos 
pràcticament cada dia.
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Quan va marxar de Montevideo?
Vaig fer·ho amb 18 anys, per venir a 

viure a Tenerife, a les Canàries. Vaig 
ser·hi fins a 23 anys, quan vaig tornar 
de nou a l’Uruguai, però, al cap de 
poc, vaig anar a viure i a estudiar a 
Buenos Aires, a l’Argentina. Allà hi 
vaig ser uns cinc anys més i encara 
després vaig marxar de motxiller per 
Llatinoamèrica uns vuit mesos abans 
de tornar un altre cop a l’Uruguai. A 
Buenos Aires, a partir d’una amic en 
comú durant un cap de setmana, vaig 
conèixer una noia, l’Anna, que ara 
és la meva parella i, res, que ens vam 
enamorar a primera vista. La vaig 
conèixer un 10 de juny i el 10 d’agost 
del 2018 ja hi era acà.

La seva parella és de Bigues?
Sí, havia anat a l’Argentina de 

vacances. Va ser un amor a primera 
vista, semblava que ens coneguéssim 
de tota la vida.

Ara ja tenen família, oi?
Sí, tenim una filla de 10 mesos. Ens 

vam fer parella de fet per la qüestió 
dels papers. La veritat és que, abans 
de conèixer l’Anna, ni m’ho planteja·
va, això de tornar a Espanya.

Per què?
Perquè havia estat cinc anys a 

Tenerife com a sensepapers i la veri·
tat és que no em passava pel cap 
tornar a viure tot allò. Tinc un germà 
que viu encara a Tenerife, però no 
era el meu pla repetir l’experiència. 
Durant aquells anys vaig aprendre 
que a qualsevol país cal treballar per 
tirar endavant, que no hi ha paradisos 
on quan arribes et regalin els diners. 
I també em pesava que havia deixat 
moltes coses enrera... Havia tallat 
el cordó umbilical molt d’hora, amb 
18 anys, i havia deixat els amics, la 
família... 

Fins la sorpresa de trobar la seva 
parella.

Sí. Amb el viatge de motxiller vaig 
aprendre a viure el moment, a gaudir 
del moment.

Com ha estat l’experiència de viu-
re a Tenerife i de viure a Bigues?

Boca, de 33 anys acabats de fer, va començar a treba-
llar com a tècnic a l’escola El Colomer tres dies abans 
del tancament a causa de la Covid-19. També és fotò-
graf i té una filla de 10 mesos.

Són llocs molt diferents. I jo també 
soc diferent. Potser dels 18 anys fins 
ara em sembla que he estat jo qui ha 
canviat més que la diferència entre 
les dues societats, la canària i la cata·
lana. La veritat és que estic encantat 
amb Bigues. Des que he arribat que 
em sento molt i molt emparat i molt 
ben acollit. Soc superfeliç.

És curiós però tothom que conec 
que ha arribat a Bigues se sent molt  
ben acollit.

Jo tenia una impressió equivocada 
dels catalans, pensava que serien 
molt distants, que no et parlarien 
res que no fos català, que serien 
esquerps... I la veritat és que no. 
Tothom m’ha rebut amb els braços 
oberts.

Vostè és fotògraf.
Va ser una de les raons per anar a 

Buenos Aires, vaig anar·hi a estudiar 
fotografia. Després d’enllestida la 
carrera a l’Argentina, vaig voler fer 
molts treballs socials, en el sentit que 
la fotografia ha de ser una eina per 
mostrar alguna cosa. Vaig treballar 
per a ONG i a les villas, que serien 
com els barris de faveles del Brasil. 
També he fet altres coses, com per a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells el seu 
calendari. 

Quan tornarà l’activitat normal a 
l’escola?

Penso que es reprendrà al setem·
bre, amb l’inici del nou curs. Ara toca 
fer les preinscripcions i s’aplicaran 
tots els protocols de seguretat... Em 
sembla que ens haurem d’acostumar 
a aquestes condicions molt de temps.

Com s’imagina en el futur?
No penso gaire en el futur llunyà, 

visc el present. I això no vol dir que 
no em preocupi, però intento no 
pensar·hi. Gaudeixo del moment. 
Tampoc no sabem què passarà gaire 
més endavant ara que estem vivint la 
pandèmia. Aquest virus ningú no se 
l’esperava, oi? Per tant, pensar en el 
futur és com fer·se il·lusions.

Jesús Medina

GONZALO BOCA, biguetà de Montevideo  
(Uruguai), fotògraf i tècnic a El Colomer 
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“No hi ha paradisos on quan 
arribes et regalin els diners”

VISIÓ PERIFÈRICA


