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Sant tornem-hi a l’escola 
amb moltes incerteses
u Col·legis i instituts tornaran a 
fer classe però s’espera un volum 
d’alumnes reduït a tots els cursos 

u El Gremi d’Hostaleria preveu  
que reobrin tots els restaurants ara 
que es permet l’aforament interior  

u Llinars i Sant Pere de Vilamajor 
mantindran tancades les piscines, 
Sant Antoni s’ho està pensant  

Aprovat el canvi 
urbanístic per 
fer la piscina 
descoberta  
de Sant Celoni

(Pàgina 10)

Protestes 
simultànies 
al Montseny 
en contra de 
l’elevat trànsit

(Pàgina 11)

La Roca Village reobre por-
tes aquest dilluns, amb la 
totalitat de les botigues en 
servei. El complex extrema-
rà les mesures de seguretat 
i només donarà cabuda a un 
30% de l’aforament mentre 
duri l’actual fase 2.

Sensor de 
temperatura 
per entrar 
a La Roca 
Village

(Pàgina 21) El sensor per a treballadors i visitants a l’entrada de La Roca Village
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(Pàgines 2 a 9) Dues mestres de l’Escola Pia de Granollers mesuren la distància de seguretat que han de mantenir els alumnes a l’aula 

El ple  
de Sant Feliu 
tria Serratacó 
com a nova 
alcaldessa

(Pàgina 12)

Dues empreses 
de Granollers  
i Caldes fan un 
escenari mòbil 
sobre un camió

(Pàgina 22)
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Retorn condicionat a les aules
u Escoles i instituts obren a partir de dilluns però 
s’espera un volum d’alumnes reduït a tots els cursos

u La xifra d’alumnes per aula es redueix i cal adoptar 
mesures per evitar contagis com esglaonar l’accés

Més a casa que a l’escola
Els centres de Primària aposten per fer un comiat presencial a 6è
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Teresa Garcia, conserge de l’escola Ferrer i Guàrdia, prepara l’aula d’infantil que aquests dies acollirà cinc alumnes 

Granollers

R.S./F.P.

En els darrers dies, les esco-
les de la comarca s’han estat 
preparant per a la reobertura 
en fase 2. A l’escola Ferrer i 
Guàrdia, de Granollers, l’as-
sistència aquests 10 dies serà 
molt inferior a l’habitual: de 
75 infants de cicle infantil, 
aniran a classe cinc; de pri-
mer a cinquè de Primària, 
n’hi haurà 15 entre tots els 
curs, i el grup més semblant 
a l’habitual serà el de sisè, 
del qual divendres havien 
confirmat l’assistència 12 
alumnes de 26. Per assistir 
aquests dies, els alumnes 
han de portar una declaració 
jurada que diu que no tenen 
la Covid-19 i que els pares 
no se’n poden fer càrrec. Per 
a Educació Infantil s’ha creat 

un servei d’acollida que fun-
cionarà de 9 del matí a 1 del 
migdia. De 1r a 5è de Primà-
ria es faran tutories persona-
litzades d’acompanyament 
emocional, juntament amb 
el tutor i un familiar; s’ha 
de demanar cita prèvia i les 
sessions són de 30 minuts 
setmanals. Sisè farà el tanca-
ment de l’etapa de Primària 
i assistirà a l’escola dimarts 
i dijous de 10 a 12 en grups 
d’un màxim de 13.

Sara Garcia, directora de 
l’escola, apunta els motius 
pels quals hi ha tan poca 
resposta. “La gent està molt 
conscienciada del que està 
passant i per 10 dies no vol 
arriscar. Els que venen és 
perquè tenen necessitats 
molt concretes: els pares 
treballen tots dos, o en casos 
d’infants que no han pogut 

fer les feines a casa i neces-
siten contacte amb el tutor. 
Però la gran majoria et diuen 
que no cal, que ja ens hem 
vist molt de forma virtual i 
que 10 dies no solucionen 
gaire.”

SENSE PETICIONS  
A INFANTIL

A Cardedeu, l’escola Ger-
mans Corbella no espera cap 
alumne d’Educació Infantil. 
Cap família ho havia comu-
nicat a través del qüestionari 
que els van enviar. Tampoc 
hi ha prevista cap activitat 
presencial amb alumnes 
de primer a cinquè i sí que 
es buscarà un dia per fer el 
tancament amb els de sisè, 
tot i que caldrà dividir els 
grups per complir amb els 
límits d’alumnes establerts 

per nivell. Aposten per 
tancar el curs de manera 
telemàtica i, durant la dar-
rera setmana, ho faran amb 
activitats més festives.

A l’escola de Santa Agnès 
de Malanyanes, a la Roca, 
esperen un màxim de vuit 
alumnes al servei d’acollida 
per als cursos d’Educació 
Infantil. De primer a cin-
què, els alumnes aniran 
un dia al centre i, en algun 
cas, els grups es dividiran 
en dos. Els de sisè hi pas-
saran dos dies: un per fer 
una tutoria i el segon per 
tancar el curs. “Estem en 
barracons i els espais són 
més reduïts. Hem optat per 
fer grups encara més petits 
i assegurar que els alumnes 
no coincidiran en un mateix 
espai, per habilitar els dos 
accessos que tenim i per 
fer entrades i patis esgla-
onats...”, explica Tamara 
Cañado, la directora. “Al 
principi, no estàvem gaire 
d’acord a obrir. Crèiem que 
era moure massa coses per 
dues setmanes i que enca-
ra hi havia risc. Treballar 
així no és fer escola perquè 
falta el contacte físic però 
entenem la necessitat de 
les famílies de poder fer un 
tancament del curs.”

En el cas de l’escola La 
Muntanya, d’Aiguafreda, 
rebrà cada dia dos alumnes 
d’Educació Infantil que tin-
dran un servei d’acollida de 
9 a 1 del migdia. Els alum-
nes de sisè –20 en total– hi 
aniran els dos dimecres 
dividits en dos grups de 10 
i en horaris diferents. De 
primer a cinquè, seguiran 
el treball telemàtic des de 
casa. A l’accés a l’escola, es 
prendrà la temperatura dels 
infants i també se’ls dispen-
sarà gel hidroalcohòlic.

Preparatius a l’institut El Vern, de Lliçà de Vall, la setmana passada

El Vern, de Lliçà de Vall, deixa només 15 taules per aula

Espais preparats als instituts 
però s’hi espera poc alumnat

Lliçà de Vall

F.P.

A l’institut El Vern, de Lliçà 
de Vall, s’ha dissenyat un 
pla de reobertura on poden 
assistir tots els alumnes un 
dia per setmana durant una 
hora i mitja i en grups d’un 
màxim de 15 estudiants. 
L’objectiu és fer una sessió 
tutorial de seguiment emoci-

onal i tancament del grup. El 
centre prioritza els alumnes 
de quart d’ESO. A banda, es 
convoquen alguns alumnes 
de manera individual per 
fer seguiment i orientació 
acadèmica dirigida a les 
recuperacions de l’estiu. Les 
aules s’han adequat amb un 
màxim de 15 taules per espai 
col·locades de forma indi-
vidual. Les entrades i sorti-

des seran esglaonades i els 
grups no es barrejaran. No 
es preveu gaire assistència. 
Reiteren que el curs acaba de 
forma telemàtica. En el cas 
de l’institut Marta Estrada, 
de Granollers, el centre obre 
dilluns per atendre un grup 
d’alumnes de quart d’ESO. La 
resta de dies estan reservats 
per a entrevistes individuals 
amb cita prèvia.

Granollers

J.V./R.S./F.P.

L’activitat presencial torna 
aquest dilluns a les escoles 
i instituts d’arreu del Vallès 
Oriental però ho farà amb un 
volum molt reduït d’alum-
nes en un període en què 
l’assistència serà voluntària. 
Només als cursos d’Educa-
ció Infantil –P3, P4 i P5– es 
preveu un cert nombre d’es-
colars i amb una presència 
més continuada durant les 
dues setmanes que queden 
pel final de curs. L’objectiu 
és facilitar la conciliació 
laboral. 

En el cas dels alumnes de 
Primària i Secundària, la 
majoria de centres prepa-
ren trobades puntuals dels 
grups-classe dividits per 
poder acomiadar el curs. 
Només en els cursos de final 
d’etapa –sisè de Primària, 
quart d’ESO i segon de Batxi-
llerat– es preveu que l’activi-
tat presencial pugui ser més 
constant. En tots els nivells, 
però, serà amb una xifra 
d’alumnes per grup reduïda: 
5 a les escoles bressol, 8 a P3, 
10 a P4 i P5, 13 a Educació 
Primària i 15 a la Secundària 
i als estudis postobligatoris. 

Educació estableix, a més, 
una sèrie de condicions a 
la presència dels alumnes i 
del professorat seguint els 
criteris marcats per Protec-
ció Civil: caldrà que hi hagi 
absència de simptomatologia 
compatible amb la Covid-19; 
i que no convisquin o tinguin 
contacte estret amb cap posi-
tiu confirmat o amb simp-
tomatologia compatible en 
els 14 dies anteriors. Entre 
el professorat i personal no 
docent queden excloses les 
persones de risc elevat de 
malaltia greu tant si tenen 
més de 60 anys, com si tenen 
malalties cròniques o estan 
embarassades.

La pandèmia també condi-
ciona l’estada dels docents 
i els alumnes al centre: 
caldrà fer higiene de mans 
durant l’estada amb diversos 
punts de rentat situats en 
llocs claus com els accessos. 
També s’aconsella que es 
col·loquin dispensadors de 
solució hidroalcohòlica. La 
mascareta és recomanable 
però es podrà retirar si es 
poden complir les distàncies 
de seguretat entre persones.

Els centres consultats 
per EL 9 NOU destaquen la 
complexitat del procés per 
adequar els centres, lligar 
horaris, espaiar entrades i 
sortides, muntar els grups... 
“No té gaire sentit. En pri-
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Preparació de l’entrada a una de les aules de l’escola Ginebró de Llinars, divendres passat

Preparatius per a la reobertura a l’Escola Pia de Granollers

Granollers / Llinars

J.V.

“Hi ha una part de contin-
guts acadèmics que s’han 
continuat fent, però el que 
es perd és la funció socialit-
zadora de l’escola, que no es 
pot fer a distància i que el 
teletreball no pot substitu-
ir.” Ho diu Maria Expósito, 
la directora pedagògica de 
l’escola Ginebró de Llinars, 
que, com la resta de centres 
públics i concertats, s’ha 
preparat per rebre a partir 
d’aquest dilluns els alumnes 
que, des de P3 fins a Bat-
xillerat i Cicles Formatius, 
podran retornar a les aules. 

Al Ginebró, calculen que 
retornaran a les aules al 
voltant del 40% dels 1.230 
alumnes. Un percentatge 
similar al que preveu una 
altra de les grans escoles 
concertades de la comarca. 
l’Escola Pia de Granollers.

Maria Expósito insisteix 
en la rellevància de l’aten-
ció presencial a les escoles. 

dos pilars fonamentals i cal 
posar-los al davant”.

GEnERAR nouS ESPAIS

Un dels aspectes que han 
treballat les escoles en els 
dies previs a la reobertura és 
la preparació dels espais, ja 
que la limitació d’alumnes 
per grup obligarà a habili-
tar espais nous. “Nosaltres 
tenim la sort que disposem 
de diverses aules comple-
mentàries, com la d’espai 
manipulatiu, exposicions, 
música, anglès, racons de 
jocs...”, diu el director de 
l’Escola Pia de Granollers, 
Xavier Ambròs. I també 
mantenir la distància social. 
“Hem marcat la distància 
entre les taules i a llocs com 
les escales o l’entrada des del 
carrer, per evitar que hi hagi 
aglomeracions.”

A l’escola Pia de Granollers 
esperen més alumnes a sisè 
de Primària. “A sisè vindran 
uns 70, però a primer una 
vintena.” Ambròs diu que, 
per l’experiència d’altres 
escoles pies que ja han obert, 
“els dies previs són més 
complicats que la mateixa 
obertura”. Remarca que “la 
idea és retrobar-se, recupe-
rar una mica el fil i atendre 
alguns casos de nanos que ho 
han pogut passar malament 
durant el confinament”. I 
afegeix que “algunes famílies 
han viscut situacions molt 
dures, afectades per ERTO, 
mort de familiars...”.

Ambròs diu que l’activitat 
telemàtica ha anat evolucio-
nant i que s’han extret con-
seqüències positives, però ha 
estat complicat. “Al principi 
ens plantejàvem si era legal 
o no posar-se davant d’una 
pantalla amb tot de menors 
d’edat. Algunes coses ens 
serviran quan tornem a la 
normalitat, però ha estat 
molt dur. No li regalo a nin-
gú.” I lamenta el tracte que 
han rebut les concertades 
per part del Departament 
d’Educació. “Hem patit molt 
la polèmica per les quotes i 
Educació no ens ha tractat 
gaire bé.”

Preparatius a l’institut El Vern, de Lliçà de Vall, la setmana passada

“La funció socialitzadora de 
l’escola no es pot fer a distància”
Les escoles concertades esperen rebre del 30% al 40% d’alumnes

mer lloc, és un risc que cor-
rem les escoles perquè no 
podem garantir al cent per 
cent que no hi hagi contagis 
i, d’altra banda, 10 dies no 
aportaran res de rellevant”, 
considera la directora de 
l’escola Ferrer i Guàrdia, de 
Granollers, Sara Garcia.

A la vegada, alerten de les 
dificultats que hi haurà si 
cal mantenir aquestes limi-
tacions en l’arrencada del 
proper curs. “El curs vinent 
d’aquesta manera em sembla 
inviable. És molt difícil ense-
nyar els valors de compartir 
així”, sosté Tamara Cañado, 
directora de l’escola de Sant 
Agnès, a la Roca. “El proble-
ma el tindrem al setembre 
perquè, si tornéssim amb 
aquest mateix model, no hi 
hauria prou espais per divi-
dir els grups”, diu Xavier 
Ambrós, director de l’Escola 
Pia de Granollers.

oBRE L’ESCoLA CAMInS

El claustre de l’escola 
Camins, a les Franqueses, es 
va reunir divendres i va deci-
dir que, finalment, obriran. 
Havien expressat a les famí-
lies la intenció de no fer-ho. 
L’escola, seguint els criteris 
del Departament, ja havia 
redactat un pla d’obertura. 
Lamenten que s’han quedat 
bastant sols i no els han 
seguit més escoles.

Les escoles bressol muni-
cipal també reprenen l’ac-
tivitat. A Cardedeu, ho fan 
en horari de 8 del matí a 1 
del migdia. A Lliçà d’Amunt, 
les llars d’infants del poble 
obren amb un total de 29 
alumnes i aplicant “totes les 
mesures higièniques i de 
prevenció establertes”, han 
explicat fonts municipals.

“La funció socialitzadora de 
l’escola és la que fa persones 
els alumnes. En una societat 
cada cop més digitalitzada, 
els aspectes humans seran 
cada cop més importants.” 

Pel que fa a les activitats 
que es faran fins a final de 
curs, diu que els alumnes 
que preparen la selectivitat 
tindran un pla de tutories 
individualitzades i classes 
de suport en petits grups. I 
de la resta, declara: “Farem 
un treball d’acompanyament 

emocional a l’alumne. Que 
pugin explicar com han 
viscut el confinament, com-
partir les experiències viscu-
des...” I destaca que “el més 
important per a un infant 
és sentir-se segur i estimat, 
malgrat les mesures de dis-
tanciament socials”.

Expósito diu que l’escola 
“s’ha hagut de reinventar 
a base de creativitat i amb 
passió per la feina. Tenim 
clar el compromís amb la 
societat. Salut i Educació són 

Alerten  
de la dificultats 
d’engegar el nou 
curs amb tants 
condicionants
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Els restaurants obren nova etapa 
amb l’obertura d’espais interiors

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Carmina Montasell, del Mont-Bell, de Vallromanes, amb una taula a l’interior preparada i la terrassa ja en marxa

Granollers

F.P.

El Gremi d’Hostaleria preveu 
que tots els establiments de 
restauració obrin ja aquesta 
setmana amb el pas a la fase 
2, que permet activar el 40% 
de l’aforament interior. Serà 
clau per facilitar la represa 
de l’activitat als establiments 
que no tenen terrassa o que 
tenen massa poques taules a 
l’exterior perquè els surtin 
els números. “Un aforament, 
encara que sigui del 40%, ja 
et permet treballar”, apunta 
David Vázquez, president 
del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental. A la vegada, 
els restaurants que ja havien 
obert podran ara ampliar el 
nombre de taules amb els 
espais interiors. “Esperem 
que la resposta de la gent 
sigui bona perquè arriba 
un moment en què tots ho 
necessitem. La previsió és 
bona i ja hi ha reserves, fins 
i tot, pel cap de setmana que 
ve.”

A Granollers, reprèn l’ac-
tivitat la Fonda Europa des-
prés de tres mesos amb el bar 
i el restaurant tancats. Ho 
farà amb una carta renovada 
–pel canvi de temporada– i 
amb l’habitual horari de cui-
na contínua des de les 8 del 
matí fins a 2/4 de 12 de la nit. 
A més, incorporen un servei 
de plats per emportar que 
s’ampliarà en les properes 
setmanes amb un servei de 
distribució a domicili. 

El restaurant Sant Miquel, 
de Vallromanes, també obre 
dilluns. “Quan vam saber 
que es podria passar a fase 2, 
ja vam començar a moure la 
cuina i preparar els menja-

que hi ha por i la por és difí-
cil de fer-la desaparèixer. 
Hem entès que no només 
hem de donar menjar i un 
servei, ara també hem de 
donar seguretat perquè ens 
ho demana el client. Tenim 
la gran sort que tenim lloc i 
hem pogut generar aquests 
espais amplis”, comenten 
els germans Miquel Àngel i 
Mireia Riera Garcia.

A Montseny, com en altres 
municipis del Vallès Oriental 
amb densitats de població 
inferiors als 100 habitants 
per quilòmetre quadrat, els 
restaurants ja poden ocupar 
espais a l’interior des del 
22 de maig. “Molta gent no 
sap que poden anar a dins”, 
explica Raquel Traveria, 
dels restaurant Maria Rosa, 
de Montseny. En el seu cas, 
les restriccions només els 
permeten treballar amb cinc 
taules a dins. “Tenim més 
de 2,5 metres entre taula i 
taula. No és ni la meitat de 
taules que teníem”, diu. Amb 
tot, “preferim menys i que 
la gent estigui tranquil·la”. 
Estan satisfets del nivell de 
feina. “Després de dos mesos 
i mig sense treballar, només 
que haguéssim tingui una 
taula ja hauria estat bé.”

MÉS INCERTESA 
A LA TARDOR

Més enllà de l’arrencada, 
el sector veu més incertesa 
en els mesos posteriors si la 
crisi sanitària es tradueix en 
una crisi econòmica profun-
da. “Caldrà veure com evolu-
ciona tot. Les conseqüències 
potser poden arribar a la tar-
dor. Si la gent va bé, els res-
taurants anem bé però si la 
gent va malament...”, afirma 
el president del Gremi d’Hos-
taleria. “Caldrà veure què 
passa a l’octubre i al novem-
bre”, apunta Montasell, del 
restaurant Mont-Bell. 
“Estem pendents de les 
empreses i amb els clients 
que mouen que són impor-
tants”, comenta Sánchez 
Rabassa, del Sant Miquel. 

Els balnearis de Caldes 
encara no saben quan obriran
El Termes la Garriga, l’únic de la comarca que obre aquest dilluns

Caldes de M./La Garriga

R.S./F.P.

Cap dels tres balnearis de 
Caldes (Broquetas, Vila de 
Caldes i Termes Victòria) 
obrirà aquest dilluns, ni 
tampoc tenen data prevista 
per reprendre l’activitat. 
Tots tres establiments estan 
tancats i amb la totalitat de 
les respectives plantilles en 

ERTO (entre tots tres, més 
de 100 persones). “No ens 
plantegem obrir a la fase 2 
i segurament tampoc a la 
3. Tenint molts clients de 
tercera edat, sense mobili-
tat entre províncies i amb 
les restriccions de zones 
comuns, és molt difícil”, 
explica Joan Anglí, director 
del Termes Victòria.

D’altra banda, a la Garriga 

l’hotel Blancafort obrirà el 
3 de juliol i l’únic balneari 
de la comarca que ho farà 
aquest dilluns és el Termes 
la Garriga. “Ja tenim 30 
reserves per a aquesta set-
mana vinent, i també n’hi 
ha per al juliol i l’agost. La 
previsió és força bona. En 
el nostre cas, ens afavoreix 
el fet que la gent associa el 
balneari amb la salut i que la 

temperatura de l’aigua i el 
clor van bé contra el virus. A 
més, som un hotel petit i no 
s’hi concentra gaire gent”, 
explica el gerent, Enric 
Furió.

EL 40% D’HOTELS 
OBERTS

Segons les dades d’Hotels 
Vallès Oriental, només el 
40% dels hotels de la comar-
ca estan en funcionament. 
La xifra no es preveu que 
creixi amb el pas a la fase 2. 
“Per als hotels pràcticament 
no canvia res”, comenta 
Sílvia Brunet, presidenta de 
l’entitat. La majoria espera-
ran “que s’obri la mobilitat 
interprovincial i interna-

cional”. “Els que tenim 
obert ara tenim molt poca 
demanda”, explica Brunet. 
La majoria són operaris que 
venen de fora a fer treballs 
puntuals en alguna empresa 
de la zona i que hi estan un 
o dos dies. “A les cases de 
turisme rural i apartaments 
de la zona del Montseny és 
diferent perquè ja poden 
tenir clients de Barcelona.” 
Brunet explica que detec-
ten més interès pel juliol. 
“Sobretot de francesos que 
pregunten. Sembla que esti-
gui més animat.” La fórmula 
1 a l’agost també serà positi-
va per als hotels de l’entorn 
de Granollers perquè és un 
mes que, tradicionalment, 
tenen menys activitat.

malment no en tenen– per 
només dues setmanes. 

Altres establiments sí que 
han aprofitat la terrassa. És 
el cas del restaurant Mont-
Bell, també de Vallromanes, 
on han ampliat en nombre 
de taules exteriors. Van obrir 
la setmana passada i aquesta 
tindran també taules a l’inte-
rior, 15 menys de les habitu-
als. “Per ara veig que la gent 
té moltes ganes de sortir”, 
comenta Carmina Montasell. 
A Can Farell, de Santa Eulà-
lia, treballen des del dia 1 de 
juny amb la terrassa exterior, 
que normalment obrien per 
Sant Joan. “Hi ha ganes de 
tornar al restaurant. Hem 
tingut trucades i whatsapps 
des del primer dia i molts cli-
ents ens deien que el primer 
lloc on anirien seria a Can 
Farell. Però també sabem 
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El restaurant Maria Rosa, de Montseny, aquest dissabte al migdia

dors”, explica Josep Sánchez 
Rabassa. “Esperem que la 
gent tingui ganes d’anar als 
locals”, diu el seu propietari. 

De moment, les sensacions 
són bones i tenen força 
reserves. Ells van descartar 
muntar una terrassa –nor-

El Gremi d’Hostaleria preveu que aquesta setmana tots els establiments ja estaran funcionant
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edicte
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de juny de 
2020, ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació polígon 9, 
zona 8 b4, Zona Establiments Especials sector industrial Circuit.

Tothom que hi estigui interessat podrà examinar l’expedient i, si 
escau, formalitzar al·legacions o suggeriments al respecte en el 
termini de 30 dies, comptat des de la publicació del present Edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi presentat cap al·legació s’entendrà aprovat 
definitivament.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les 
oficines de l’Ajuntament de Montmeló – Departament d’Urbanisme– 
Plaça de la Vila, 1, i a la web http.//www.montmelo.cat.

L’alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez
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Llinars  
i Sant Pere 
no obriran les 
piscines d’estiu
Lliçà d’Amunt, Vallromanes i Figaró 
preparen l’obertura complint la normativa
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La piscina interior del GIM10 de Cardedeu en una imatge d’arxiu

Llinars del Vallès

J.B.M./F.P.

La crisi sanitària del corona-
virus tindrà conseqüències 
en la temporada d’estiu de 
les piscines municipals de la 
comarca. Llinars i Sant Pere 
de Vilamajor ja han decidit 
que no obriran. Sant Antoni 
s’està pensant què fa amb 
les dues piscines públiques 
del municipi. D’altres, com 
Lliçà d’Amunt, Vallromanes 
o Figaró, sí que tenen previst 
activar els equipaments però 
amb limitacions. 

L’Ajuntament de Llinars 
ha decidit no obrir les pisci-
nes Pere Planas, per la crisi 
sanitària i per la seguretat de 
tots els usuaris. Cada any al 
març i l’abril l’Ajuntament fa 
tasques de manteniment de 
les instal·lacions. Enguany, 
no s’ha pogut fer perquè ha 
coincidit amb l’estat d’alar-
ma, que s’ha afegit a la incer-
tesa de si es podrien o no 
obrir les piscines i en quines 
condicions. “El manteniment 
és molt important, la piscina 
d’estiu és una de les coses 
més cares que té l’Ajunta-
ment”, diu l’alcalde, Martí 
Pujol, que afegeix que “tot 
això és molt complex”.  

Tampoc s’obrirà la piscina 
de Can Ram a Sant Pere, ja 
que l’Ajuntament creu que 
no pot garantir les mesures 
de seguretat. A Sant Antoni 
de Vilamajor, l’Ajuntament 
valora no posar en marxa les 
piscines, la del nucli i la de 
les Pungoles. Per a l’alcalde, 
Raül Valentín, “obrir per a 
25 persones no té sentit i 
menys la de les Pungoles, 
que és més petita”. Tampoc 
veu com es pot controlar 
que només siguin veïns del 
municipi qui accedeixin a la 
piscina i fer-ho per franges 
i demanant-ho per internet 
“no seria igualitari perquè hi 
ha qui no té internet”. La que 
sí que obrirà serà la piscina 
de Can Llança, a Alfou, que 
és privada.

A l’Ametlla, el regidor 
d’Esports, Gustau Saeta, 
expressa dubtes sobre la pos-
sibilitat d’obrir les dues pis-
cines municipals: Can Camp 
i Ca l’Arenys. “La nostra 
voluntat de donar a la pobla-
ció el servei recreatiu de les 
piscines d’estiu va en concor-
dança amb la nostra respon-
sabilitat de garantir la segu-

retat a través del compliment 
de totes les indicacions que 
les autoritats competents ens 
marquin, i fer viable el seu 
ús. Se’ns presenten moltes 
incògnites en les quals ja 
estem treballant”, explica.

FIGARÓ: OBERTURA  
AMB HORARI PARTIT

L’Ajuntament de Figaró 
prepara l’obertura, tot i que 
serà amb un calendari més 
ajustat. “Només els mesos de 
juliol i agost”, explica l’alcal-
de Ramon Garcia. També es 
modificarà l’horari habitual i 
es tancarà una hora al migdia 
–de 2/4 de 3 a 2/4 de 4– per 
desinfectar les instal·lacions. 
“Les persones que accedeixin 
al matí no podran tornar a 
la tarda amb l’objectiu de 
facilitar la màxima presèn-
cia de persones diferents”, 
apunta Garcia. L’aforament 
estarà limitat a 45 persones 
per torn per la necessitat 
de respectar les distàncies: 
quatre metres quadrats de 
gespa per persona i un 30% a 
la làmina d’aigua. Els usuaris 
hauran de fer una reserva 
prèvia. “Volem evitar que hi 
hagi persones que vagin a la 
piscina i es trobin que no hi 
poden entrar.” No es podran 
fer servir els vestidors i cal-
drà portar mascareta. Hi hau-
rà un sistema per desinfectar 
el calçat i es dispensarà gel 
hidroalcohòlic a l’accés. 
Tot plegat, s’ha dissenyat 
tenint en compte els criteris 
actuals. “Si hi ha canvis, ens 
adaptarem.” No hi haurà abo-
naments. Els preus encara 
s’han de fixar.

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt treballa per obrir 
complint la normativa i, 
per tant, amb limitacions 
d’accés i protocols de neteja 
i desinfecció exhaustius. 
L’obertura podria ser després 
de Sant Joan. També queda 
per decidir si es fan canvis en 
els preus. L’Ajuntament de 
Vallromanes també hi està 
treballant.

D’altra banda, els comple-
xos esportius municipals de 
la Garriga i de Canovelles 
–tots dos gestionats per 
l’empresa IGE BCN– també 
treballen per obrir el dilluns 
22. Així ho han comunicat 
tots dos centres a Instagram.

El Club Natació Caldes 
obrirà en dues etapes. 
Aquest dilluns tenia previst 
obrir les pistes de tennis 
i pàdel de la urbanització 
La Font dels Enamorats, 
però la manca de material 
de proveïdors ha impedit 
completar a temps l’ade-
quació de les instal·lacions 
i l’obertura s’endarrerirà 
uns dies. D’altra banda, la 
setmana vinent està pre-
vista l’obertura de la zona 
esportiva de Les Cremades, 
amb el gimnàs i la piscina; 
en tots dos casos, s’haurà de 
demanar cita prèvia. El club 

ha adoptat mesures com 
la reducció de l’aforament 
a les classes dirigides, el 
reforç de personal d’atenció 
al públic perquè els usuaris 
no estiguin tan junts, una 
hora de tancament al migdia 
per fer neteja i desinfecció, 
o la imposició de normes 
com l’obligació de cada per-
sona de netejar la màquina 
del gimnàs després de fer-la 
servir, entre d’altres.

GIMNASOS PRIVATS

D’altra banda, en els centres 
esportius privats no hi ha 
unanimitat en el dia d’ober-
tura. A Granollers, aquest 
dilluns tornarà a l’activitat 
el Crack Sports, en l’horari 
habitual de 3/4 de 7 del 
matí a 10 de la nit; en canvi, 
l’Espai Wellness continuarà 
tancat.

El GIM10 de Cardedeu posa  
en marxa les piscines en fase 2
Els centre esportius de Mollet, la Garriga i Canovelles treballen pel dia 22

Cardedeu

EL 9 NOU

El GIM10 de Cardedeu 
obrirà en fase 2 les pis-
cines de la instal·lació, 
tant les interiors com l’ex-
terior, que normalment 
s’activava per Sant Joan. 
Ho va avançar l’Ajunta-
ment aquest divendres en 
un comunicat. Amb tot, 
encara no se’n concreta la 
data exacta. Tampoc s’ha 
detallat com funcionarà el 
pagament del servei. 

La posada en funciona-
ment del servei es farà 
complint les restriccions 
que marca en decret: 
aforament limitat, neces-
sitat de concertar cita 
prèvia, sense dutxes i amb 
recorreguts prefixats a la 
instal·lació. Les reserves 
es podran fer per una 
franja d’una hora a través 
d’una aplicació mòbil o 
per telèfon. Més endavant, 
es preveu anar activant 
la resta de serveis de la 
instal·lació.

A Mollet, el complex 
esportiu de Ca n’Arimon 
preveu obrir en fase 3, 
segurament el 22 de juny. 
S’adoptaran tot de mesu-
res com l’ajust del nombre 
de participants en les 
classes dirigides perquè 
cada un disposi de quatre 
metres quadrats o l’ajust 
de la durada de les classes 
per permetre la neteja dels 
espais. La piscina exterior 
es vol obrir pels volts de 
Sant Joan, també dins de 
la fase 3 de desconfina-
ment.

L’aforament 
estarà limitat a 

la gespa i l’aigua 
i caldrà demanar 

cita prèvia 
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*Des del 21 de maig és obligatori que adults i 
infants majors de 6 anys portin mascareta a la via 
pública i en espais a l’aire lliure sempre que no es 
pugui mantenir la distància de dos metres / Font: 
Portal ‘Desconfinament progressiu’ de la Generali-
tat de Catalunya.

L’esport no professional es pot 
practicar a qualsevol via o es-
pai públic dins la mateixa regió 
sanitària (s’elimina la limitació 
del municipi). Les persones 
majors de 70 anys han de sortir 
entre les 10 i les 12 del matí i 
les 7 i les 8 del vespre, mentre 
que la resta poden fer-ho en 
qualsevol moment exceptuant 
aquestes franges. Els entrena-
ments han de ser individuals, i 
en les lligues professionals, de 
14 jugadors o jugadores més el 
tècnic. Es permet reobrir amb 
un 30% de l’aforament centres 
d’alt rendiment, gimnasos, pis-
cines i instal·lacions esportives 
a l’aire lliure, però cal demanar 
cita prèvia. 

Es permeten reunions de 
fins a 15 persones man-
tenint la distància de dos 
metres. S’eliminen les 
franges horàries i la limi-
tació d’un quilòmetre per 
a les sortides amb menors 
de 14 anys.

Es pot circular per la regió 
sanitària pròpia amb llibertat 
i sense limitacions horàries. 
Per desplaçar-se a d’altres 
calen motius sanitaris, labo-
rals, de retorn al lloc de resi-
dència o de cura de persones 
dependents. 

Els hotels i establiments 
turístics poden reobrir les 
zones comunes amb un 
aforament màxim d’un terç 
de la capacitat total. També 
està permès que recuperin 
les activitats en grup amb 
un límit de 20 persones. 

Què es pot fer a partir d’aquest dilluns?

Cinemes, teatres, auditoris i 
espais similars han de tenir 
les butaques preassignades 
i limitar el públic a un terç 
de l’aforament. No està per-
mès superar les 50 perso-
nes a l’interior dels locals. 
En esdeveniments a l’aire 
lliure, el límit és de 400.

Poden obrir al públic els es-
tabliments i locals minoris-
tes, sense tenir en compte 
els metres quadrats, amb un 
aforament màxim del 40%. 
Als mercats a l’aire lliure 
només està permès ocupar 
un terç dels llocs habituals.

Escoles i instituts tenen l’op-
ció de reobrir per fer suport 
lectiu i orientació. També 
per a infants d’1 a 6 anys si 
les famílies no se’n poden 
fer càrrec. El retorn dels 
alumnes, però, és voluntari. 
Autoescoles i acadèmies 
recuperen l’activitat amb un 
terç d’aforament.

Els bars i restaurants poden 
reobrir l’interior dels locals 
amb un aforament màxim 
del 40% i només servei de 
taula. Si la superfície és la 
mateixa, les taules de les 
terrasses han de ser la mei-
tat de les de l’any anterior. 
Hi poden seure grups de 
fins a 15 persones.

Està permesa l’assistència 
a espais de culte sempre 
que no se superi la meitat de 
l’aforament. A dins és obli-
gatori portar mascareta. Es 
poden portar a terme cele-
bracions religioses i cerimò-
nies nupcials amb un màxim 
de 100 persones a l’aire lliure 
i 50 en espais tancats.

Les vetlles de difunts 
poden ser d’un màxim de 
25 persones a l’aire lliure i 
de 15 en espais tancats. A 
les cerimònies de comiat es 
restringeix l’assistència a 
25, comptant-hi qui oficia el 
ritu. Cal mantenir la distàn-
cia interpersonal i portar 
mascareta.

Les residències per a la gent gran sense residents amb Covid-
19 o amb sectorització i aïllament dels espais poden recuperar 
les visites de familiars, però seguint estrictes mesures de 
seguretat i restriccions: evitar el contacte físic, cribratge de 
símptomes en arribar o trobades d’un màxim de 30 minuts un 
cop a la setmana.

Es permet l’entrada a bibli-
oteques i museus sempre 
que no se superi un terç de 
l’aforament. Sales d’exposi-
cions i monuments reobren 
amb la mateixa limitació. No 
es pot prestar el servei de 
guarda-roba ni consigna.

La residència Santa Susanna de Caldes fomenta les visites des de l’exterior de l’edifici

Visites des del balcó
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Una resident parla amb un familiar des d’una de les terrasses de l’edifici de la residència

Caldes de Montbui

R.S.

La residència Santa Susanna 
de Caldes ja ho té tot a punt 
perquè els familiars de les 
persones internes puguin fer 
visites accedint a l’interior 
de l’edifici. De moment, 
però, el centre ja fa dies que 
fomenta el contacte entre 
usuaris i familiars aprofitant 
els espais exteriors. D’aques-
ta manera, des de fa dies 
molts interns surten a alguna 
de les terrasses de les dife-
rents plantes de l’edifici i des 
d’allà poden parlar i veure 
els seus familiars.

“És una modalitat de visita 
que estem fomentant i que 
està tenint molt d’èxit. Amb 
això guanyem diverses coses: 
per una banda, la persona 
usuària pot rebre la visita 

de més d’un familiar alhora 
i, per l’altra, ho poden fer 
sense tant límit de temps”, 
explica la directora de la 
residència Santa Susanna, 
Assumpció Ros.

TROBADES A L’INTERIOR  
DE L’EDIFICI

A partir d’aquesta mateixa 
setmana, amb l’entrada a la 
fase 2 de la desescalada, els 
familiars que ho demanin  
podran visitar els interns en 
espais especialment habili-
tats a l’interior de l’edifici de 
la residència. “Es fa de mane-
ra que hi hagi una distància 
física adequada i una mam-
para entre les dues persones. 
A banda hi ha un temps molt 
limitat. Per fer-ho, els fami-
liars han de demanar hora.” 
Assumpció Ros celebra que 
de mica en mica la residència 
vagi recuperant elements 
del funcionament normal. 
“Estem restablint algunes 
coses que ens havia sabut 
molt de greu bloquejar”, 
conclou.

Més opcions 
d’activitat amb el 
pas a la fase 2 del 
desconfinament
Granollers 

Més enllà de l’obertura 
de centres educatius i de 
l’ús d’espais interiors als 
restaurants, el salt de fase 
del Vallès Oriental i la resta 
de territoris de les regions 
sanitàries de l’entorn de 
Barcelona dona més lliber-
tat als ciutadans a l’hora de 
fer determinades activitats 
o moviments. Per exemple, 
les reunions familiars i 
d’amics passen del límit de 
10 persones vigent en fase 
1 a 15. Els hotels i els esta-
bliments turístics poden 
reobrir les zones comunes 
fins a un terç de la capacitat 
(vegeu gràfic adjunt). Les 
instal·lacions esportives 
poden funcionar amb un 
30% d’aforament i cita 
prèvia per fer activitats o 
entrenaments de caràcter 
individual. També hi ha 
novetats en l’àmbit cultu-
ral amb el possible retorn 
a l’activitat de cinemes, 
teatres i altres espais cultu-
rals similars amb butaques 
preassignades i un terç de la 
seva capacitat. Les bibliote-
ques i museus també tenen 
l’aforament limitat a un terç 
de la seva capacitat. En el 
cas dels casaments, poden 
aplegar fins a 50 persones 
en espais tancats i 100 en 
espais oberts. A les residèn-
cies de gent gran, es reobre 
la porta per a les visites 
de familiars però amb uns 
protocols de seguretat molt 
estrictes i una limitació de 
30 minuts per visita. 
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POSA EL TEU VEHICLE A PUNT!
PER A L’ESTIU

TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS

CANVI D’OLI
i

FILTRE D’OLI
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S E R V E I M U L T I M A R C A

OFERTA EN PNEUMÀTICS
· Electricitat
· Carrosseria
· Pintura
· Servei taller multimarques

SERVEIS TALLER
· Diagnòstic
· Línia pre-ITV
· Vehicle de substitució
· Mecànica

SERVEIS DE VENDA
· Vehicles nous
· Vehicles d’ocasió
· Finançament vendes
· Assegurances vehicles

C. Tecnologia, 88
P.I. A7- Llinars Park
08450 Llinars del Vallès
Tel. 93 732 35 35

Taller Bosch Car Service

Can Bassa
El teu taller
de confiança

Dilluns, 8 de juny de 2020 7

tornem a la normalitat
Estem preparats per 
oferir-vos els nostres 
serveis amb totes  
les precaucions
El retorn a la normalitat continua a bon ritme. La pandèmia 
està controlada i la responsabilitat de tots i totes ajuda que 
es vagi passant de fase. Sense anar més lluny, aquest dilluns 
el Vallès Oriental entra en la fase 2 de confinament, el que vol 
dir l’eliminació de franges horàries, l’ampliació del nombre 
de persones que poden reunir-se i la possibilitat de moure’s 
sense restriccions dins de la regió sanitària metropolitana.
És moment, doncs, de pensar en l’estat dels nostres cotxes 
i motos i el moment de deixar-se aconsellar pels nostres 
mecànics. Després de mesos d’inactivitat, els nostres vehicles 
necessiten les mans i el criteri d’un expert que revisi els 
nivells de l’oli, el líquid de frens, l’estat de les rodes o la 
bateria, entre molts altres detalls.
Igualment és el moment de començar a somiar amb el temps 
d’estiu, quan tot indica que s’haurà arribat a l’última fase. 
Serà llavors el temps de gaudir de les vacances, sense sortir 
gaire lluny i amb el nostre vehicle privat. Serà el moment de 
conduir i, per què no, de fer-ho en un cotxe nou de trinca. Ara 
també és el moment ideal per acostar-se al concessionari per 
deixar-se assessorar pels seus professionals.
Sortim doncs als carrers i recuperem la normalitat, ens ho 
mereixem!
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Els grups 
municipals  
de Santa Eulàlia 
renuncien  
a la retribució
Santa Eulàlia de Ronçana

Tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Santa Eulà-
lia de Ronçana van acordar, 
en el darrer ple municipal, 
renunciar a la retribució que 
tenen assignada durant un 
període de tres mesos, que 
puja a 5.850 euros. Aquests 
diners serviran per destinar-
los a ajudar persones amb 
dificultats econòmiques a 
causa de la crisi de la Covid-
19. En el mateix ple, l’alcalde, 
Francesc Bonet, va informar 
que s’està treballant en les 
propostes per fer un pla d’ac-
ció per pal·liar els efectes del 
coronavirus amb el consens 
i les aportacions de tots els 
grups. I va donar a conèixer 
que a Santa Eulàlia s’han 
detectat un total de 45 casos 
positius de Covid-19 i 223 
més de sospitosos.

Augmenten un 80% els casos 
atesos al Servei d’Atenció  
a la Dona de Montornès

Els treballadors de l’Hospital de 
Granollers recolliran aliments  
i articles d’higiene i neteja

Montornès del Vallès
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Entre el 14 de març i el 22 
de maig el Servei d’Infor-
mació i Atenció a la Dona 
de Montornès va atendre 
47 dones, un 80% més que 
durant el mateix període de 
l’any passat. El servei més 
utilitzat ha estat el de prime-
ra acollida, amb qüestions 
relacionades amb l’atenció 
psicològica i social.

En previsió de les dificul-
tats addicionals que podia 
representar el confinament 
per a dones en situació de 
violència masclista, el servei 
es va reforçar amb una cam-
panya comunicativa i una 
línia d’atenció a través de 
Whatsapp.

Les dades de Montornès 

continuen la tendència des-
crita pels serveis d’atenció a 
les dones en l’àmbit autonò-
mic i estatal, que han consta-
tat un augment de consultes 
i atencions però una baixada 
de les denúncies presentades 
en els casos de violència mas-
clista per la impossibilitat de 
sortir al carrer, especialment 
durant les primeres setmana 
de l’estat d’alarma. 

El confinament ha provo-
cat situacions complicades 
en l’àmbit domèstic, pel fet 
d’haver hagut de conciliar 
les tasques de cura amb la 
situació laboral particular de 
cadascú, unes tasques que 
encara recauen majoritàri-
ament en les dones i que es 
compliquen encara més en el 
cas de famílies monomaren-
tals. 

Granollers

EL 9 NOU

Els treballadors de l’Hospital 
de Granollers recolliran ali-
ments i productes de neteja i 
higiene dimecres al matí a la 
porta de l’edifici de Consul-
tes Externes i els lliuraran a 
entitats solidàries després de 
la concentració setmanal que 
faran a 2/4 de 2 del migdia. 
“No oblidarem mai com ens 
ha ajudat tothom confec-
cionant bates, mascaretes 
pantalles... durant aquesta 
pandèmia i nosaltres també 
volem aportar al bé comú”, 
diu un comunicat firmat pel 
comitè d’empresa.

La de dimecres serà la 
segona de les concentracions 
setmanals que fan els sanita-
ris per reivindicar una millo-

ra de les condicions laborals i 
econòmiques dels professio-
nals de la sanitat, increment 
de plantilles i més protecció 
tant per als treballadors com 
per als usuaris. També recla-
men mes recursos per enfor-
tir la sanitat pública.

“El desgast físic i emoci-
onal que ens ha provocat 
aquesta pandèmia i la por del 
rebrot només fa que alçar-
nos encara més en les nostres 
reivindicacions” afegeix el 
comunicat.

Dimecres passat, més de 
200 persones amb mocadors 
negres al cap van fer una 
marxa des de la rotonda d’Ur-
gències a Consultes Externes 
i el dimecres següent, 17 de 
juny, la marxa començarà a 
les 7 de la tarda i anirà fins a 
la plaça de la Porxada.

Contaminació continguda
Els nivells de diòxid de nitrogen i PM10 han estat per sota de la mitjana  
dels darrers quatre anys durant totes les setmanes de confinament a Granollers
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Comparació de les mitjanes diàries setmanals de 2020 amb les del període 2016-2019
2020 2016-2019
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27,0

35,0

41,8

19,3

34,4

20,3 18,7 13,2

18,5 17,7
14,8

16,3
21,1 14,6

26,1
28,3 26,6

29,8
27,4 28,3

25,1

31,7

43,3

28,1

27,1

28,7
25,0

22,3 23,3
25,2

27,8 27,2

20,6
23,2 23,1

28,1

38,8

46,5

51,4

22,1

42,7

50,0

35,6

47,2
41,4

27,6

39,9

15,4 17,0

10,5

18,2

10,3
14,5 13,1

16,9
13,8

27,1

42,6
47,7

46,1
42,7

52,1

43,7

45,8

54,7

42,5 42,5 43,1 42,4
38,6

36,2 37,3

26,5
31,8

25,4
28,2 28,8

31,1

Setmanes en estat d’alarma

Granollers

EL 9 NOU

Des de l’inici de l’estat 
d’alarma el 16 de març –la 
setmana 12 del 2020– els 
nivells de contaminació a 
Granollers per partícules 
inferiors a 10 micres [PM10] 
i per diòxid de nitrogen han 
estat per sota de la mitjana 

de la mateixa setmana dels 
quatre anys anteriors. En el 
cas del diòxid de nitrogen, el 
descens ha estat significatiu: 
una caiguda mitjana del 52% 
entre les setmanes 12 i 21 
(la darrera de maig) que s’ha 
afegit a les bones dades que 
registrades abans de l’esclat 
de la pandèmia: una dava-
llada del 12% des del gener 

respecte als quatre anys 
anteriors. De gener a maig, el 
volum de concentracions de 
diòxid registrat a l’estació de 
control del carrer Francesc 
Macià és el 27,7% inferior. 

En el cas de les PM10 les 
setmanes de confinament 
també han reduït els nivells 
de contaminació: un 26% 
menys entre març i finals de 

maig. Durant les primeres 
11 setmanes de 2020, havien 
pujat l’1,2% respecte al perí-
ode 2016-2019. 

En tots dos contaminants, 
però, s’observa com el pro-
gressiu retorn a la normalitat 
–la darrera setmana de maig 
es va entrar en fase 1– ha 
propiciat que s’escurci la 
diferència entre els nivells 

actuals i els dels anys anteri-
ors (vegeu gràfic).

MOBILITAT EN AUGMENT

Les càmeres de la cruïlla dels 
carrers Girona i Francesc 
Ribas van confirmar la set-
mana passada la tendència 
a acostar-se als volums de 
trànsit previs a la pandèmia. 
De fet, divendres passat, per 
primera vegada la mobilitat 
total en aquest punt va supe-
rar la mitjana de la primera 
quinzena de març. Va ser, 
sobretot per l’augment dels 
desplaçaments a peu: 7.162, 
18,2 punts més. El volum de 
cotxes –8.119– frega el 90%.



NOU9EL PUBLICITAT

Des de sempre, el més normal per a nosaltres és estar al teu costat, i al del teu negoci. 
I per això, hi continuarem estant en aquesta nova etapa, ajornant-te el pagament 
de la hipoteca,* avançant-te el cobrament de la pensió i facilitant-te la liquiditat 
que necessites. Perquè les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank sabem 
què és el més important i que, amb tu, podrem recuperar la normalitat al més aviat possible.

CaixaBank. Escoltar Parlar Fer

*La moratòria de les quotes de la hipoteca sobre l’habitatge habitual és una mesura legal que recull el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, aplicable a deutors que hagin 
tingut una reducció dels ingressos o hagin quedat en situació d’atur i que compleixin tots els requisits que estableix la norma. També s’ofereix una moratòria diferent de la legal per a afectats per la COVID-19, encara que no compleixin tots els requisits que estableix 
la norma. CaixaBank, SA, amb domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A08663619, inscrit en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el 
número 2100. NRI: 3460-2020/09681

Més de 3 milions 
de prestacions 

i pensions anticipades

Més de 350.000 famílies 
amb tramitació de moratòries

Més de 50.000 milions 
en finançament 

a autònoms, pimes i empreses 
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Urbanisme aprova el canvi de 
planejament per poder fer la 
piscina descoberta de Sant Celoni
Es construirà al sector de Can Sans, al costat de les pistes d’atletisme i de l’institut del poble

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Comissió Territori-
al d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona ha 
aprovat definitivament la 
modificació del planejament 
urbanístic de Sant Celoni 
que permetrà la construc-
ció d’una piscina municipal 
descoberta. La piscina es 
farà en l’àmbit esportiu de 
Can Sans, al nord-oest del 
nucli urbà, entre la masia 
del mateix nom, la carretera 
de Campins (BV-5114) i les 
pistes d’atletisme i al costat 
de l’institut Baix Montseny 
i l’escola Soler de Vilardell. 
L’espai afectat per la modifi-
cació urbanística fa un total 
de 37.465 metres quadrats.

L’Ajuntament preveu 
situar la piscina descoberta 
en aquesta zona esportiva 
en uns terrenys planers que 

estaven qualificats d’espais 
lliures i també planeja la 
construcció d’un aparcament 
de 60 places per donar ser-
vei a la instal·lació. De fet, a 
l’àmbit de Can Sans ja hi ha 
un aparcament amb 68 places 
i el futur pàrquing se situa-
rà al més proper possible a 
l’existent i a l’accés a la carre-
tera de Campins.

La modificació aprovada 
per Urbanisme consisteix a 
ajustar els límits entre els 
espais lliures i els equipa-
ments i classificar com a sòl 
urbà una peça de sòl no urba-
nitzable. D’aquesta manera, 
el municipi podrà disposar 
d’una piscina municipal 
descoberta que la població 
podrà fer servir a l’estiu. La 
que tenia anteriorment prop 
de la Rectoria Vella, al pas-
seig del Pertegàs, es va haver 
d’enderrocar per construir, 
en els mateixos terrenys, la 

llar d’infants municipal El 
Blauet, que aquest mateix 
any va celebrar el seu 10è 
aniversari.

projecte                         
d’urbanització

La modificació urbanística 
donarà via lliure a l’Ajun-
tament de Sant Celoni per 
convocar el concurs per 
a la redacció del projecte 
d’urbanització i construcció 
de la nova piscina, pel qual 
va preveure una partida de 
40.000 euros en el pressupost 
d’aquest mateix any. L’al-
calde, Raül Garcia (JxSant-
Celoni), explica que, amb 
el tràmit urbanístic resolt, 
es començarà a preparar la 
redacció dels plecs de clàusu-
les per al concurs d’adjudica-
ció de la redacció dels projec-
tes. Garcia creu que, malgrat 
la crisi pel coronavirus “es bo 

que els ajuntaments invertim 
i les inversions previstes per 
aquest any tenen prou finan-
çament. A més, tenim una 
ràtio d’endeutament baixa i, 
per tant, capacitat d’endeu-
tament per tirar endavant 
inversions”.

L’alcalde diu que es busca-
ran recursos d’altres admi-
nistracions, com la Diputació 
o la Generalitat, per finançar 
la construcció del nou equi-
pament i confia que al llarg 
de l’any vinent es puguin 
licitar les obres per tal de 
poder estrenar la piscina a 
l’estiu de l’any 2022.

Raül Garcia afegeix que 
una de les idees amb les 
quals es treballa és la possibi-
litat de fer una zona comuna 
de vestidors que donarien 
servei tant a la piscina desco-
berta com a les pistes d’atle-
tisme, que estan situades al 
costat.

alguns dels participants en la pedalada reivindicativa organitzada per Mollet pedala divendres passat

Cardedeu fa 
una enquesta 
sobre habitatge 
a la gent gran

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha començat a repartir unes 
enquestes a la població de 
més de 64 anys per tal de 
saber quin és el nivell de 
necessitat d’habitatge de 
la gent gran del municipi, 
quantificar-ne la demanda 
i saber quines són les carac-
terístiques que haurien de 
tenir aquests habitatges.

L’enquesta inclou qüesti-
ons com si optarien per un 
habitatge assistit/compartit, 
si es plantejarien deixar l’ha-
bitatge actual, si s’endurien 
els mobles o si, en cas que 
ja existís un equipament 
d’aquestes característiques, 
estarien disposats a anar-hi.

Amb les dades es farà 
un estudi previ de necessi-
tats i demanda d’habitatge 
d’aquest sector de la pobla-
ció, de cara a una futura 
promoció d’habitatges en el 
solar del Casino, de propietat 
municipal, on es farà un pro-
jecte d’habitatge social com-
partit per a gent gran.

Unes 80 persones participen en una bicicletada pel centre

Mollet Pedala reivindica una via 
segura per a ciclistes pel Besòs

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Mollet Pedala va fer aquest 
divendres al vespre a Mollet 
una bicicletada reivindica-
tiva per reclamar la cons-

trucció d’una via segura i 
pavimentada per a ciclistes 
que connecti Montcada amb 
Granollers aprofitant l’eix 
dels rius Besòs i Congost. 
Una vuitantena de persones 
van participar en la pedalada, 

que va fer un parell de voltes 
amb un recorregut per l’avin-
guda Llibertat i per l’avingu-
da Jaume I fins a l’església. 
Es va convocar coincidint 
amb el Dia Mundial de la 
Bicicleta, que va ser dime-

cres de la setmana passada, 
i el Dia Mundial del Medi 
Ambient, que era el mateix 
divendres.

Per Mollet Pedala, la via 
ciclista podria afavorir l’ús 
de la bicicleta en els despla-
çament interurbans que es 
produeixen en aquest àmbit. 
“Hi ha unes possibilitats 
molt bones perquè Mollet 
és en un corredor d’una sor-
tida natural de Barcelona. 
Tenim vies faraòniques per 
al cotxe o per als trens d’alta 
velocitat però no s’ha pensat 
mai en la bicicleta”, comenta 
Albert Martínez, membre de 
l’entitat. Posen l’exemple de 
la connexió entre Mollet i la 
Llagosta, que creuen que es 
podria fer a través d’una via 
segregada al costat de l’an-
tiga N-152z. Això milloraria 
la comunicació entre els dos 
municipis “on hi ha molta 
gent que va i ve”. 

Per Mollet Pedala, l’eix 
entre Montcada i Granollers 
es podria nodrir de les con-
nexions segures cap a altres 
municipis de l’entorn que 
hi vagin a parar. Martínez 
també destaca el potencial 
que li dona la proximitat 
amb la línia R2 que permet la 
intermodalitat entre el tren i 
la bicicleta. En aquest sentit, 
Mollet Pedala també rei-
vindica la construcció d’un 
aparcament segur per a bici-
cletes al costat de l’estació de 
Mollet-Sant Fost.

Adif renova 11.100 
travesses de la línia 
R3 entre Montcada  
i les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) 
invertirà uns 850.000 euros 
en la substitució 11.100 
travesses al tram de la línia 
R3 entre les estacions de 
Montcada-Ripollet i de les 
Franqueses. L’actuació tindrà 
una durada de tres mesos i 
no afectarà la circulació de 
trens. L’objectiu és millorar 
les condicions de seguretat 
i de fiabilitat de la infraes-
tructura ferroviària i reduir 
les incidències.

Una punta de cigarret 
provoca un foc  
en un aparcament 
privat a Granollers
Granollers

Una punta de cigarret mal 
apagat va provocar aquest 
dissabte al migdia un petit 
incendi en un aparcament 
privat d’un bloc d’habitat-
ges a la cruïlla dels carrers 
Torras i Bages i Girona, a 
Granollers. Van cremar res-
tes de fulles i altres elements 
que hi havia en un embornal 
de recollida de l’aigua de la 
pluja. El foc es va poder apa-
gar en pocs minuts.
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A la rotonda de l’entrada a Sant Esteve, s’informava els conductors que estaven accedint a un espai natural protegit

Ni cotxes ni 
motos a Montseny
Montseny 

El poble de Montseny va 
estrenar aquest cap de set·
mana el tall de trànsit de 
l’entorn de la plaça de la 
Vila. Dissabte i diumenge 
es van col·locar tanques per 
impedir el pas de vehicles 
en els dos sentits de circu·
lació entre les 11 del matí i 
les 4 de la tarda. L’informa·
dor del Parc Natural ho ana·
va explicant als conductors, 
que van poder estacionar 
als aparcaments que hi ha a 
tocar del poble. Bars i res·
taurants van poder ampliar 
les terrasses i els vianants 
podien moure’s amb més 
llibertat. “Estem força 
contents. La gent ha pogut 
treballar una mica després 
de tres mesos”, celebrava 
l’alcaldessa, Núria Masnou.

Sant Esteve de P.

F.P.

Els conductors que accedien 
amb moto, cotxe o autocara·
vana al massís del Montseny 
aquest dissabte es van trobar 
amb mobilitzacions de col·
lectius veïnals i de la Coordi·
nadora per a la Salvaguarda 
del Montseny (CSM) que es 
van fer de manera simultània 
en els tres punts diferents: 
la rotonda d’entrada a Sant 
Esteve de Palautordera (a la 
BV·5301), la rotonda de la 
carretera de la BV·5114 a la 
bifurcació cap a Campins i 
Santa Fe o Mosqueroles i La 
Costa i a la carretera que pas·
sa pel costat del nucli urbà 
de la Costa del Montseny, 
en terme de Fogars. Desenes 
de veïns van participar en 
les tres protestes informant 
els conductors que entraven 
en un espai natural protegit 
i, a la vegada, dificultant la 
circulació travessant pels 
passos de vianants que hi 
ha tant a la rotonda de Sant 
Esteve com a la de Campins. 
També van mostrar i col·
locar diverses pancartes.

Les mobilitzacions són 
la reacció a la situació que 
es va viure el darrer cap de 
setmana de maig –el primer 
en la fase 1 de desconfina·
ment– amb un elevat nombre 
de motoristes i cotxes cir·
culant per les carreteres del 
Montseny. Això va generar 
moltes queixes pel soroll 
i per la velocitat sobretot 
als punts on les carreteres 
passen a tocar de nuclis habi·

tats com els de Montseny, 
Campins, Mosqueroles o La 
Costa. “La gent està molt 
cremada. Ha vingut més gent 
de la que esperàvem. Moltes 
persones tenien ganes de 
mostrar la seva indignació”, 
assegura Carles Lumeras, 
president de la CSM. No 
descarten tornar a convocar 
accions aquest proper cap de 
setmana. 

“Aturem motos i cotxes i 
fem una acció informativa. 
La gent, en principi, ha res·
post bé excepte tres o quatre 
que gairebé ens envestei·
xen”, comentava Maria Josep 
Broncano, que va participar 
en la mobilització a tocar del 
nucli de La Costa. “El volum 
d’aquests dies ha estat puntu·
al però la presència de motos 
i cotxes i els problemes de 
soroll són habituals, sobretot 
durant l’estiu”, afegia aques·
ta veïna. “Pujaven menys 
motos però en continuaven 
pujant. I, de nit i matinada, 
s’han tornat a sentir cotxes 
d’alta gamma passant a tota 
velocitat per la carretera”, 
denunciava l’alcaldessa de 
Montseny, Núria Masnou. La 
presència de grups de cotxes 
esportius circulant és una 
altra de les situacions que 
denuncien els veïns.

PRESÈNCIA POLICIAL

Les protestes van coincidir 
amb un increment de la 
presència policial a les carre·
teres del massís. Els Mossos 
van desplegar efectius de 
trànsit i d’altres unitats i 
també hi va haver presència 
d’un helicòpter. A la rotonda 
de Campins, van establir 
un control de pas dissabte 
des de les 9 del matí. A Sant 
Celoni, diumenge, la Policia 
Local va fer controls a la sor·
tida del poble cap a Campins. 
“És positiu que les admi·
nistracions locals també es 
moguin”, destaca Broncano.

Protestes simultànies al Montseny 
en contra de l’elevat trànsit
S’han fet a l’entrada a Sant Esteve, a la rotonda de Campins i al costat del nucli de La Costa
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Els Mossos van fer un control a la rotonda de la BV-5114 on els manifestants travessaven per dificultar el trànsit
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Dimiteix la regidora 
del PUSA de Sant 
Antoni de Vilamajor 
Natàlia Duran

Sant Antoni de Vilamajor
La regidora del PUSA de 
Sant Antoni de Vilamajor 
Natàlia Duran va presentar 
la seva renúncia en el darrer 
ple. Portava les regidories 
d’Esports, Turisme i Promo-
ció Econòmica amb una dedi-
cació parcial d’11 hores i mit-
ja a la setmana i va dir que 
no podia compaginar la seva 
activitat professional amb 
la dedicació a l’Ajuntament. 
La substituirà Montserrat 
López. En el mateix ple es va 
aprovar el canvi de dedicació 
del primer tinent d’alcalde, 
Ferran Calvera (PUSA). Fins 
ara tenia una dedicació par-
cial però per motius laborals 
passarà a règim d’assistènci-
es. J.B.M.

Santa Eulàlia 
adjudica  
la reforma de la 
Font del Rieral

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Santa Eulà-
lia ha adjudicat a l’empresa 
Construccions Coprho, de 
Granollers, les obres de la 
primera fase de reparació 
de l’antiga escola bressol La 
Font del Rieral per un import 
de 315.498 euros. Segons va 
explicar l’alcalde, Francesc 
Bonet, en el darrer ple muni-
cipal l’obra començarà entre 
finals de juny i principis de 
juliol. Té un període d’execu-
ció d’uns set mesos.

L’escola bressol es va 
construir l’any 2010, però 
va tancar dos anys després 
arran de la crisi econòmica 
i la consegüent reducció de 
matriculacions. De seguida 
es van detectar deficiències 
constructives en llocs com 
les cobertes. L’Ajuntament 
havia tret a licitació l’obra 
dues vegades, però en les 
dues ocasions el concurs va 
quedar desert. Per això es va 
fer un procediment negociat 
i es va contactar amb diver-
ses empreses.
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Amb guants i mascaretes, Pladevall felicita Serratacó amb una mitja abraçada al final del ple

Sant Feliu de Codines

Josep Villarroya

Sant Feliu de Codines va 
entrar divendres en una 
nova era. Ho va dir en la 
seva intervenció en el ple 
de l’Ajuntament el regidor 
del PSC, Ruben López. I es 
pot afegir que el municipi 
entra en l’era post-Pladevall 
perquè Mercè Serratacó, del 
grup de Juts per Sant Feliu 
de Codines, va ser elegida 
alcaldessa i va rellevar Pere 
Pladevall, que va ser alcalde 
durant 13 anys i va donar 
mostres d’una personalitat 
singular.

I per posar fi a una etapa 
singular, l’atzar va voler que 
es fes un ple absolutament 
atípic, el primer presencial 
des de l’inici de la pandèmia 
per tal de poder garantir el 
secret del vot; de manera 
que la votació es va poder 
fer amb urna. Però dels 12 
regidors i regidores presents 
–en faltava un de Junts per 
Sant Feliu, que ha de substi-
tuir Pladevall, però encara no 
disposa de l’acta–, només sis 
eren a la taula corresponent, 
ja que els sis altres van ocu-
par cadires ben separades al 
lloc que hauria d’ocupar el 
públic per poder mantenir la 
distància de seguretat per la 
Covid-19.

No hi va haver sorpreses i 
es van complir els termes del 
pacte firmat fa un any entre 
Junts per Sant Feliu i el regi-
dor del PSC, Ruben López: 
Pladevall ha deixat l’alcaldia 
i també l’Ajuntament i López 
entrarà al govern a partir 
d’aquest dilluns com a quart 
tinent d’alcalde i regidor 
de Via Pública, Gent Gran i 
Medi Natural, entre altres 
carteres. López, però, estarà 
poc temps al càrrec perquè 
ha confirmat que deixarà 
l’Ajuntament aviat perquè 

ja no viu a Sant Feliu. El seu 
lloc l’ocuparà Laia Jordana, 
una antiga regidora dels 
equips de Pladevall quan 
aquest encara formava part 
del PSC.

Serratacó va rebre els vots 
dels cinc regidors del seu 
partit i del regidor del PSC. 
El candidat de Primàries, 
Joan Fontserè, va tenir els 
vots dels seus cinc regidors i 
el regidor d’ERC, Pau Ibars, 
es va votar a si mateix.

“HA ESTAT  
UN BON ALCALDE”

Un cop escollida com a nova 
alcaldessa, el primer que va 
fer Serratacó va ser agrair 
la confiança dels seus com-
panys i lloar la feina del seu 
antecessor. “Crec fermament 
que ha estat un bon alcalde 
per al nostre poble. Gràci-
es, Pere, per la teva gestió i 
dedicació.” També es va com-
prometre a tirar endavant els 
punts programàtics del pacte 

firmat fa un any amb els 
socialistes i a buscar el con-
sens de tots els grups. “Sant 
Feliu es mereix ser un poble 
fantàstic on tots ens sentim 
bé i acollits. Confio a poder 
comptar amb tots vosaltres.” 
I entre els projectes concrets, 
va destacar els plans parcials 
de l’Escletxa i la Fàbrica, la 
zona de Solanes i l’entorn de 
la farmàcia i, especialment, 
el que va qualificar com a 
“gran projecte de la plaça que 
l’any vinent es començarà a 
desenvolupar comptant amb 
la ciutadania”. També es va 
referir a la importància de 
la variant de la C-59 per al 
desenvolupament econòmic 
del poble. “Hem de fer tota la 
força possible entre tots.” Va 
parlar també de la rellevàn-
cia que tindrà la reobertura 
de Sant Miquel del Fai.

Des de l’oposició, Joan 
Fontserè, de Primàries, va 
afirmar que cap dels 44 
punts del pacte firmat fa 
un any entre Junts per Sant 

Feliu i el PSC s’ha portat a 
terme. “Sant Feliu ha perdut 
un any més i continua sense 
tenir cap projecte.” Va incidir 
en l’alternativa de govern 
que ha treballat amb ERC, 
que va definir com “una 
alternativa republicana lluny 
de la lògica dels partits” i va 
lamentar que el PSC no hi 
hagués apostat. “Pensàvem 
que el PSC posaria Sant Feliu 
per davant de les sigles.”

I el regidor d’ERC, Pau 
Ibars, també es va referir al 
pla de govern redactat amb 
Primàries. “És un pla amb 
objectius essencials per al 
nostre poble. Hem buscar 
suport fins al final i lamen-
tem que no s’hagi arribat a 
un pacte.”

El mateix Pere Pladevall 
va seguir tota la sessió des 
de fora de la sala de plens i 
només va entrar-hi quan el 
ple havia acabat per felici-
tar, amb guants, mascareta 
i abraçada inclosa, la nova 
alcaldessa.

Concentració a 
Granollers en solidaritat 
amb George Floyd

Granollers

Unes 300 persones es van 
concentrar diumenge a la 
Porxada, a Granollers, per 
denunciar l’assassinat de 
George Floyd, un ciutadà 
negre als EUA, i el racisme 
contra aquest col·lectiu tant 
en aquest país com a l’Estat. 
Es va llegir un manifest on 
es critica la discriminació 
social i laboral que enca-
ra pateixen les persones 
negres i es demana que 
s’actuï per canviar-ho.

L’era post-Pladevall
El ple de Sant Feliu de Codines escull Mercè Serratacó com a nova alcaldessa
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Premsa Comarcal

La Fundació “la Cai·
xa”, presidida per Isidre 
Fainé i dirigida per An·
toni Vila, està intensifi·
cant els seus esforços per 
contribuir a pal·liar els 
efectes del coronavirus, 
d’acord amb la vocació 
social i el compromís 
històric de l’entitat amb 
les persones que més ho 
necessiten.

Això es concreta en el 
reforç d’algunes de les se·
ves línies estratègiques, 
especialment aquelles 
focalitzades en els col·
lectius més vulnerables, 
com la infància en risc 
d’exclusió, la gent gran 
o els pacients amb ma·
lalties avançades. Així 
mateix, s’han activat 
actuacions per satisfer 
necessitats específiques 
del moment, de manera 
efectiva i sostinguda en 
el temps.

Una d’elles és la cam·
panya solidària “Cap 
llar sense aliments”, im·
pulsada per la Fundació 
de la mà de CaixaBank, 
en favor dels Bancs dels 
Aliments, de qui depenen 
300.000 famílies a tota Es·
panya. Per inaugurar la 
iniciativa, la Fundació 
ha realitzat una apor·
tació inicial de 100.000 
euros. Els ciutadans po·
den canalitzar el seu su·
port econòmic a través 

dels canals operatius 
de CaixaBank, enviant 
un SMS amb la paraula 
«ALIMENTS» al 38014 o 
al web www.capllarsen·
sealiments.org. Fins el 
moment s’han recollit 
1,5 milions d’euros i la 
Fundació “la Caixa” ha 
aportat un milió més a 
aquesta causa. 

La Fundació també 
té molt present el perso·
nal sanitari que es troba 
a primera línia d’aten·
ció dels afectats per la 
COVID·19 i que pateix 
sobrecàrrega emocional 
i estrès. Per això, s’ha 
posat en marxa un ser·
vei telefònic d’atenció 
psicològica adreçat a 
aquest col·lectiu, en col·
laboració amb el Ministe·
ri de Sanitat i Fundació 
Galatea. L’accés és gra·
tuït, a través del telèfon 
900 670 777, i té un horari 
d’atenció de 9 a 22 hores, 
els set dies de la setmana.  

“Volem donar suport, 
d’aquesta manera, als àn·
gels anònims que s’estan 
deixant la pell en la pri·
mera línia d’intervenció 
per lluitar contra la ma·
laltia del coronavirus. 
El nostre objectiu, i el de 
l’equip de psicòlegs que 
estarà a la seva disposi·
ció, és fer més suportable, 
en la mesura del possible, 
la imprescindible i ines·

timable tasca que estan 
duent a terme en una si·
tuació tan delicada com 
l’actual”, ha explicat 
Isidre Fainé, president 
de la Fundació Bancària 
“la Caixa”.

S’INTENSIFICA L’ACCIÓ
AMB GENT GRAN, NENS
I FAMILIARS DE VÍCTIMES

En el marc dels pro·
jectes socials, que tre·
ballen des de fa anys 
per donar resposta als 

grans reptes del nos·
tre entorn, la Fundació 
està accentuant l’acció 
de programes com Cai·
xaProinfància, adreçat 
a llars amb nens i joves 
en situació de vulnera·
bilitat. Concretament, 
s’han ampliat, amb una 
partida 3 milions extra·
ordinaris, els ajuts per 
a alimentació a més de 
10.000 famílies en risc 
d’exclusió vinculades a 
aquest projecte.

La Fundació “la Caixa”, compromesa amb
les persones més vulnerables en la crisi del coronavirus

La Fundació ”la Caixa”
està reforçant les seves línies
estratègiques centrades en
els col·lectius més afectats per
la crisi del coronavirus. 

La Fundació impulsa, amb el
recolzament de CaixaBank, la campanya
solidària #Capllarsensealiments, dirigida
a recollir donatius electrònics en favor
dels Bancs dels Aliments. 

L’entitat ha posat en marxa un servei telefònic
gratuït d’atenció psicològica (900 670 777) dirigit
a pal·liar les situacions de tensió emocional
del personal sanitari que es troba en primera línia 
d’atenció dels afectats per la COVID-19.

A més, Incorpora, el 
programa d’inserció so·
ciolaboral de la Funda·
ció ”la Caixa”, ha donat 
una resposta immedi·
ata a la crisi derivada 
del coronavirus. En el 
primer mes i mig de la 
pandèmia, va facilitar 
1.627 contractacions per 
a feines de primera ne·
cessitat en el context de 
l’estat d’alarma. Això ha 
estat possible gràcies a 
la xarxa de 406 entitats 
socials, que han aconse·
guit aquestes insercions 
sociolaborals a través de 
948 empreses socialment 
responsables.

En l’àmbit de les cu·
res pal·liatives, s’han 
mobilitzat els 230 pro·
fessionals del Programa 
per a l’Atenció Integral a 
Persones amb Malalties 
Avançades, amb l’ob·
jectiu de donar suport 
psicològica i emocio·
nalment als afectats pel 
coronavirus, així com 
als seus familiars.

A aquestes inicia·
tives s’afegeix també 
l’atenció a la gent gran, 
un col·lectiu prioritari. 
La Fundació ”la Caixa” i 
la Creu Roja a Catalunya 
uneixen forces per aju·
dar a les persones grans 
que es troben en situació 
de vulnerabilitat durant 
el confinament. En el 

marc del Pla Creu Roja 
Respon, el Programa de 
Gent Gran de la Funda·
ció ”la Caixa” destina 
250.000 euros a cobrir 
les necessitats bàsiques 
de persones grans resi·
dents a Catalunya que 
travessen dificultats eco·
nòmiques. L’equip de la 
Creu Roja s’encarregarà 
del repartir als domicilis 
2.500 lots amb aliments, 
productes d’higiene per·
sonal, targes per alimen·
tació fresca i de neteja de 
la llar.

A més, dins del pro·
jecte Sempre Acompa·
nyats realitzat en col·
laboració amb entitats 
socials com Creu Roja 
o GREC i ajuntaments 
de diverses ciutats de 
l’Estat s’ofereix acom·
panyament telefònic a 
persones en situació de 
solitud, amb la finalitat 
d’oferir el suport que ne·
cessitin.

Aquestes línies d’ac·
tuació reforcen el com·
promís de la Fundació 
“la Caixa”, finalitat úl·
tima des del naixement 
de l’entitat, fa més de 110 
anys. Un compromís di·
ferencial i sostingut, fins 
el punt d’acumular una 
inversió de més de 5.000 
milions d’euros en Obra 
Social en la darrera dè·
cada.
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Canvi urbanístic a Llinars per 
endreçar la façana de l’estació

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars 
ha aprovat la modificació 
puntual de l’illa compresa 
entre els carrers de l’Estació 
i Montserrat Cullell (davant 
de l’estació de Renfe), el 
passatge Ventura Gasol i el 
parc Ventura Gasol. Segons 
fonts municipals, es millora 
la proposta d’ordenació apro-
vada amb el pla general urba-
nístic de 2003, reordenant 
la volumetria i alleugerint 
la proposta vigent. L’objec-
tiu de la modificació és la 
rehabilitació integral d’una 
zona molt degradada. També 
l’ampliació del parc Ventura 
Gassol i del passatge Ventu-
ra Gassol. “És una operació 
privada amb benefici públic, 
es neteja la imatge de la faça-
na de Llinars. Serveix per a 
millorar l’entorn”, sosté el 
regidor d’Urbanisme i Terri-
tori, Pere Grivé. 

Es tracta d’un àmbit de 
2.606 metres quadrats on 
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La promoció impulsada per un privat transformarà la imatge que veuen les persones que arriben amb tren al poble

es construiran dos edificis 
d’habitatges, un de paral·lel i 
l’altre perpendicular a l’esta-
ció, amb més d’una trentena 
d’habitatges, separats per 

una zona enjardinada, man-
tenint el sostre que ja li ator-
gava el planejament. Amb 
la modificació, es guanya 
espai entre els habitatges i es 

dona llum i amplitud i tam-
bé més espai entre les parts 
posteriors dels edificis que 
tenen l’entrada principal pel 
carrer Major i els del carrer 

Montserrat Cullell. L’edifici 
de Can Barnils es manté i hi 
haurà un jardí darrere. Grivé 
explica que “aquesta modifi-
cació es fa per millorar l’en-
torn públic”. Hi haurà també  
1.100 metres quadrats de 
cessions. Pel dret de sòl, el 
10% d’aprofitament mitjà 
es pot rebre amb pisos o en 
diners que servirien per fer 
pisos socials.

TRASLLAT DE TALLERS

A la zona, hi ha ara els tallers 
d’un pintor i un ferrer. “Les 
activitats que hi ha allà estan 
condemnades a traslladar-se 
a un altre lloc”, diu el regi-
dor. Tot i els anys que fa que 
hi ha aquests dos tallers, “no 
és la imatge que volem amb 
les indústries”, apunta el 
regidor del PSC, Joan Ramon 
que considera que ara el 
sector “està una mica desen-
dreçat”. 

Per Ramon, és “bo que hi 
hagi un promotor que vulgui 
tirar-ho endavant”. També 
explica que la distribució 
que es proposa dels edificis 
–dos blocs en lloc d’un de 
continu– “s’adequa més als 
habitatges que té Llinars”. 
Per Fidela Frutos, regidora 
del MALL, “és una proposta 
interessant”. “Resolt el tema 
del passatge Ventura Gassol, 
dona permeabilitat i s’endre-
ça” la zona.

Cinc ajuntaments s’impliquen 
en el finançament del parc  
de Bombers de Vilamajor
Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Els ajuntaments de Cànoves 
i Samalús, Cardedeu, Llinars, 
Sant Antoni i Sant Pere han 
signat un conveni per a la 
gestió de les emergències, 
coordinació i col·laboració 
amb l’associació de Bombers 
Voluntaris de Vilamajor. 
L’acord neix de la voluntat 
dels ajuntaments per col-

laborar amb els bombers 
voluntaris i concretar una 
sèrie de mesures. Cada ajun-
tament aportarà 2.000 euros. 

L’alcalde de Sant Antoni, 
Raül Valentín assegura que 
“és la culminació del que es 
va començar l’any passat”. 
“Calia ajudar-los i ara deixa-
ran de posar diners de la seva 
butxaca” per comprar mate-
rial com una càmera tèrmica. 
El grup es va crear el 1995.

La fibra òptica pública arribarà al 
76% dels veïns del Moianès a l’estiu
Castellterçol

EL 9 NOU

El 76% dels habitants del 
Moianès podran tenir accés 
a la xarxa de fibra òptica 
que desplega la Generalitat 
ja aquest estiu. El conse-
ller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública, 
Jordi Puigneró, va visitar 
divendres les obres de des-
plegament de la xarxa que 

el govern català està fent 
entre Sant Quirze Safaja, 
Castellterçol i Moià. Amb 
aquesta intervenció, es pas-
sarà dels 1.652 habitants que 
tenen accés a aquest servei a 
un total de 10.260. Arribarà 
al 40% dels municipis del 
Moianès amb la incorporació 
de Castellterçol i Moià. 

La inversió és de mig milió 
d’euros i preveu el desple-
gament de 12,6 quilòmetres 

nous de fibra a la comarca 
aprofitant l’eix de la carrete-
ra C-59. D’aquesta manera, 
la xarxa s’incrementarà fins a 
un total de 39,6 quilòmetres.

El projecte de la Gene-
ralitat pretén garantir la 
igualtat d’oportunitats i la 
vertebració territorial, han 
informat fonts de la conse-
lleria. Aquest 2020 quedaran 
totes les capitals de comarca 
connectades.

Es faran dos blocs amb una trentena d’habitatges i es generarà una nova zona verda

Si durant les vostres vacances a la 
Costa Brava també voleu tenir el diari, 
encarregueu els vostres vals

93 889 49 49 

subscripcions@vic.el9nou.com

S’han de 
demanar 15 
dies abans 
de marxar

Termini 
màxim per 

sol·licitar-los
fins al

24-7-20

Subscriptors d’
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EL 9 NOU

Prou amagat per la crisi de la 
Covid-19, divendres passat 
es va celebrar el Dia Mundial 
del Medi Ambient amb més 
reptes que mai sobre la tau-
la. L’aturada de l’economia 
i la necessitat de superar la 
recessió ha fet que hi hagi 
qui es qüestioni que els estats 
puguin mantenir els compro-
misos amb l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS). Uns 
reptes que van més enllà de 
temes mediambientals i que 
incideixen també en l’erradi-
cació de la pobresa, garantir 
una vida saludable, una edu-
cació de qualitat o la igualtat 
de gènere. 

La lliçó que hem d’extreure 
de la Covid-19 és totalment 
contrària. Cal buscar alter-
natives al desenvolupament 
econòmic de les últimes 
dècades, abandonar l’explo-
tació de combustibles fòssils 
i apostar per energies netes 
i renovables. No hi haurà 
desenvolupament econòmic 
possible si no s’aposta per un 
sistema més respectuós amb 
el medi ambient i amb una 

lluita per posar fi a les des-
igualtats. És important que 
aquests canvis s’apliquin des 
de les màximes instàncies, els 
estats i els organismes inter-
nacionals, però també des de 
l’administració més propera, 
com els ajuntaments, i sobre-
tot cada persona a títol indi-
vidual. L’aposta pel transport 
públic i els mitjans no conta-
minants com la bicicleta, la 
reducció de l’ús del plàstic o 

el consum de productes de 
proximitat són decisions indi-
viduals que poden comportar 
grans canvis. La majoria dels 
governs municipals escollits 
a les eleccions del maig de 
l’any passat tenien diversos 
compromisos per afavorir 
aquest respecte ambiental. 
Després de la crisi sanitària 
és gairebé una obligació per 
a tots ells posar la salut de 
les persones al centre de 

les seves polítiques. Se’ls 
ha d’exigir més que mai 
aconseguir municipis més 
saludables a través, entre 
d’altres, de reduir la conta-
minació. Per aconseguir-ho 
cal la complicitat de tothom, 
d’administracions, empreses i 
ciutadans. Per això la creació 
de l’Agència de la Natura, 
que s’ha de debatre al Parla-
ment a partir del 17 de juny 
i que ha aixecat sonores pro-
testes d’alcaldes i propietaris 
forestals, hauria de ser una 
oportunitat per buscar un 
consens i no pas un motiu de 
discòrdia. Escoltar el territori 
i sumar el màxim de compli-
citats donarà major garantia 
de complir els objectius que 
persegueix.

A propòsit del Dia  
del Medi Ambient

El símil de la guerra en el context de la pandèmia 
sanitària ha colpit l’àmbit informatiu. Tot i que 
sense enemic exterior ni els efectes de devastació 
material inherents a un conflicte armat, una guerra 
i una pandèmia poden tenir conseqüències econò-
miques similars.

L’elevat deute públic acostuma a ser-ne una. És 
una càrrega, no només per als que l’han originat, 
sinó també per a les següents generacions, que, o 
bé l’hauran de pagar o bé tindran més limitada la 
seva capacitat d’invertir en infraestructures i en 
despesa social. Una anàlisi retrospectiva des d’ini-
cis del segle XX fins als nostres dies ens fa visible 
els principals mecanismes per reduir el deute i evi-
tar l’impagament.

Un dels més importants ha estat la inflació. Si el 
deute és en la moneda local del país, la inflació en 
provoca la devaluació automàtica, si bé, en contra-
partida, afegeix un correctiu injust en forma d’em-
pobriment de la població i, per tant, perjudica més 
els més desafavorits i arruïna al petit estalviador. 
Això va passar a França i Alemanya, on els preus es 
van multiplicar per 100 i per 300, respectivament, 
en el període 1914-1950.

En altres moments el governs s’han vist obli-
gats a implantar impostos extraordinaris per fer 
front al deute. Després de la Primera Guerra Mun-
dial, alguns països europeus (Alemanya, Itàlia, 
Txecoslovàquia i Àustria) van optar, sense reeixir, 
per recaptar dels ciutadans el diner necessari per 
pagar el deute, amb impostos excepcionals de meri-
tació única amb tipus que podien superar el 50% 
per als patrimonis més elevats.

Com a conseqüència de la Segona Guerra Mundi-
al, França i Alemanya, entre altres, van idear impos-
tos de solidaritat nacional per fer front als costos 
de la guerra i la reconstrucció, que taxaven els aug-
ments de patrimoni i de rendes produïts durant 
el temps de la conflagració. El Japó va aplicar un 
impost extraordinari sobre el patrimoni (exigible 
una sola vegada) amb un tipus d’entre el 10% i el 
90%, per reduir el deute.

En el cas dels EUA, el deute públic sobre el PIB 
en acabar la Segona Guerra Mundial va ser el més 
alt de tota la seva història –i superior a l’actual, que 
ja és dir!–. El 1942 es va aprovar la Victory Act, que 
va augmentar l’impost de la renda amb tipus impo-

sitius que van assolir el 94% l’any 1944 i l’impost 
de successions (a un tipus màxim del 75%). Com a 
resultat de l’augment de la recaptació i de l’elevat 
creixement econòmic del país, a finals dels anys 80 
el deute s’havia reduït a una tercera part. 

En alguna altra ocasió els països creditors van 
ser més generosos i, pensant en les dificultats de 
compliment del deutor, van optar per efectuar con-
donacions parcials o totals del deute. Conclosa la 
Segona Guerra Mundial, Alemanya tenia un deute 
ingent pels dos conflictes bèl·lics perduts i les cor-

responents reparacions de guerra als països atacats. 
Per l’Acord de Londres (1953) diversos països cre-
ditors, liderats pels EUA, Regne Unit i França –amb 
participació d’Espanya i Grècia–, li van condonar 
el 62,5% del deute i li van oferir ajuts financers i 
comercials, així com subvencions mitjançant el Pla 
Marshall. Les mesures van permetre la reconstruc-
ció d’Alemanya i que avui sigui un dels països més 
exportadors i més pròspers del món.

Menys fortuna han tingut països com Grècia, 
entre d’altres, on després de la crisi de 2008, els 
estats més solvents de la Unió Europea –irònica-
ment capitanejats per Alemanya– no només no li 
van perdonar ni un euro sinó que li van imposar 
unes dures polítiques d’ajust –sobretot retallades 
de despeses socials– que han empobrit la major 
part de la seva població i produït un retrocés eco-
nòmic de diverses dècades. 

Precisament aquesta última posició és la que avui 
sostenen els principals organismes mundials (Banc 
Mundial i Fons Monetari Internacional (FMI): 
els deutes s’han de pagar encara que això compor-
ti penúries per als països afectats. Potser per això 
el FMI va suggerir, el 2013, la possibilitat que, per 
reduir el deute, aquests apliquessin un impost 
extraordinari del 10% sobre el valor del patrimoni 
de llurs ciutadans.

Deute i CoviD-19

En l’actual situació hem de preguntar-nos com 
afectarà els ja entrampats països del sud d’Europa 
–entre els quals Espanya– l’augment del deute a 
causa de la crisi de la Covid-19, ja que de ben segur 
en sortiran amb un diferencial de deute encara 
major respecte als països del nord. 

Atès que avui resulta inimaginable que es pro-
dueixin condonacions de deute i sense que aquests 
països tinguin la possibilitat de controlar la inflació 
–comesa principal del Banc Central Europeu (BCE)– 
només els quedarà el compliment amb el pagament 
del deute i, si alhora volen evitar, en la mesura del 
possible, haver d’aplicar impostos excepcionals o 
ajustos (retallades) impopulars, l’única sortida airo-
sa vindria del creixement econòmic.

Per això és tan important l’acord que s’està ges-
tionant a la UE –gràcies a la positiva actitud dels 
alemanys, capitanejats per Angela Merkel– per a la 
creació d’un fons europeu de reconstrucció desti-
nat prioritàriament als països econòmicament més 
afectats per la pandèmia i que inclou importants 
subvencions a fons perdut. Caldrà veure si aques-
ta vegada ho sabem aprofitar per fer la nostra eco-
nomia més productiva i enfocada als sectors amb 
futur.

Qui la fa, la paga?
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Caldrà veure si els fons 
europeus se sabran aprofitar 

per fer la nostra economia 
més productiva i enfocada  

als sectors amb futur

Francesc Bellavista 

Soci director de Bellavista
<http://trendencies2050.com/cat>
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Des del balcó
Caldes de Montbui El confinament en 
els moments més virulents de la pan-
dèmia de la Covid-19 costarà d’oblidar. 
Més de mig planeta es va tancar a casa 
per evitar més contagis, una experiència 
mai viscuda fins aquest extrem. El museu 
Thermalia va convidar els calderins a 
enviar-los fotos i vídeos d’allò que podien 
veure des de les seves finestres i balcons 
per fer uns muntatges amb música del 

també calderí Ramon Solé que es van anar 
penjant a les xarxes socials. Les vistes que 
permetien finestres, balcons, terrasses i 
terrats van anar configurant una mena 
d’atles col·lectiu, un patchwork iconogrà-
fic de la vila termal. Aquesta fotografia, 
obra de CRISTINA BALIUS, recull justa-
ment el Thermalia, a la dreta de la imatge, 
emmarcat per les teules romanes i els 
horts a l’altra banda de la riera.
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Aquesta setmana tenim dues celebra-
cions importants: el dissabte, Sant 
Antoni de Pàdua, i el diumenge, la 
solemnitat del Santíssim Cos i Sang de 
Crist (Corpus Christi). Anem a pams. 

Sant Antoni no pertany als primers 
temps del cristianisme. Va néixer el 
1195 a Lisboa i va morir el 1231 al 
convent d’Arcella, a les portes de 
la ciutat de Pàdua, a Itàlia. El 1220, 
prenent el nom d’Antoni, entra com 
a frare menor al convent dels fran-
ciscans de Sant Antoni d’Olivares de 
Coïmbra, a Portugal. En la persona 
d’Antoni es combinen una gran savi-
esa i uns extraordinaris dots de predi-
cador, amb modèstia i humilitat, amb 
amabilitat i senzillesa. En l’últim perí-
ode de la seva vida, va posar per escrit 
dos cicles de Sermons, titulats Ser-
mons dominicals i Sermons sobre els 
sants. En ells ens parla de la pregària 
com d’una relació d’amor que impul-
sa l’home a conversar dolçament amb 
el Senyor, i ens recorda que la pregà-
ria necessita un clima de silenci que 
no consisteix a aïllar-se del soroll 
exterior, sinó que és una experiència 
interior, que cerca alliberar-se de les 
distraccions provocades per les preo-
cupacions de l’ànima, creant el silenci 
en l’ànima mateixa.

I Corpus? Cada Eucaristia és un 
record, una festa i un compromís. Com 
si no n’hi hagués prou amb l’Eucaris-
tia de cada diumenge, durant segles el 
poble cristià ha triat aquesta festa de 
Corpus per donar gràcies de l’acció de 
gràcies. Tan gran és el lloc que l’Euca-
ristia té a la vida de l’Església! Corpus: 
la ginesta, els colors que esclaten. De 
fet, quan era una festa popular que se 
celebrava als carrers, era una manera 
de celebrar-nos a nosaltres mateixos 
vius, formant col·lectivitat. Ara ja no 
és així. Combregar no representa cap 
gest d’infant, sinó d’homes i dones 
que saben el que volen i que accep-
ten les conseqüències dels seus actes. 
Tots els qui combreguem el cos i la 
sang del crucificat desitgem el mateix 
i ens engatgem per la mateixa causa: 
la mateixa per la qual Jesús donà la 
seva vida i triomfà sobre la mort. Pot-
ser avui alguns esperen la passejada 
de Jesús-Eucaristia pels carrers de les 
nostres viles i ciutats. Potser alguns 
ho troben a faltar i enyoren altres 
temps. No cal que fem massa proces-
sons si això no ens compromet més a 
donar testimoni de Déu, del seu amor, 
enmig d’un món que no el comprèn. 

Fill il·lustre de Sant Feliu de Codines, al Fivallès, que per-
tany estranyament a la zona sanitària metropolitana quan 
som més de poble que una arada i un burro. El 23 de maig 
ha acabat al Camerun, tot i que ell tenia un lloc reservat 
al cementiri del seu Txad. Déu l’ha cridat a les estances 
eternes de la resurrecció, després de 74 anys de pelegri-
natge per aquest món i pràcticament 50 de sacerdoci. De 
fet, ens en portàvem 25 de justos. L’últim dia que ens 
vàrem veure, a la plaça Josep Umbert, en la celebració de 
l’escudella de Carnestoltes del 2019, ens vàrem prome-
tre, si Déu volia, que celebraríem plegats les efemèrides 
de les seves noces sacerdotals d’or i les meves d’argent, 
fos on fos. Jo m’apuntava a un viatge al Camerun, però el 
Senyor Déu ens ho ha posat una mica més difícil.

El Salvador Romano ens portava de tant en tant aires 
de l’Àfrica. Havia hagut de retirar-se del Burundi per 
qüestió de la guerra al 1979. Seguidament trasplantat a 
la diòcesi de Pala, al desèrtic Txad, per anunciar l’Evan-
geli i traduir-lo en una edició en la llengua dels mouseye, 
una feina de la qual sempre presumia cofoi. Quan va arri-
bar allí, hi havia 300 cristians, avui se’n compten prop de 
6.300. Va obrir escoles i va crear dos dispensaris, perquè 
la tasca del missioner consisteix no tan sols a cuidar l’es-
perit religiós, sinó començar per la salut del cos, continu-
ant per educar els hàbits de l’ànima. Estava especialment 
content de les cooperatives agrícoles i les caixes d’estal-
vis que, com a bon català, havia fundat per als agricultors 
d’aquella població, on les pluges no estan ni de bon tros 
assegurades i on cal mirar més del compte al cel tot espe-
rant el seu obsequi.

En les seves passades de retorn al poble, per estar uns 
dies amb la seva mare, qui va poder enterrar ja fa uns 
quants anys, tots esperàvem les seves pauades, els seus 
comentaris d’un home de poble a l’aguait de la humani-
tat. Sí, entenguem-nos: el pare Romano era fill d’en Pau 
del Cine, un personatge dels anys 60 de Sant Feliu. Amb 
la seva família romana havien passat per Calldetenes una 
temporada, d’on servava records autèntics.

El pare Salvador s’identificava amb el missioner xavie-
rià que era i representava. Havia ostentat fins i tot el càr-
rec de provincial de l’orde religiós a Madrid del 1992 al 
2001 i vivia en la seu del carrer de Montserrat. Es pot ser 
més català? En aquell temps, havia hostatjat l’actual pre-
sident del Circuit de Catalunya, en Joan Fontserè, d’estu-
dis a la capital de l’Estat. D’aquella temporada, em consta 
que guarda un excel·lent record d’aquella intimitat.

Coneixia el món africà com el pla de la mà i l’Església 
europea com només un capellà catòlic viatger com ell 
sabia i podia. Havia hagut de negociar amb terroristes, 

amb guerrillers, lladres, malalts de la sida i pobres de 
solemnitat, un autèntic diplomàtic descendent dels page-
sos de secà de Sant Feliu. Mai no s’ho va treure de sobre, 
ni tampoc no ho va voler. De fet, l’Església gaudeix d’una 
xarxa insubstituïble de corresponsals arreu del món. Si 
voleu de veritat conèixer què passa en algun país remot, 
demaneu- ho als missioners, destacats al fons de la selva, 
en un racó del planeta, al costat dels més pobres i oblidats.

A Sant Feliu bé hi deu haver alguna veta misteriosa, 
perquè en un lloc tan discret, penjat a les muntanyes, en 
canvi n’hem sortit unes quantes vocacions religioses, a 
part d’un servidor, teniu actualment el rector de Ripoll 
i un altre missioner destacat a la selva veneçolana, a 
més d’algun jesuïta que de tant en tant treu el cap. Era 
en Salvador d’en Pau del Cine i, com a tal, feia pauades 
a les homilies de missa, comentaris jocosos, poca-soltes, 
distrets i no gaire diplomàtics per cert. Quan presidia la 
celebració a la parròquia, la gent ja es disposava amb un 
somriure als llavis; les àvies esperaven l’acudit que tren-
qués la solemnitat rigorista de la litúrgia, l’anècdota que 
relligava la fe amb les notícies, la tradició amb la moder-
nitat, de la qual ell era testimoni en viatjar com un aven-
turer pel món, encara que sense barret ni fuet d’India-
na Jones, però amb una més gran valentia. Com aquella 
vegada que explicava als seus feligresos negres del Txad 
que a casa seva tenia un arbre que convertia l’aigua en vi, 
com feia Jesús, segons transmet tot just encetat l’Evange-
li de Joan. O com caminava per les aigües del llac de Gali-
lea perquè, com ell mateix havia experimentat, el lloguer 
d’una barca era massa car, o sigui que alguna cosa devia 
tenir de català. En el seu retorn al Txad, el 2001, el bisbe 
el va nomenar ecònom de la diòcesi, delegació que li va 
costar el sobrenom de pidolaire, que ell s’espolsava argu-
mentant que, si hi havia un català al Txad, era normal que 
acabés portant els calés multiplicant-los.

Al cel sia, en Salvador de Cal Pau del Cine, fill d’un 
poble on tenim un africà per patró i un altre de rector. 
Ara hi ha un cor santfeliuenc sembrat en aquelles terres 
del sud, confiat a aquells que tant va cuidar i estimar.

Sant Antoni i 
‘Corpus Christi’

No cal que fem gaire 
processons si això  
no ens compromet  

més a donar testimoni  
de Déu, del seu amor
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El pare Salvador, de Can Pau del Cine

El CAP necessita solucions
La pandèmia de la Covid-19 ha fet que molts ciutadans 
ens adonem de la gran importància de tenir un bon siste-
ma de salut pública i universal, amb bons professionals. 
La situació generada per aquest moment excepcional ha 
sacsejat la nostra sanitat, tant o més que a tots nosaltres. 
Els hospitals i els centres de salut s’han vist obligats a 
canviar les dinàmiques assistencials habituals per aten-
dre part de la població emmalaltida, sense posar en risc 
altres ciutadans i tampoc els mateixos professionals.

Aquí a Caldes, les obres del centre de Salut iniciades al 
març del 2018 i amb una durada estimada de 12/14 mesos, 
han suposat un greu perjudici per a tots, per a la població 
de Caldes i per als propis professionals. Tenim un centre 
de salut on treballen metges, administratius, infermeres, 
personal de neteja, auxiliars, treballadores socials i lleva-
dores, que està en obres des de fa més de dos anys. Això 
implica molt personal sanitari treballant en un espai molt 
més reduït. Els treballadors del CAP no disposen ni de 
vestidors ni taquilles ni dutxes, ja que aquests s’ubiquen 
a la zona que continua en obres. Es comparteixen els 

únics dos lavabos que hi ha al centre entre usuaris, nens, 
adults, i professionals. La sala d’espera és insuficient, i 
els usuaris l’hem de compartir. Com ens poden protegir 
els professionals si no tenen les condicions adients per 
poder treballar, posant-se ells mateixos en risc?

Davant la situació que veiem en el nostre CAP des de 
fa més de dos anys, creiem que ja és el moment que des 
de l’Ajuntament es faci quelcom perquè finalitzin les 
obres d’una vegada. Tot pel bé de la sanitat, dels ciuta-
dans i ciutadanes del nostre municipi. És impresentable 
i diríem amoral que unes obres d’aquest tipus s’eternit-
zin amb una indolència total del Cat Salut i/o qualse-
vol altre institució pública que hi tingui responsabilitat. 
Fins i tot, podríem dir que tenir el nostre CAP en aques-
tes condicions i en aquests temps d’epidèmia és encara 
més greu. 

Demanem a l’Ajuntament que prengui mesures per 
solucionar aquest problema. Els calderins i calderines ho 
mereixem, ho esperem i ho agrairem.

Pepe Beunza Vázquez
Caldes de Montbui

BÚSTIA
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A les primeres pàgines del seu magnífic llibre Repú-
blica pagesa (Pòrtic, 2017), la metgessa, escriptora i 
política Montserrat Tura explica que el seu besavi, 
Joan Tura Pedragosa, que era fill de can Pinyonaire 
de Sant Feliu i que va anar a viure a Mollet, anotava 
en una llibreta les coses que li passaven. Ens refe-
reix la desgraciada topada que va tenir amb uns ban-
dolers i que no és res més que una mostra de la peri-
llositat que ja des de la primera meitat del segle XIX 
existia en els desplaçaments per carretera, amb les 
partides de l’Agustí Saperes, el Caragol, o del Josep 
Bussons, Jep dels Estanys, que durant la Guerra dels 
Malcontents actuaven per la nostra comarca i que, 
bo i avançat el segle, el perill encara persistia amb 
els lladres de camí ral: “El diumenge 8 de novembre 
de 1889 baixant amb el carro de Sant Feliu de Codi-
nes, a dos quarts de set de la tarda, i quan ja era fosc, 
varen sortir dos lladres per robar-me; jo no tenia cap 
altra arma que la vara dels carreters i ells portaven 
ganivets. Només em van poder tocar un cop i em 
feren un trau a la brusa i a l’armilla. Després se’m va 
trencar la vara i em vaig escapolir com vaig poder.”

Tenim també una altra referència, que ens ve per 
boca de Francesc Sagalés, president de l’empresa 
d’autobusos del mateix nom, quan explica els inicis 
del negoci familiar de transport: “El meu avi, amb 
12 anys, ja menava diligències amb passatgers, que 
feien la ruta Caldes-Granollers-Mataró. Com que 
era un nen, al creuar el Coll de Parpers, els bando-
lers no els assaltaven.” 

Sagalés és la principal empresa de transport de 
passatgers del Vallès Oriental. Van començar el 
1760 amb diligències tirades per mules. També van 
establir posades per a les esperes i el descans dels 
passatgers, així com alguns estables estratègica-
ment situats –com el de can Mules, a Sant Feliu– 
per al recanvi dels animals de tir de refresc. Amb 
el pas del temps les diligències de tracció de sang 
van ser substituïdes pels primers vehicles a motor 
i, a començaments de la Guerra Civil, l’empresa 
Sagalés ja comptava amb una flota de 48 autocars. 
L’empresa va ser col·lectivitzada i el 1939 els seus 
cotxes van ser estimbats i destruïts perquè l’exèr-
cit enemic no els pogués aprofitar. Van haver de 
començar de nou a partir del 1940 i fins avui han 
anat engrandint-la. Ara la dirigeix l’amic Ramon 
Sagalés, que també ha apostat per les bicicletes 
compartides i que ja n’ha instal·lades a les ciutats 
de Bilbao i Eivissa. Potser aquest mitjà de transport 
té més futur del que ens podem imaginar.

EL CALDERÍ

De Mollet a Caldes de Montbui hi va haver una 
línia de ferrocarril, el tren conegut com el Calde-
rí, en la època en què els metges higienistes van 
començar a fomentar les cures associades a la 
hidroteràpia. Així, doncs, la vila de Caldes que dis-
posava de diversos establiments o balnearis d’ai-
gües termals en va sortir beneficiada.

El primer concessionari d’aquesta línia de ferro-
carril va ser en Ramon Oñós, que la batejaria com 
a Companyia del Ferrocarril servit per força animal, 
de Mollet a Caldes. Tot i l’enunciat –que se sàpi-
ga–, aquest ferrocarril mai no va ser arrossegat per 
bèsties. El 1870, mitjançant subhasta, la línia fou 
adquirida per Agustí Oms Novau, que va estar ben 
bé de pega, ja que al cap de dos anys de prendre’n 
possessió va esclatar la tercera guerra carlina. Sen-
se temps material per recuperar la inversió ni de 
bon tros, Oms, arruïnat, es va suïcidar. 

La línia s’inauguraria definitivament el 17 de 
juliol de 1880 amb un recorregut de 16 quilòmetres 
i amb parades a les estacions de Caldes de Montbui, 

Palau de Plegamans, Gallecs, Santa Perpètua de 
Mogoda i Mollet del Vallès. El 1882 va ser adqui-
rida per la Compañía Española de Ferrocarriles 
Económicos, SA, empresa que ja regentava la línia 
de Valladolid a Medina de Rioseco i que després 
també tindria la línia Olot-Girona. El 1884 va ser 
venuda a la Sociedad Catalana General de Crédito i 
el 1896, a la Compañía de Ferrocarriles y Tranvías. 

Els vagons del Calderí eren de color verd i totes 
les locomotores van ser batejades, una com Remei 
i l’altra com Palau. El 1888 un bitllet de primera 
classe, de Mollet a Caldes, costava 7 rals. Els vagons 
disposaven de lliteres per poder traslladar còmo-
dament els malalts que, per prescripció facultati-
va, acudien als balnearis. Aquella va ser la època de 
màxim esplendor, ja que el tren no tan sols era de 
passatgers sinó que també feia transport de càrre-
ga, com la de les llambordes que de la pedrera del 
Remei anaven destinades als carrers de Barcelona.

El 1917 es va produir el primer i sembla que únic 
accident. El tren que feia el trajecte Caldes-Mollet, 
a l’altura de Santa Perpètua, va xocar contra una 
tartana. El tartaner, per poder passar, havia tret la 
cadena que protegia el pas de la carretera i va ser 
envestit pel comboi. Va resultar malferit. 

Tal com hem pogut comprovar, aquesta línia fèr-
ria va passar per diverses mans fins que va tancar 
el 1932. Més ben dit, encara va tenir un període en 
actiu durant la Guerra Civil (1937-1939) produint-
se després el seu tancament definitiu.

EL ‘TREN RENARD’

Els antecedents d’aquest enginy cal anar-los a cer-
car al Regne Unit. El locomòbil era un comboi arti-
culat, barreja de tractor i de tren, de rodes massis-
ses i amb uns quants vagons amb sis rodes cada un 
que circulava per carretera sense necessitat de rails. 
La primera idea no buscava un sistema de trans-
port de passatgers sinó que va ser concebut per al 
transport de mercaderies. El seu inventor, l’anglès 
Richard Trevithick, el 1803 va aconseguir fer un 
viatge de 100 milles [160,93 quilòmetres] d’anada 
i tornada entre dues ciutats angleses. Al cap de 20 
anys d’aquella proesa, W. H. James en va construir 
un altre adequat per al transport de passatgers, amb 
motor a vapor de dues calderes i quatre cilindres.

Amb les peces fetes venir expressament d’Angla-
terra, l’any 1855 a Espanya s’engalza la denominada 
Locomotora para caminos ordinarios, el primer loco-
mòbil, batejat com a Príncipe Alfonso, que es pro-
va al Real Jardín Botánico de Madrid i que obté el 
Privilegio real. La màquina era de tracció davantera 
amb motor a vapor i cilindres rotatoris. Aquells pri-
mers locomòbils de factura anglesa ben aviat serien 
construïts als Talleres Nuevo Vulcano, de Barcelona.

Al diari La Comarca del Vallès de l’1 d’abril de 
1908 és noticia de portada la presentació d’un loco-
mòbil, construït per l’enginyer Charles Renard, que 
ja havia construït el dirigible La France. La Dipu-
tació de Barcelona és qui patrocina l’arribada del 
comboi, que el conformen una màquina amb motor 
Daimler de benzina, que no arrossega el tren, sinó 
que transmet propulsió contínua als vagons mitjan-
çant un eix de transmissió.

La màquina i els respectius vagons van arribar 
per via marítima al port de Barcelona i l’alcalde de 
la ciutat, Francesc Puig i Alfonso, era present a les 
maniobres de descàrrega i va ser convidat d’honor 
a la gira que, segons l’itinerari programat, farà per 
diversos indrets de Catalunya el Tren Renard: l’1 
d’abril al matí va sortir de Terrassa; a la tarda va 
passar per Caldes de Montbui i al vespre, per Sant 
Feliu de Codines, on els passatgers hi van fer per-
nocta. Cal dir que el primer dia de gira ja es va 
haver de fer una modificació a corre-cuita, i la per-
nocta prevista a Sant Feliu va haver de ser traslla-
dada a un altra municipi: no hi havia prou places 
hoteleres per poder allotjar tota la comitiva. El 2 
d’abril al matí va arribar a Vic i a la tarda, a Sant 
Quirze de Besora. El 3 d’abril, a Berga. El 4 d’abril, 
a Manresa. El 5 d’abril al matí va arribar a Igualada 
i a la tarda, a Sant Sadurní d’Anoia. El 6 d’abril, a 
Vilafranca del Penedès. El 7 d’abril, a Barcelona i fi 
de la gira.

Amb el Tren Renard es van fer proves tant a 
Tremp com a Flix com a màquina per al transport 
de materials pesants i a Barcelona, per al transport 
de viatgers. L’invent no va prosperar perquè aque-
lla andròmina voluminosa, pesant i de rodes mas-
sisses, a més de provocar paüra als ciutadans, al seu 
pas pels carrers feia malbé les llambordes. A més 
la companyia dels ferrocarrils se l’hi va posar en 
contra. Al capdavall, aquells Trens Renard van esser 
venuts a diverses ciutats del continent africà.

CLORAT DE POTASSA

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

Les posades de Sagalés a Sant Feliu de Codines i Caldes, respec-
tivament; la portada de ‘La Comarca del Vallès’ amb la notícia 
del ‘Tren Renard’, vehicle a la darrera de les imatges

Mitjans de transport



ECONOMIANOU9EL Dilluns, 8 de juny de 202020

Transparets ampliarà l’activitat 
en unes instal·lacions a Granollers

Granollers

Joan Carles Arredondo

L’operador de transports de 
mercaderies Transparets 
tindrà disponibles a partir 
del mes d’agost unes instal·
lacions de 6.000 metres qua·
drats a Granollers per donar 
sortida a les noves necessi·
tats d’espai per expandir la 
seva activitat. Les naus, situ·
ades al polígon de la Font del 
Ràdium, a tocar de la ronda 
Sud de Granollers, estan en 
una localització que la com·
panyia considera “estratègi·
ca” per a la seva operativa, 
segons assenyala el director 
comercial, Joan Espinasa.

Per a la firma de trans·
ports, aquesta localització és 
important, perquè dona ser·
vei a la potent indústria de 
productes de consum que hi 
ha a l’entorn, particularment 
al Vallès Oriental. Per això, 
les naus que ara sumarà a les 
seves instal·lacions de 16.000 
metres quadrats a Lliçà de 
Vall tenen una localització 
idònia, al centre de la comar·
ca i molt propera a les vies 
de comunicació principals, 
sobretot la C·17. A més, són 
unes instal·lacions ja plan·
tejades per acollir activitat 
logística i de transport. “Són 
instal·lacions estratègiques 
per la ubicació i per les carac·
terístiques; estan dissenya·
des per a la nostra activitat i 

Les instal·lacions que acolliran l’ampliació de les activitats de Transparets a partir del mes d’agost

ens dona marge de maniobra 
per a futurs creixements”, 
admet Joan Espinasa.

L’empresa ja havia disposat 
d’instal·lacions a Granollers, 
precisament al mateix polí·
gon de la Font del Ràdium, 
tot i que posteriorment va 
unificar les diferents seus 
que tenia en les actuals, a 
Lliçà de Vall, on disposa 
de 16.000 metres quadrats 
per a les seves activitats. 
A Granollers, espera poder 
millorar el servei als clients 
actuals, amb més demanda, i 

també accedir a nous usuaris.
L’actual crisi sanitària 

no ha aturat els plans de 
creixement de l’empresa de 
transports. Les empreses a 
les quals dona servei estan 
emmarcades en el que s’han 
considerat serveis essencials, 
que tampoc no han aturat 
la producció durant l’estat 
d’alarma. “Nosaltres hem 
continuat operant i no hem 
hagut d’aturar·nos en cap 
moment”, diu Espinasa. 

Els productes de consum, 
com els de drogueria o nete·

ja, han tingut augments 
importants de demanda en 
alguns dels canals de distri·
bució, particularment les 
botigues i els supermercats. 
“Han canviat els canals, per·
què és cert que s’ha deixat 
de vendre a la restauració 
i l’hostaleria, però la gent 
ha continuat comprant i ha 
crescut el canal de supermer·
cats”, explica Espinasa. Ara, 
s’espera que la desescalada 
de les mesures d’alarma porti 
a una recuperació en el canal 
de l’hostaleria.

La firma de Granollers ha assessorat més de 200 empreses

Plasticband estén la prevenció del 
contagi de la Covid-19 en el transport

Granollers crea un 
directori amb ofertes 
i serveis per atendre les 
necessitats de l’alarma

Granollers

Granollers ha recopilat a 
la web de Can Muntanyola 
un directori d’empreses en 
el qual es recull l’oferta de 
primeres matèries, produc·
tes i serveis que ofereixen 
les empreses de la ciutat i 
de l’entorn per millorar la 
resposta en l’actual context 
d’alerta sanitària per la 
Covid·19. El directori per·
met trobar les solucions que 
ofereix el teixit industrial 
de la zona, com elements de 
protecció bàsics –mampares, 
mascaretes o gels– o altres 
de més sofisticats –càmeres 
termogràfiques, sistemes de 
detecció de la distància de 
seguretat–. Amb el directori 
es pretén facilitar l’accés 
a proveïdors propers i fer 
difusió dels recursos locals 
per activar les relacions 
entre empreses i agents de 
Granollers.

Parets aspira  
a acollir una seu de 
la delegació de la 
Cambra de Comerç
Parets del Vallès

Representants de l’Ajunta·
ment de Parets, amb l’alcalde 
–Jordi Seguer– al capdavant 
han avaluat amb el delegat 
de la Cambra de Comerç al 
Vallès Oriental, Jaume Ara·
gall, la possibilitat que la 
seu que la delegació de l’en·
titat té a Mollet es traslladi 
a Parets. Segons informa 
l’Ajuntament, la delegació 
valora aquesta opció per la 
bona localització de Parets 
i la seva proximitat al teixit 
empresarial de l’àrea del Baix 
Vallès. En la trobada, Aragall 
va exposar a l’Ajuntament 
els termes de la iniciativa 
“Que cap empresa tanqui”, 
en la qual està treballant la 
Cambra de Comerç. S’ofereix 
assessorament per evitar tan·
caments empresarials a causa 
de les mesures de prevenció 
contra la Covid·19.

Un grup de treball 
perfila les mesures 
de reactivació 
econòmica comarcal
Granollers

El grup de treball de reacti·
vació econòmica del Vallès 
Oriental, que coordina al 
Consell Comarcal, perfila les 
propostes que traslladarà a 
l’executiva de la Taula Vallès 
Oriental Avança en un termi·
ni de 10 dies. Aquest dijous 
els membres del grup de tre·
ball –administracions, partits 
patronals i sindicats– van 
posar a debat les propostes 
per a la reactivació.

Granollers

EL 9 NOU

El fabricant de maquinària 
i consumibles per a l’em·
balatge Plasticband, de 
Granollers, ha ampliat el seu 
departament de formació 
per assessorar més de 200 
empreses interessades a 
garantir que els seus produc·
tes es transporten de manera 
segura i disposen de protec·
ció antiviral durant tota la 
cadena logística.

A través del sistema d’em·
balatge de les màquines 
embolicadores orbitals, Plas·
ticband garanteix als clients 
finals que la manipulació 
dels productes s’ha fet cor·
rectament per evitar contagis 
i complir les garanties sani·

Una de les màquines embolicadores que fabrica Plasticband

tàries. Segons Plasticband, 
aquest tipus d’embalatge 
protegeix la mercaderia al 

magatzem i durant el trans·
port. També millora la pre·
sentació del producte, agi·

litza el procés d’embalatge i 
ofereix protecció antiviral.

 “Amb la crisi de la Covid·
19, les empreses estan inte·
ressades per saber com viatja 
el seu producte i quins pro·
tocols es fan servir durant 
tot el procés per eliminar els 
riscos de contagi i garantir 
un lliurament cent per cent 
segur de la mercaderia”, 
explica Jordi Guimet, direc·
tor general de Plasticband.

Segons explica la compa·
nyia, en el procés logístic hi 
ha molts contactes de per·
sones amb el producte, i un 
bon embalatge contribueix 
a reduir riscos de contagis a 
treballadors i clients.

“Hem notat un augment en 
la venda de màquines embo·
licadores orbitals en les últi·
mes setmanes perquè és un 
sistema que aporta protecció, 
seguretat i confiança a client. 
Però és fonamental seguir 
l’estricte protocol que hem 
dissenyat per evitar el con·
tagi i això és part de la for·
mació que donem als nostres 
clients “, conclou Guimet.

L’empresa tindrà disponibles les naus, de 6.000 metres quadrats, a partir del mes d’agost
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L’alcalde i altres autoritats passen per la zona de control de temperatura on ja hi ha informació sobre les distàncies mínimes

La Roca Village reforça la seguretat 
i els serveis digitals en la reobertura
Totes les botigues del complex comercial estaran obertes a partir d’aquest dilluns

La Roca del Vallès

J.C.A.

La Roca Village reobre por-
tes aquest dilluns, amb la 
totalitat de les botigues en 
servei. El complex comercial 
extremarà les mesures de 
seguretat i, en compliment 
del que preveuen les autori-
tats, donarà cabuda a un 30% 
de l’aforament mentre duri 
l’actual fase de desescalada 
de l’estat d’alarma. Aquest 
divendres, responsables 
del centre van presentar 
els detalls del nou protocol 
de compres establert a les 
autoritats locals de la Roca, 
amb l’alcalde, Albert Gil, al 
capdavant.

Al complex comercial fa 
setmanes que s’està prepa-
rant aquesta reobertura, en 
un treball conjunt de diver-
sos departaments i amb el 
coneixement previ de les 
experiències que s’han apli-
cat en villages del mateix 
grup Value Retail en altres 
països. L’empresa ja tenia 

avançats alguns serveis digi-
tals per millorar l’atenció als 
visitants i, ara, en la reober-
tura se n’accelera la intro-
ducció. Els visitants tindran 

disponible, per exemple, un 
mapa virtual del complex 
comercial i també una aplica-
ció de gestió de les cues. La 
companyia indica que busca 

que els visitants “se sentin 
cuidats i recuperin el plaer 
de la compra” en un espai 
que, a més, ofereix la singu-
laritat de ser a l’aire lliure.

Les mesures de seguretat 
per a treballadors i visitants 
comencen amb els controls 
de temperatura a través de 
sensors ja abans d’accedir al 
complex, i continua amb la 
presència de dispensadors 
de solucions hidroalcohòli-
ques en diversos punts i a les 
botigues. A tot el complex, 
hi ha senyals per garantir 
les distàncies de seguretat, 
i durant la fase 2, també hi 
ha limitacions a l’aforament 
de fins al 40% dins de les 
botigues i fins al 50% a les 
terrasses dels establiments 
de restauració. L’ús de mas-
caretes serà obligatori si no 
es pot mantenir la distància 
física de seguretat.

“Valorem les mesures 
preses, que faran que aquest 
pol d’atracció al municipi 
sigui fins i tot més segur 
que altres espais de compra”, 
explica l’alcalde de la Roca, 
Albert Gil.

Durant els gairebé tres 
mesos de confinament, l’acti-
vitat comercial ha estat atu-
rada a La Roca Village, però 
d’altres han continuat ope-
rant. Per exemple, els plans 
per a l’ampliació del complex 
continuen i les obres han 
estat actives. S’espera que 
els nous espais donaran 
capacitat per a una vintena 
de noves botigues, i sobretot 
permetran augmentar els 
serveis als visitants.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
2020 Tot-Engin. SL, dedica-
da a actuar com a societat 
patrimonial mitjançant la 
participació  en el capital de 
societats i entitats residents 
i no residents en territori 
espanyol, dirigint i gestio-
nant aquestes participacions 
o accions, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Jordi 
Planas Pujadas. Adreça: Camí 
Ral, 39, PI La Serra.

Parets del Vallès

La societat Inbox Mensajería, 
SL, dedicada a altres activitats 
de suport a l’empresa i al dipò-
sit i emmagatzematge, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 19.608 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 22.608 euros.

La Garriga

La societat Espai la Garriga, 
SL, dedicada a l’arrendament 
de béns immobles per compte 
propi, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 608.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
1.314.120 euros.

Parets del Vallès

La societat Mat Management 
Water Distribution, dedicada 
a la fabricació, comercialit-
zació i instal·lació d’equips 

per a la conducció, filtració i 
acumulació de líquids i la de 
peces, mecanismes en acre, 
plàstic o altres materials per 
a l’àmbit agrícola, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 15.428.885 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 15.431.885 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Gramon Lab, SL, dedicada 
al manteniment i reparació 
de vehicles a motor; agència 
de publicitat; activitats de 
consultoria de gestió empre-
sarial. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Maria Mer-
cè Graells Ambrós. Adreça: 
Joan Coll, 20.

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
Sitensgana, SL, dedicada a la 
promoció, compra, venda o 
intermediació i construcció  
de tot tipus de construcci-
ons i immobles o obra civil; 
instal·lació i muntatge d’ai-
gües, gas, electricitat, fred, 
calefacció, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: José 
Miguel Benítez García. Adre-
ça: La Pau, 6.

Gualba 

S’ha constituït la societat 
Bloowood 3, SL, dedicada a 
la projecció, promoció, cons-

trucció, reparació, restaura-
ció, compra, venda i arren-
dament no financer de tota 
classe d’edificacions la parcel-
lació, arrendament no finan-
cer de terrenys, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
David Casado Jiménez. Adre-
ça: Can Barnedas, 37.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Marad Packaging, SL, dedi-
cada a la fabricació, comerci-
alització i distribució de tot 
tipus de paper i cartró, així 
com envasos i embalatges de 
paper i cartró; la compra, ven-
da, lloguer, construcció, urba-
nització i administració de 
béns immobles. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Eva 
Mara Alonso Alfaraz. Adreça: 
Salvador Espriu, 8.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Picnico Pinturas, SL, dedi-
cada a la pintura en general, 
lacats i serveis per a estands i 
esdeveniments. Capital: 3.050 
euros. Administrador: Andrés 
Puertas Mompart. Adreça: 
Torre Pinós, 82.

Caldes de Montbui

La societat Proconsange, 
SL, dedicada a la promoció i 
venda de tota classe d’edifica-
cions, el lloguer de tota classe 

d’habitatges i l’arrendament 
de maquinària industrial i 
d’obres públiques, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 442.8000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 1.036.260 euros..

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Maroclux, SL, dedicada a la 
intermediació a l’engròs de 
productes diversos i, en parti-
cular, de cortines de tot tipus. 
Capital: 3.200 euros. Admi-
nistrador: Juan Carlos Curto 
Panchame. Adreça: plaça Era 
de Can Naps, 4. 

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Top Intermediaris, SL, dedi-
cada a l’activitat d’agència 
d’assegurances. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Agustí Font Borderas. Adre-
ça: Sant Josep, 92. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Ikna Investment Konstruk-
tion, SL, dedicada a l’adqui-
sició, construcció, promoció, 
tinença, transformació, millo-
ra, rehabilitació, gestió, admi-
nistració, explotació i tràfic 
jurídic sobre béns immobles 
i les activitats que integren 
l’activitat immobiliària, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-

nistrador: Pedro Batlle Mun-
det. Adreça: Tarragona, 20.

Mollet del Vallès

La societat Redzen Entertain-
ment, SL, dedicada al disseny, 
fabricació, comercialització i 
llançament de jocs de taula, 
articles d’oci i entreteniment 
i a la inversió, investigació 
i planejament de projectes 
d’inversió en empreses ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 226.7000 euros. El 
capital resultant subscrit que-
da ara fixat en 229.700 euros.

Granollers

La societat Sagum, SL, 
dedicada al lloguer de béns 
immobiliaris per compte 
propi, ha fet una amplia-
ció de capital per valor de 
216.184,05 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 5.695.671,49 euros.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Bixoto Iberia, SL, dedicada 
al comerç i la distribució de 
productes diversos per inter-
net, la creació de portals web, 
disseny i implementació, així 
com el procés de dades, hos-
ting, i activitats relacionades, 
així com altres serveis. Capi-
tal: 20.000 euros. Adminis-
trador: Pablo Regañas Soto. 
Adreça: Catalunya, 12.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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Els camions-escenari començaran a rodar aquesta setmana per diferents poblacions 

Caldes de Montbui

Teresa Terradas

Quan es va aturar l’activitat 
musical i escènica ja abans 
de l’estat d’alarma, Joan 
Carles Martín, propietari de 
l’empresa So-JC, de lloguer 
d’equips de so i llum, de 
Caldes de Montbui, pensava 
que en dos mesos i mig la 
indústria de la música es tor-
naria a reactivar. Però no ha 
estat així, i tampoc es preveu 
que hi hagi algun canvi sig-
nificatiu en un futur proper. 
“Aquesta realitat ens ha fet 
donar una volta al negoci i 
buscar alternatives per conti-

nuar treballant en un context 
molt diferent del d’abans, 
especialment pel que fa a 
grans esdeveniments”, expli-
ca Martín. “Per tant, vam 
pensar ‘si la gent no pot anar 
a veure espectacles, podem 
portar els espectacles a la 
gent’.”

Amb aquesta premissa, 
i juntament amb l’empre-
sa QAM Produccions de 
Granollers, han reinventat 
el negoci i ara ofereixen dos 
vehicles adaptats per fer-
hi concerts i espectacles a 
sobre, ja sigui en moviment o 
aparcats en un carrer, en una 
plaça o davant de cases i edi-

ficis, sense que la gent s’hagi 
de desplaçar. 

 “I si abans en una plaça es 
podien reunir 1.000 persones 
per veure un concert, ara 
oferim aquest espectacle des 
de dalt d’un camió en quatre 
places diferents, cadascuna 
amb 250 espectadors.” Serà el 
mateix vehicle, que farà una 
volta pels diferents espais, 
ja siguin places del centre 
d’un ciutat, o en diversos 
espais d’un mateix barri, com 
la Font Verda de Granollers, 
apunta Martín.

La nova aventura ha 
començat adaptant un camió 
que ja tenien des de feia un 

any, pensat per fer-hi algu-
nes activitats com la caval-
cada de Reis o oferir música 
enllaunada, però no per tenir 
un grup de música en directe 
a sobre. “Ara l’hem adaptat i 
l’hem convertit en escenari 
per a tot tipus de grups de 
música, de teatre, infantils, 
d’animació...” És el camió 
soundsystem Le Sound Truck 
de So JC, un escenari mòbil 
homologat amb anys d’expe-
riència i preparat perquè els 
espectacles arribin a qual-
sevol carrer complint totes 
les mesures de seguretat i 
distanciament social entre 
artistes i entre públic final. 

Les mides també són més 
reduïdes, amb cinc metres de 
llarg, perquè es pugui bellu-
gar dins la ciutat. És un vehi-
cle autònom, amb un equip 
de so de 10.000 watts, llum i 
generadors elèctrics insono-
ritzats. La demanda que ha 
tingut ha superat les previ-
sions i ha fet que ja estiguin 
enllestint un segon camió.

La nova oferta es concreta 
en els espectacles Resistència 
Tour i Resistència Club, de 
caràcter itinerant i pensats per 
a tots els públics. El primer 
gira al voltant de la figura de 
l’animador català Pep Callau, 
amb la possibilitat d’actuar 
acompanyat de la seva compa-
nyia de teatre Els Pepsicolen, 
o amb un DJ. L’altre espectacle 
és Resistència Club, que ofe-
reix la possibilitat de portar 
qualsevol DJ del circuit pro-
fessional, a punxar pels car-
rers de municipis, arribant als 
balcons, finestres i terrasses.

PETICIONS D’ARTISTES

Les peticions arriben tant 
dels ajuntaments com dels 
mateixos artistes, que han 
adaptat a aquest format 
alguns dels seus espectacles 
per poder-los oferir al carrer. 
És el cas, per exemple, de 
The Chanclettes, que han 
adaptat el seu espectacle al 
format discoteca mòbil, o un 
grup de percussió, amb un 
espectacle adaptat mig al car-
rer i mig en cercavila.

Els dos camions de So-JC, 
ja començaran a rodar a 
mitjan mes de juny. Els dies 
12, 13 i 14 de juny a Cornellà 
de Llobregat; el 15 de juny a 
Santpedor, on han transfor-
mat la festa major en actes 
itinerants; el 24 de juny a 
Sant Joan Despí i el 27 de 
juny a Montmeló. També ja 
estan tancant coses de cara 
al juliol i al setembre. “A 
l’empresa som sis persones, 
i confiem que gran part de 
la plantilla podrà començar 
a treballar. La necessitat 
ens ha fet créixer”, comenta 
Martín. 

Montmeló

EL 9 NOU

Quim Masferrer estrena-
rà el seu nou espectacle 
Moltes gràcies, fruit del 
confinament, el 26 de juny 
a Montmeló. Serà un espec-
tacle especial, que no tindrà 
lloc en cap teatre ni espai 
tancat, a causa de la crisi 
sanitària actual. Per això, el 
conegut actor, i ànima del 
programa El foraster de TV3, 

s’ha adaptat a la nova realitat 
i ha fet un pas més en la seva 
trajectòria teatral.

Així, Masferrer s’acostarà 
a la gent d’una manera que 
mai abans havia fet. Si fins 
ara era el públic el que anava 
a veure l’actor, a partir d’ara 
serà l’actor qui anirà a veure 
el públic, perquè “si el públic 
no pot anar a l’escenari, 
que sigui l’escenari el que 
es mogui i vagi a buscar el 
públic”.

En aquest nou espec-
tacle, un escenari sobre 
rodes recorrerà els carrers 
principals del municipi on 
vagi. Masferrer serà a dalt 
d’aquest escenari amb l’ob-
jectiu que els veïns i veïnes 
del poble expliquin històries 
i les comparteixin amb la 
resta d’habitants. Durant el 
trajecte, l’actor els convidarà 
a pujar a l’escenari. “Posarà 
en valor actes solidaris, his-
tòries entranyables, persones 

dies i poder donar-los “Mol-
tes gràcies”. Aquest escenari 
mòbil vol ser una plataforma 
d’experiències única, una 
barreja d’humor i emotivitat 
amb l’objectiu de compartir 
amb la resta de veïns i veïnes 
aquests moments.

L’escenari on s’enfilarà 
Masferrer fa 10 metres i està 
totalment equipat tècnica-
ment, podent arribar sense 
cap problema al públic. La 
gent el podrà seguir des d’un 
portal, un balcó, la finestra 
de casa o a peu de carrer. 
Un equip de càmeres i un de 
realització anirà seguint l’es-
cenari i tothom des del seu 
mòbil, tauleta o smart TV 
podrà seguir-lo. L’espectacle, 
per tant, es podrà seguir tant 
en viu com on line.

‘Moltes gràcies’ tindrà lloc en un escenari sobre rodes

Quim Masferrer estrenarà 
el nou xou a Montmeló

Quim Masferrer

que s’han implicat d’una 
manera especial en aquests 

Espectacles sobre quatre rodes
Les empreses So JC, de Caldes, i QAM Produccions, de Granollers,  es reinventen i creen 
uns camions escenari per acostar els espectacles al públic des de les places i carrers
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En el vídeo, que es va estrenar divendres, hi participen uns 150 cantaires i músics

Un tast de ‘Greta i els trihumans’
Veus presenta un vídeo a Youtube amb una de les cançons de l’espectacle

Granollers

EL 9 NOU

Per poder veure l’òpera 
infantil Greta i els trihu-
mans,  la nova producció 
pròpia del Teatre Auditori de 
Granollers, Veus i l’Orques-
tra de Cambra, encara s’hau-
rà d’esperar fins al febrer 
de l’any que ve, després del 

segon ajornament. Per fer 
més lleugera l’espera, i coin-
cidint amb el Dia Mundial 
del Medi Ambient, divendres 
es va presentar a Youtube el 
vídeo d’una cançó de l’espec-
tacle, “El món és així”, molt 
adient per a l’ocasió, i amb 
una lletra  global, pren més 
sentit que mai. Amb aquesta 
cançó, doncs, es va estrenar 

una de les peces que formen 
part d’aquesta òpera infantil 
inspirada en la jove activista 
Greta Thunberg, la seva llui-
ta i el moviment Fridays for 
Future contra l’emergència 
climàtica. 

En el vídeo hi han parti-
cipat unes 150 persones, 
sumant cantaires del cor 
Veus, Petits Cantors Amics 

de la Unió, els cors de les 
escoles Ferrer i Guàrdia i 
Joan Solans, i l’Orquestra de 
Cambra de Granollers. Tam-
bé s’han implicat en la realit-
zació del vídeo Piti Español, 
lletrista; Joan Vives, compo-
sitor; Marta G. Otín, direc-
tora artística; Josep Vila, 
director del cor; Anna Maria 
Piera, gerent de l’Orquestra 

de Cambra de Granollers, i el 
personal del Teatre Auditori. 
El muntatge del vídeo ha 
anat a càrrec d’Arian Botey, i 
la veu en off l’ha posat Núria 
Sagalés, solista i membre de 
Veus.

Algunes de les imatges 
que apareixen en el vídeo 
són dels mateixos cantaires i 
músics des de casa de forma 
individual cantant, saltant i 
fent accions absurdes com a 
crítica a l’espècies humana. 
També n’hi ha dels assajos 
anteriors al confinament, 
enregistrades per Vallès Ori-
ental Televisió, i altres que 
posen de relleu els espais 
naturals idíl·lics i espais on 
ja es pot veure la brutícia 
generada per l’home just 
quan ha començat el descon-
finament.

El vídeo és fruit del treball 
dels nens i nenes que han 
continuat preparant les can-
çons des de casa durant totes 
aquestes setmanes. El que no 
han pogut fer han estat els 
assajos conjunts, entre els 
components dels diferents 
cors i l’Orquestra de Cambra. 
Per això, s’han vist obligats a 
endarrerir l’estrena de l’es-
pectacle, que ja s’havia d’ha-
ver estrenat al març i que es 
ja es va posposar un primer 
cop fins a finals de setembre. 
L’estrena serà els dies 27 i 28 
de febrer de 2021. 

Però els participants no es 
rendeixen. “Som 150 nens i 
nenes de Granollers que hem 
posat tota la nostra energia 
i il·lusió en aquest projecte, 
que porta un missatge tan 
important i  necessari. No 
pararem fins a fer-lo realitat, 
costi el que costi. Ens en sor-
tirem”, acaben dient al final 
del vídeo.

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La novena edició del Cicle 
de Jazz de l’Ametlla s’ha 
posposat fins a la tardor. Des 
de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament van valorar 
totes les alternatives possi-
bles per dur a terme l’esde-
veniment, però, partint de la 
premissa que la seguretat de 
tothom és innegociable, van 
arribar a la conclusió que fer-
ho en qualsevol altre format 
desvirtuava l’esperit original 
de la trobada, de gaudi, de 
conversa i de música, i per 
això han decidit posposar el 
festival. Des dels seus orí-
gens s’ha plantejat com una 
proposta musical de qualitat 
amb joves talents musicals i 
en espais singulars del muni-
cipi. 

La cartellera d’enguany ja 

estava definida i comptava 
amb una selecció del més 
representatiu de l’avantguar-
da del jazz de casa, amb les 
propostes musicals de Carola 
Ortiz Quintet, Mar Vilaseca 
Trio, The Bop Collective 
(liderat per la saxofonis-
ta Irene Reig), i el veterà 
saxofonista Gorka Benítez. 
Els concerts s’havien de 
celebrar en els espais cedits 
per la família Giol-Draper i 
Francesc Roger.

Amb el nou calendari, 
Gorka Benítez Trio actuarà 
el 9 d’octubre per presen-
tarà el seu darrer treball 
discogràfic Salalagua (Fresh 
Sound New Talent, 2018) en 
format de trio, al costat del 
guitarrista Dani Pérez i del 
bateria David Xirgu. The Bop 
Collective, un octet nascut 
a Barcelona amb un peu a 
Amsterdam, ho farà el 30 

El novè Festival de Jazz 
de l’Ametlla del Vallès 
s’ajorna fins a la tardor

Gorka Benítez i el seu trio actuaran el 9 d’octubre

d’octubre amb la presentació 
del disc Iaspis, mentre que 
Carola Ortiz Grupo el 20 de 
novembre presentarà el seu 
primer disc, Sirin.

L’única proposta que no es 
podrà reprogramar ha estat 
la de Mar Vilaseca, ja que al 

setembre marxa a una pres-
tigiosa escola de música dels 
Estats Units a perfeccionar el 
seu art. Al seu lloc actuarà la 
jove trompetista Alba Careta 
i el seu quintet, amb la pre-
sentació d’Orígens, el dia 11 
de desembre.

L’Arxiu Municipal 
de Caldes organitza 
una xerrada  
i visites virtuals

Caldes de Montbui

Amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional dels 
Arxius, l’Arxiu Municipal 
de Caldes de Montbui ha 
organitzat aquesta setma-
na una xerrada i visites 
virtuals. Dimarts a 2/4 de 
6 de la tarda, Aniol Maria, 
arxiver membre del grup 
de treball Transparència i 
Dades Obertes de l’Associ-
ació d’Arxivers i Gestors de 
Documents de Catalunya, 
oferirà la xerrada “El nostre 
arxiu digital, com l’orga-
nitzem i el conservem?”. 
D’altra banda, dimecres a 
les 10 del matí, i dijous a 
2/4 de 6 de la tarda es faran 
visites virtuals a l’arxiu 
històric. Totes les persones 
interessades a participar 
en aquesta activitat han de 
formalitzar prèviament la 
inscripció a l’Arxiu Munici-
pal de Caldes.



CULTURANOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Els visitants han de seguir ara un recorregut concret
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Reobertura amb condicions

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

El Museu Thermalia de 
Caldes ja torna a funcionar, 
amb totes les mesures de 
seguretat. La reobertura va 
ser divendres a les 6 de la 
tarda, després de més de dos 
mesos tancat a causa de la 
crisi sanitària. “Estem molt 
contents de poder tenir el 
museu obert. Aquest cap de 
setmana l’han visitat 30 per-
sones però de mica en mica 
esperem rebre’n més i poder 
anar ampliant els horaris i 
activitats”, ha explicat Carme 
Germà, regidora de Turisme 
de l’Ajuntament.

Només d’entrar al museu 
ja es poden veure diversos 
canvis: el taulell de recepció, 
on t’atenen dos dels treballa-
dors, està equipat amb pla-
fons transparents i a terra hi 
ha una línia darrere la qual 
t’has d’esperar. A més és obli-
gatori anar amb mascareta i 
els visitants s’han de netejar 
les mans amb gel hidroalco-
hòlic abans d’entrar; unes 
indicacions senyalitzades des 
de l’entrada del museu. Tam-
bé la quantitat de visitants 
queda limitada a un terç de 
l’aforament.

En aquests moments es 
poden visitar dues expo-
sicions: “Presos polítics a 

l’Espanya contemporània” i 
l’exposició permanent sobre 
termalisme. Aquesta última 
la van reformar poc abans 
de l’inici de l’estat d’alarma 
i no es va poder inaugurar al 
març, tal com estava previst. 
Per poder-la visitar amb 
totes les mesures de segu-
retat s’han hagut d’adaptar 
algunes de les seves parts. 
Les cadires i seients s’han 
retirat i les interfícies tàctils 
ara no es poden tocar amb 

les mans. Per això, a cada 
visitant se li dona un bastó 
de plàstic que es neteja i 
desinfecta cada vegada i 
també serveix si es vol fer 
servir l’ascensor. Dins el 

museu hi ha tot d’indicaci-
ons per mantenir la distàn-
cia de seguretat i seguir un 
circuit per tal de no creuar-
se o que no s’aglomeri gaire 
gent en un sol espai.

Tot i aquesta reobertura 
de portes, encara no recupe-
rarà el seu horari habitual. 
De moment estarà obert els 
divendres i dissabtes de les 6 
de la tarda a les 8 del vespre i 
els diumenges de les 12 a les 
2 del migdia.

L’exposició  
sobre termalisme  

s’ha adaptat a  
la nova situació

Una exposició 
censurada  
al Parlament 
Europeu
Q.C.

L’obertura del museu 
s’ha fet coincidint amb 
la inauguració virtual de 
l’exposició temporal “Pre-
sos polítics a l’Espanya 
contemporània”, de San-
tiago Sierra, que es podrà 
veure fins al 24 de juny, 
en els horaris d’obertura 
anunciats. L’obra mostra 
24 fotografies en blanc 
i negre pixelades de 74 
presos polítics com Oriol 
Junqueras o set membres 
de Segi, entre d’altres. 
La inauguració, que van 
seguir una cinquantena de 
persones, es va dur a terme 
a través d’una videocon-
ferència emesa al canal 
de Youtube del museu i 
va comptar, d’entre altres 
càrrecs, amb la presència 
de Jordi Solé, exalcalde de 
Caldes. Solé va explicar 
que a principis del 2019 va 
intentar organitzar aquesta 
mateixa exposició al Par-
lament Europeu. “Però em 
vaig trobar amb la cesura”, 
va dir. “L’òrgan encarregat 
de donar el vistiplau va 
dir que no podíem fer-ho 
perquè era polèmic i sus-
ceptible de causar aldarulls 
dins el parlament”. L’exeu-
rodiputat celebrava que ara 
es pogués fer a Caldes.

La Filanda fa una acció artística amb cartells en diferents espais culturals del municipi

Reivindicació cultural a la Garriga

El cartell penjat a la sala d’art i exposicions Andreu Dameson

La Garriga

EL 9 NOU

“Benvolgut virus, no podràs 
matar la Cultura!” Amb 
aquesta consigna, La Filanda 
Espai de Creació va començar 
divendres una acció artística 
a través de cartells en tres 
idiomes –català, castellà i 
anglès– per reivindicar els 
espais culturals de la Garriga 
que han estat tancats pel con-
finament per la Covid-19.

Aquesta intervenció ha 
tingut lloc en espais culturals 
que encara estan tancats al 
públic i que, en certa part, 
perden identitat perquè 
han perdut el seu funciona-
ment, que és el d’aportar art 
i cultura. L’acció ha tingut 
forma de cartell. “Benvolgut 
virus. T’advertim: Seguirem 
ballant” o “Benvolgut virus. 
T’advertim: No podràs matar 
el cinema” són alguns dels 
textos.

La campanya vol ser un mis-
satge de força ara que hem pas-

sat els moments més durs de 
la pandèmia i que amb l’esforç 
de tothom sembla que s’està 
combatent de la millor manera 
possible, comenten des de La 

Filanda. L’objectiu és donar 
suport a la Cultura,  ja que gran 
part de les persones que viuen 
de llenguatges artístics veuen 
el seu futur molt més incert 

que no pas qui té un altre tipus 
d’ofici. “A més, també afecta 
de manera directa a tothom 
perquè tots tenim ganes de tor-
nar a ballar, d’anar a concerts, 

de gaudir de l’art i cultura 
més enllà de les pantalles del 
telèfon o de l’ordinador. És un 
primer pas d’ànim i suport a la 
cultura, el virus no podrà amb 
nosaltres”, diuen.

 La idea sorgeix a partir 
d’una fotografia penjada a 
l’Instagram feta pel fotògraf 
Ramon Ferrandis al Cinema 
Alhambra de la Garriga, on 
només es veia el rastre dels 
cartells que mesos enrere 
anunciaven la cartellera. 
Precisament el cinema reo-
bre aquest dijous. “Ens vam 
adonar que tot espai de la 
cultura encara estava tancat; 
així que vam decidir d’actuar 
a altres espais que acullen art 
i cultura de la Garriga, com 
són la Sala d’Art i Exposicions 
Andreu Dameson, el Teatre el 
Patronat, l’Auditori i Escola 
Municipal de Música, l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD), el Centre Cultural 
Can Luna i la placeta on hi ha 
el roure prop de l’estació, on 
s’acostuma a ballar lindy hop.

Aquesta acció s’ha fet amb 
el suport de l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament. Com tota 
acció d’art efímer, perdria 
sentit si aquests cartells es 
pengessin quan ja s’hagués 
passat de fase.

El Museu Thermalia de Caldes va obrir les portes de nou divendres
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Un dels assajos de la sorpresa musical del Corpus de la Garriga, aquest diumenge a l’estudi de La Fournier

Més d’un centenar de persones preparen una cançó que s’estrenarà la diada del 14 de juny

Conxorxa de músics per mantenir 
viu l’esperit del Corpus garriguenc

La Garriga

EL 9 NOU

Més d’un centenar de perso-
nes preparen una sorpresa 
musical per a la diada del 
14 de juny amb l’enregistra-
ment sonor i audiovisual de 
la Cançó de Corpus. La inici-

ativa, que s’està treballant 
des de fa setmanes, respon a 
la suspensió de l’emblemà-
tica festa garriguenca de les 
catifes de flors a causa del 
coronavirus. Segons explica 
Enric Marata, president de 
l’Associació de Corpus, “calia 
fer una festa especial perquè, 

és clar, sense poder venir la 
gent no pot ser ben bé una 
festa”.

La Cançó de Corpus s’estre-
narà durant la diada del 14 
de juny al canal de Youtube 
de l’Ajuntament i via xar-
xes socials. Es tracta d’una 
composició del músic Joan 

Garriga i el tema ha unit a 
prop de 120 persones de l’es-
cena musical garriguenca. 
Violoncels, contrabaixos, 
guitarres, bateries, trom-
bons, acordions i veus, entre 
molts altres instruments, 
s’han enregistrat a l’estudi 
de so de La Fournier, amb 

Iñaki Marquiegui com a 
arranjador, i Marçal Ramon a 
la producció. Paral·lelament, 
Joan Giralt s’ha fet càrrec de 
la realització del videoclip, 
que compta amb gravacions 
a espais emblemàtics com la 
Casa Raspall, Can Nualart, 
la vil·la romana de Can Ter-
rers o el refugi antiaeri. “Val 
molt la pena i té moments 
que posen els pèls de punta”, 
explica el productor musical 
de la cançó, Marçal Ramon: 
“Tothom s’hi ha posat molt 
a favor i amb moltes ganes. 
Tothom hem tret el nostre 
patriotisme garriguenc.”

UN CORPUS SIMBÒLIC

La pandèmia farà que la d’en-
guany sigui una festa de Cor-
pus totalment diferent. Amb 
tot, els impulsors han generat 
un programa i accions perquè 
el 14 de juny la Garriga respi-
ri simbòlicament la celebra-
ció. Així, l’organització con-
vida la ciutadania a penjar el 
domàs del Corpus a finestres 
i balcons [es poden adquirir a 
la modisteria Montse Codina, 
a 20 euros]. A més, s’anima la 
gent a engalanar els balcons 
amb clavells o dibuixos rela-
cionats amb la festa i elaborar 
catifes a casa amb materials 
orgànics. 

D’altra banda, les entitats 
de cultura popular faran una 
instal·lació estàtica a la plaça 
de Can Dachs, i una actuació 
virtual que es podrà veure a 
les xarxes. El mateix dia 14 
es farà una catifa a les esca-
les de l’església, un altar de 
flors, l’ou com balla i també 
s’engalanarà el balcó de 
l’ajuntament. A més, la Fun-
dació Maurí també farà el 
seu altar, que es podrà veure 
des del carrer.

RTV Cardedeu celebra 40 anys  
amb una programació especial

Cardedeu RTV Cardedeu va celebrar el 40è aniversari 
aquest diumenge amb una programació especial. Hi va 
haver una recopilació d’emissions emblemàtiques i van pas-
sar per la pantalla col·laboradors antics (com la periodista 
esportiva de TV3, Mireia Vicente, a la foto), personatges 
del món de la comunicació, etc., i també hi va haver una 
edició especial del Joc de Cardedeu. Més endavant, l’emisso-
ra farà una festa de celebració.
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Inscripcions obertes 
per als casals d’estiu 
de Palautordera  
i Sant Feliu

Santa M. de Palautordera

Santa Maria de Palautordera 
i Sant Feliu s’afegeixen als 
municipis que preparen acti-
vitats d’estiu per als infants i 
joves, adaptades a les mesu-
res de seguretat sanitària. A 
Palautordera, l’Ajuntament 
promou un conjunt d’acti-
vitats culturals, d’esport i 
de lleure organitzades per 
diferents entitats i associaci-
ons al juliol. A Sant Feliu, les 
inscripcions estaran obertes 
fins al 12 de juny i el casal 
està adreçat, per un cantó, 
a infants de 3 a 12 anys, i 
per l’altre a joves de 1r a 4t 
d’ESO. Les activitats es faran 
entre el 29 de juny i el 31 de 
juliol i hi haurà jocs, tallers, 
sortides, entre moltes altres 
propostes. El casal es farà 
als equipaments de la zona 
esportiva Solanes però pot 
canviar d’emplaçament si cal.

Mor a 94 anys Salut Miró, 
implicada en el món  
del teatre a la Garriga
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La Garriga

EL 9 NOU

Salut Miró, que l’any 2016 va 
rebre la Distinció Ciutadana 
de l’Ajuntament de la Garri-
ga, va morir divendres a 94 
anys. Miró havia destacat per 
la seva implicació en la vida 
cultural del municipi, sobre-
tot en el món del teatre. Però 
també per altres activitats 
culturals i socials. Per tot 
plegat, el consistori li va con-
cedir la Distinció Ciutadana, 
que va rebre en un acte que 
es va fer l’octubre de 2016 a 
l’Auditori de l’Escola Munici-
pal de Música. La cerimònia 
de comiat es va fer dissabte a 
la tarda a l’església parroqui-
al del poble.

L’abril de 2016, Salut Miró 
també va participar en una 

recollida d’ADN que es va fer 
a la Garriga per crear un banc 
que ajudi a la localització de 
persones mortes durant la 
Guerra Civil. Ella hi buscava 
el seu germanastre desapare-
gut durant el conflicte. Més 
endavant, va participar en un 
acte de record a les persones 
desaparegudes a la batalla de 
l’Ebre a la Fatarella. En un 
comunicat, l’Ajuntament ha 
expressat el condol.
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Francesc Gutiérrez, aquest cap de setmana a les instal·lacions de l’escola Partenaire
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Les escoles de ball de Granollers es preparen per a la reobertura

Ballar guardant distàncies
Granollers

R.S.

Les escoles de dansa estan 
en el conjunt de negocis 
autoritzats a reobrir a partir 
de l’entrada en la fase 2 de la 
desescalada. Ho hauran de 
fer, és clar, aplicant les mesu-
res de seguretat imposades 
per les autoritats, i que en el 
cas d’aquesta activitat com-
porten modificacions impor-
tants respecte del funciona-
ment normal. Per començar, 
els balls en parella només els 
poden practicar persones que 
convisquin.

“Nosaltres tenim la sort 
que fem balls de saló i el 
95% de les parelles que 
venen són de persones que 
viuen juntes, però hi ha 
altres escoles en què això 
no passa”, explica Francesc 
Gutiérrez, responsable de 
l’escola Partenaire. Altres 
mesures que s’han pres és 
la reducció de les classes 
a un màxim de sis parelles 
la divisió de la superfície 
de ball en perímetres, de 
manera que cada parella 
només pugui moure’s dins 
del seu. “Això implica que 
no podrem fer tots els tipus 
de balls que fem habitual-
ment”, assenyala Gutiérrez. 
El professor de ball admet 
que la resposta del públic 
davant la reobertura és una 
incògnita. “A totes les escoles 
ens consta que hi ha gent que 
vol venir, però també sabem 
que n’hi ha molta que es vol 
esperar. L’esclat de la crisi 

sanitària ens ha enxampat 
a l’últim trimestre de curs i 
això vol dir que començarem 
amb les classes que devem 
als alumnes. A banda, pro-
posarem alternatives per al 
mes de juliol, però realment 
tenim el dubte de si la gent 
tornarà o no. De tota manera, 
a la nostra escola el públic és 
adult i hi ha més possibilitats 
que les que treballen amb 
nens, que ara és més difícil 
que tornin”. Durant el con-
finament, l’escola ha anat 
enviant vídeos als grups de 
Whatsapp dels alumnes per 
mantenir viu el contacte. 

L’escola Partenaire té pre-
vist obrir dijous vinent. Pen-

sant en això, fa uns dies una 
empresa especialitzada va fer 
una desinfecció total. 

lES ESCOlES dE bAll, EN 
uNS llIMbS NORMATIuS

Des que va començar la des-
escalada, les escoles de ball 
han hagut d’espavilar-se per 

saber a què atenir-se. “El 
problema és que no figurem 
en cap dels sectors que es 
detallen que poden tornar 
a l’activitat en cada fase de 
desescalada. Estem en uns 
llimbs, de manera que fins 
ara hem anat funcionant en 
base al que vèiem que ana-
ven fent altres companys 
d’arreu de Catalunya”, 
comenta Francesc Gutiérrez. 
Diverses escoles de ball de 
Granollers es van adreçar a 
l’Ajuntament per demanar 
assessorament sobre com 
podrien funcionar a partir 
d’ara i dijous vinent estan 
citades a una reunió amb els 
responsables municipals.
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En el millor dels casos, el Vilamagore Medieval 2020 no podrà acollir tant de públic com en les últimes edicions

Els organitzadors de 
Vilamagore preveuen cinc  
fórmules per fer l’activitat,  
en funció de la pandèmia
La festa medieval està prevista pel novembre

Sant Pere de Vilamajor

R.S.

Els impulsors de Vilamagore 
Medieval preparen cinc plans 
diferents per fer la festa, 
prevista per al novembre, en 
funció del que permeti en 
aquell moment la pandèmia. 
Aquests plans es concretaran 
i s’exposaran amb detall a 
l’assemblea de l’Associació 
Vilamagore, aquest proper 
diumenge.

Els plans cobreixen des 
d’una opció òptima, que 
representaria fer una festa 
el màxim de semblant a com 
és habitualment, fins a la 
reducció de l’activitat a una 

sèrie de continguts virtuals, 
en cas que hi hagi un rebrot 
sever de la Covid-19. “Cada 
pla representa una restricció: 
d’aforament, d’espaiat entre 
actuacions, de control del 
recinte, etc., i afecta a tots 
els àmbits, tant artístic com 
de voluntaris, treballadors 
municipals, etc.”, explica el 
director artístic de la festa, 
Enric Morera. “Ara hem 
d’explicar-ho a l’assemblea 
perquè totes les parts impli-
cades anem juntes.” La deci-
sió final es prendrà uns dies 
abans de la festa. “Anirem 
fent un seguiment de com va 
evolucionant la pandèmia i 
una setmana abans imagino 

que ja tindrem informació 
segura per aplicar un pla o 
un altre.” Morera subratlla 
que, fins i tot en el millor 
dels casos, l’aforament serà 
molt inferior a l’habitual. 
“En els darrers anys hi ha 
hagut una explosió de visi-
tants i enguany ni en el 
millor dels casos ho podrem 
repetir. Hem d’estudiar com 

controlar l’accés per garantir 
les condicions d’higiene, la 
gestió dels banys públics, la 
taverna, etc.”

NORMES dE SEGuRETAT 
TEATRAlITZAdES

Una de les accions que hi ha 
sobre la taula, en el benen-
tès que caldrà reforçar les 

recomanacions de seguretat 
entre els visitants, és inte-
grar-les de forma teatralitza-
da. “Tenim pensat represen-
tar que hi ha una epidèmia 
de pesta i que hi hagi una 
sèrie de personatges que 
aconsellin a la gent posar-se 
mascaretes, etc.”, conclou el 
director artístic de la mostra 
medieval.

Una guia aplega 
l’oferta dels 
restaurants de 
Montornès per 
servir a domicili

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

S’acaba de fer pública una 
guia en què els establiments 
de restauració de Montornès 
donen a conèixer les seves 
cartes i els seus serveis de 
cuina per emportar i a domi-
cili. La crisi sanitària provo-
cada per la pandèmia de la 
Covid-19 ha obligat el sector 
de la restauració, un dels
més castigats per la situació, 
a reinventar i reconvertir la 
seva activitat. 

D’aquesta manera, bona 
part dels establiments han 
creat serveis de recollida a 
l’establiment i de lliurament 
a domicili amb l’objectiu 
de poder continuar donant 
servei al veïnat i, també ara 
amb la desescalada, a les per-
sones que venen diàriament 
a treballar en empreses del 
municipi. Aquests serveis 
han quedat recollits en una 
guia que aquests dies s’està 
donant a conèixer i que es 
presenta amb el nom “Res-
tauració en acció”. El treball 
té el suport del Departament 
municipal d’Ocupació, Pro-
moció Econòmica i Comerç. 
De moment hi figuren una 
quinzena d’establiments 
del poble. La guia es pot 
consultar en línia a través 
del següent enllaç: <https://
online.flippingbook.com/
view/621747/>.

Només poden 
practicar balls  

en parella 
persones  

que convisquin
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Salinas, un pivot amb estil propi
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Esteban Salinas, fent un llançament en un partit contra el FC Barcelona. El pivot xilè no és alt però és molt hàbil

Granollers

Toni Canyameras

Com fa amb una habilitat 
sorprenent dels rivals, Este-
ban Salinas es desmarca del 
clàssics cànons que definei-
xen el pivo. Dista molt de 
l’ideal d’home boia de l’hand-
bol: no viu a les alçades en 
què se situen els pivots actu-
als –fa 1,80 metres quan la 
majoria sobrepassa l’1,90 –, i 
no va néixer a cap dels països 
on es conceben els pivots més 
distingits. No és espanyol, ni 
francès, ni suec, va néixer a 
un país cada cop més sonor a 
l’handbol com Xile, amb qui 
ha estat subcampió dels Jocs 
Panamericans i 16è a l’últim 
Mundial –millor resultat dels 
xilens en un Campionat del 
món–. El segon fitxatge del 
Fraikin després de Chema 
Márquez és un pivot que 
marca estil. “Soc baixet per 
la posició que ocupo però em 
defineixo com un guerrer 
que no dona una pilota per 
perduda. No ser tan alt tam-
bé em dona uns avantatges 
que aprofito, sobretot mobi-
litat i capacitat de desmarcar-
me”, destaca Salinas, de qui 
les xifres també parlen molt 
bé: 50 gols en 18 partits de 
Lliga Asobal aquest any i 75 
en 30 el curs passat a més de 
34 dianes a la Champions. 
Però l’ex de Bidasoa Irun, 
Benidorm i Zamora també 
desprèn una personalitat 
aclaparadora: li atreu el desa-
fiament de reemplaçar Adrià 

Figueras. “És un repte bonic 
substituir el que considero 
que fins ara era el millor 
pivot de la Lliga Asobal, però 
no vull comparar-m’hi, ell 
té les seves característiques 
i jo les meves”, afirma el 
jugador de Viña del Mar, 
determinat per espantar 
l’ombra que deixa Figueras 
en lloc de romandre sota 
ella. Esteban Salinas confia 
en el Fraikin com a lloc més 
inspirador per expressar el 
millor de si. “M’he decantat 
pel Granollers perquè és un 
equip que sempre ha tingut 
molt bons pivots i sempre 
s’ha caracteritzat per jugar 
bé amb el pivot. Penso que 
aquí puc trobar totes les faci-

litats per rendir al màxim. 
Espero estar al nivell per 
ajudar l’equip a estar entre 
els millors, és un repte gru-
pal molt bonic que tenim”, 
explica l’internacional xilè de 
28 anys. 

Amb els dos fitxatges 
anunciats fins ara pel Frai-
kin, dues curioses conse-
qüències fraternals se n’han 
derivat: l’arribada de Chema 
Márquez a Granollers ha 
servit perquè els dos ger-
mans Márquez es retrobessin 
–l’altre és Álex–, però la 
d’Esteban Salinas ha com-
portat que aquest se separi 
del seu germà Rodrigo, amb 
qui compartia equip a Irun. 
“Les circumstàncies són les 

que són, el Bidasoa ha fit-
xat Aguinagalde i no m’ha 
renovat el contracte, però ja 
he canviat el xip i ara només 
tinc il·lusió pel Granollers”, 
subratlla Salinas. “El meu 
fitxatge ha generat interès 
als mitjans xilens. Tot i que 
a Xile el futbol i el tennis 
continuen sent els esports 
més populars, l’handbol cada 
vegada hi té més repercussió 
amb els últims èxits de la 
Selecció”, destaca. Ser bai-
xet mai ha estat excusa per 
Salinas, com tampoc ho serà 
tenir Figueras d’antecessor. 
El xilè sempre ha tingut un 
discurs clar i valent, immune 
als pretextos. I a Granollers 
hi té molt a dir.  

El Campus  
del Granollers, 
entre el 29  
de juny i el 31 
de juliol 

Granollers

T.C. 

El BM Granollers, junt 
amb l’entitat de ges-
tió integral de campus 
esportiu de tecnificació 
SM-Campus, organitzarà 
el seu Campus d’estiu 
al Palau d’Esports entre 
el 29 de juny i el 31 de 
juliol. El club, que ja ha 
obert el termini d’ins-
cripcions, garanteix la 
seguretat en el context 
de la Covid-19. El BM 
Granollers anunciarà els 
entrenadors que dirigei-
xen les activitats els prò-
xims dies. 

La celebració del Cam-
pus no podrà compensar 
el perjudici econòmic 
que està patint el club 
de competicions com la 
Granollers Cup o l’Euro-
peu màster en paraules 
del president de l’entitat, 
Josep Pujadas. “Amb la 
limitació del nombre 
de participants i les 
mesures preventives, no 
traurem cap benefici del 
Campus, però nosaltres 
no l’impulsem per raons 
econòmiques sinó pel 
compromís social d’ofe-
rir una activitat esporti-
va als nois de la ciutat i 
voltants”, assegura Josep 
Pujadas.

El CN Caldes de futbet torna 
als entrenaments per preparar 
el ‘play-off ’ per pujar a Primera 

Caldes de Montbui

T.C.

El CN Caldes femení de fut-
bol sala torna aquest dimarts 
als entrenaments en grup de 
pista després de tres mesos 
d’aturada per començar a 
preparar el play-off d’ascens 
a Primera Divisió del juliol, 
promoció en què les calderi-
nes hauran de superar dues 
eliminatòries a partit únic. 
L’equip de la vila termal 
viatjarà a Saragossa el 18 de 
juliol per enfrontar-se a l’Elx 
i, en cas de guanyar, torna-
ria a la capital aragonesa el 
dia 25 per jugar-se l’ascens 
contra l’InterSala saragossà. 
El Caldes podrà utilitzar de 
nou el pavelló per exercitar-
se sempre que cap integrant 
de la plantilla o el cos tècnic 

doni positiu per coronavirus 
després que l’equip se sotme-
tés als tests de la Federació 
Espanyola. Les calderines 
rebran els resultats aquest 
dilluns. 

L’entrenador del conjunt 
calderí, Javi Reyes, adverteix 
que el seu equip pateix desa-
vantatge respecte dels rivals 
de play-off: “Amb el pas a la 
fase 2 per fi podrem entre-
nar juntes però  de moment 
l’únic que podrem fer seran 
exercicis de passades per 
mantenir la distància. Anem 
amb retard respecte als nos-
tres adversaris perquè l’Elx 
fa dues setmanes més que 
és en fase 2 i l’InterSala ja 
és en fase 3, així que porten 
més dies de rodatge que 
nosaltres. Però ens haurem 
d’adaptar”, afirma el tècnic.

L’exseleccionador relleva Jiménez, que ha renunciat al càrrec

Joan Solé, nou entrenador 
del Caldes d’hoquei femení 

Caldes de Montbui

T.C. 

Joan Solé és el nou entre-
nador del Caldes d’hoquei 
femení, que recentment ha 
ascendit a Nacional Catalana, 
segona màxima categoria 
estatal. Solé, que entre altres 
equips va dirigir la Selecció 
estatal femenina, a qui va fer 
campiona del món i d’Euro-
pa, substitueix a la banqueta 
Adrià Jiménez, que ha renun-
ciat al càrrec. “Ho he deixat 
perquè sent també prepara-
dor físic del sènior masculí 
i coordinador de la base ja 
no podia assumir més fei-
na. Aquest any he hagut de 
renunciar a dirigir entrena-
ments d’un equip o un altre 
per falta de temps, havia de 

deixar una de les tres funci-
ons”, justifica el tècnic, que 
ha dut l’equip de la vila ter-
mal a la divisió de plata. 

Solé, de 52 anys, acumula 
quasi tres dècades entrenant, 
i aquest darrer any ha portat 
el sènior femení del Terras-
sa, també a Nacional Catala-
na.  A part de dirigir la Selec-
ció espanyola, també s’ha 
assegut a la banqueta d’altres 
equips com el sènior masculí 

del Vic d’OK Lliga i el filial 
del Barça de Plata. “M’agrada 
molt el projecte del qual em 
va parlar l’Eduard Canda-
mi [coordinador del club], 
és engrescador. Sóc molt 
competitiu i m’atreu la idea 
d’intentar pujar l’equip a OK 
Lliga femenina, encara que 
aquesta temporada l’objectiu 
serà la permanència”, expo-
sa Solé, decidit a implantar 
una idea de joc ofensiva. 
“M’agrada jugar un hoquei 
d’atac però sense deixar de 
banda la seguretat defensiva. 
Tenim un equip jove que ens 
ha de permetre córrer i exe-
cutar una pressió agressiva, 
però sempre amb cap perquè 
segon el tipus de joc del rival 
pot ser una imprudència”, 
destaca Joan Solé. 

El jugador xilè del Bidasoa Irun, de 28 anys i 1,80 metres, és el segon fitxatge del Fraikin 
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El pilot granollerí, ara a KTM, podria canviar d’equip el 2021 

Pol Espargaró, en negociacions 
amb Honda i Ducati 
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Pol Espargaró podria canviar la KTM per la Honda o la Ducati l’any que ve 

Granollers

T.C. 

Honda o Ducati podrien 
ser els equips pels quals Pol 
Espargaró podria canviar 
KTM l’any que ve. El pilot 
granollerí va reconèixer en 
una entrevista a Onda Cero 
que està en negociacions 
amb totes dues escuderies. 
Tot i que hi ha hagut mitjans 
que ja han donat per fet que 
el petit dels Espargaró cor·
rerà l’any que ve amb Honda 
–i d’altres que fins i tot han 
afirmat que hi ha acord amb 
l’equip que lidera Marc Már·
quez–, el team manager de 
l’escuderia japonesa, Alberto 
Puig, ha negat que hi hagi 
res signat i des de l’entorn 
de Pol afirmen que qualsevol 

opció és factible, tant que el 
granollerí es quedi a KTM 
com que marxi a Honda o 
Ducati. Així ho ha assegu·
rat a aquest diari el cap de 
premsa del vallesà, Borja 

González. “Com va dir a 
l’entrevista que li van fer, ell 
negocia amb Honda i Ducati 
i qualsevol opció està oberta 
i, a la vegada, cap és segura 
ara mateix. El que sí que és 

clar és que si se’n va de KTM 
serà per fer un pas endavant, 
és a dir, no canviaria d’aires 
per marxar a un equip satèl·
lit, sinó per continuar cor·
rent en un equip de fàbrica, 
per la qual cosa o es queda 
a KTM, o fitxa per Honda o 
Ducati”, afirma González. 

Pol Espargaró iniciarà la 
seva quarta temporada amb 
l’escuderia austríaca, a la qual 
va arribar el 2017. Des de 
llavors, el petit dels germans 
no ha deixat de millorar els 
seus resultats al Mundial, ja 
que va començar amb un 17è 
lloc a la general, per pujar al 
14è el 2018 i fregar el top·10 
el 2019 amb una 11a plaça. 
Com Aleix Espargaró i la res·
ta de pilots de la graella, el 
pilot de KTM està pendent de 
saber quin serà el calendari 
d’aquest Mundial condicionat 
per la Covid·19. A falta de 
confirmació oficial, el Campi·
onat del món començarà amb 
un doble gran premi a Jerez el 
19 i 26 de juliol, mentre que 
arribaria a Montmeló el 27 de 
setembre o el 4 d’octubre. 

Tornen  
a entrenar  
els esportistes 
federats del CN 
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’entrada en vigor de la fase 
2 de la desescalada aquest 
dilluns permetrà als espor·
tistes federats de totes les 
seccions del Club Natació 
Granollers –natació, natació 
artística, waterpolo i gimnàs·
tica artística–, tornar al cen·
tre per entrenar. L’equip no 
federat CNG Running Team 
també reiniciarà les seves 
sessions. Els entrenaments 
es duran a terme de manera 
esglaonada i prèviament 
programant les sessions amb 
exercicis bàsics de caràcter 
individual sense contacte 
físic i en grups reduïts, res·
pectant l’aforament del 30%. 
Per seguretat, el col·lectiu 
d’esportistes més vulnera·
bles –els nascuts el 2011 i 
posteriors–, no iniciaran 
l’activitat fins la fase 3. D’al·
tra banda, i per torns i amb 
cita prèvia, el Club obrirà als 
socis la sala de fitness per fer 
entrenament cardiovascular 
i de força. 

El tennista 
Steven Díez 
competirà de nou 
en un torneig 
d’exhibició

Lliçà d’Amunt

T.C. 

El tennista Steven Díez 
competirà de nou aquesta 
setmana després de tres 
mesos sense fer·ho i ho farà 
al torneig d’exhibició Tennis 
Passion Games, el qual tindrà 
lloc al Club Tennis Sant Jordi 
de Sant Feliu de Llobregat 
entre aquest dilluns i diu·
menge. Díez, número 165 del 
món, participarà en una com·
petició en què prendran part 
set jugadors més, entre ells 
l’italià Lorenzo Giustino –el 
tennista amb millor rànquing  
ATP del quadre amb el 153–, 
i els valencians Mario Vilella  
–188 mundial–, i Bernabé 
Zapata –el 212–. El format 
de competició consistirà en 
dos grups de quatre en què 
cada jugador s’enfrontarà 
dos cops contra tots i en què 
passaran a semifinals els dos 
primers. El torneig es jugarà 
amb punt d’or, és a dir, si 
s’arriba al marcador d’iguals 
es guanyarà el joc amb tan 
sols un punt més. 

Palou, un debut desafortunat
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Palou, en un moment de la primera cursa de les IndyCar Series. El vilamajorí també es va estrenar en un traçat ovalat

Texas (Estats Units)

EL 9 NOU

La sort que diuen que tenen 
els principiants es va con·
vertir en mala fortuna per a 
Àlex Palou en el seu debut 
a les IndyCar Series –el 
campionat de monoplaces 
més prestigiós dels Estats 
Units–. El pilot vilamajorí, 
que viatjava en una molt 
meritòria quinzena plaça, va 
patir un accident a la volta 
37, quan el cotxe d’un altre 
rookie, Rinus Veekay, va 
perdre l’estabilitat i va tocar 
el bòlid de Palou, i el va fer 
estavellar contra el mur de 
seguretat. El toc i el posteri·
or impacte no van ser gaire 
forts –el vallesà no va haver 
de lamentar cap lesió–, però 
prou per deixar el de Sant 
Antoni de Vilamajor fora 
de la cursa. La mala fortuna 
d’un altre debutant va cas·
tigar, de retruc, Àlex Palou, 
i va enfonsar una estrena 
que estava cursant prou bé 
pel pilot del conjunt Dale 
Coyne Racing, que dues 
hores abans havia conclòs la 
sessió de classificació amb 
el 16è millor temps d’entre 
els 24 participants. Una qua·
lificació que va tenir lloc el 
mateix dia de la prova i no 
en jornades diferents, com 
és habitual com a mesura 
preventiva pel coronavirus, 
el mateix intrús de la grae·
lla que ha endarrerit l’inici 
d’unes IndyCar Series que 
haurien d’haver començat un 

15 de març a Sant Petersburg 
(Rússia) i no a Texas (Estats 
Units). 

L’actuació de Palou adqui·
ria encara més mèrit si es té 
també en compte que el pilot 
de 23 anys també provava 
per primer cop això de córrer  
en un circuit ovalat com el 
de Texas Motor Speedway, 
un tipus de traçat que per·
met als pilots llançar·se fins 
als 400km/h. El vilamajorí 
lamentava la retirada però 
es mostrava optimista de 
cara al futur: “És una gran 
llàstima perquè el cotxe ana·
va realment bé i m’estava 
sentint còmode. Cada volta 

que passava em sentia millor 
i em mantenia amb el grup 
de cotxes capdavanter. Però 
estarem lluitant per estar a 
dalt en les properes curses”, 
explicava Àlex Palou en 
declaracions difoses pel seu 
equip. “No crec que hagués 
pogut fer gaire més en el 

moment de l’accident, potser 
podria haver maniobrat de 
manera diferent però es fàcil 
dir·ho un cop estàs fora de 
la cursa i tampoc ho hagués 
pogut fer amb la poca expe·
riència que tinc encara en 
circuits ovalats”, reconeixia 
Palou, que tornarà competir 
el proper 4 de juliol a a Indi·
anàpolis al circuit Indianapo·
lis Motor Speedway. 

Palou, ambiciós, s’ha fixat 
com a objectius en aquest 
primer any a les IndyCar 
Series acabar al top·10 de 
la classificació general, ser 
el millor debutant i pujar al 
podi en alguna prova. 

Palou: “És una 
llàstima perquè 

em sentia bé i em 
mantenia al grup 

de davant”

El vilamajorí ha d’abandonar en la seva estrena a les IndyCar Series per un accident fortuït
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PUBLICITAT

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

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

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

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

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

Nom i cognoms .......................................................................................

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

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

És subscriptor      SÍ               NO

PETITS ANUNCIS

93 860 30 20

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

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES
 OFER

TES
 DEL C

LUB

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

gUIA serveIs

Pa i coques d’elaboració pròpia

si voleu ser-hi,
truqueu al
93 860 30 20

AGENDA 

Dilluns 8

La Roca del Vallès. Curs on 
line de gestió emocional, 
que organitza el Servei 
Local d’Ocupació de la Roca. 
Per Internet. Cal inscripció 
prèvia. De 15.00 a 17.00.

Montseny. Exposició 
“40 anys d’educació i 
conservació ambiental”, 
comissariada per la Societat 
Catalana d’Educació 
Ambiental. Fins al 26 de 
juliol.

Sant Pere de Vilamajor. 
Exposició “El canvi climàtic 
al Montseny: vulnerabilitat 
i adaptació”. La Mongia de 
Vilamajor.  Fins al 13 de 
setembre.

Dimarts 9

Caldes de Montbui. Dia 
Internacional dels Arxius. 
Xerrada “El nostre arxiu 
digital, com l’organitzem 
i el conservem?”, a càrrec 
d’Aniol Maria, arxiver, i 
membre del grup de treball 
en Transparència i Dades 
Obertes de l’Associació 
d’Arxivers i Gestors de 
Documents de Catalunya. 
Cal inscriure’s a l’Arxiu 
Municipal de Caldes.

La Garriga.  Càpsula 
formativa de suport a la 
comunitat educativa. Cura 
del benestar personal 
i col·lectiu i eines per 
acompanyar el vessant 

emocional. A càrrec de 
Lídia Casanovas, de Fil a 
l’Agulla. Format virtual, 
cal inscripció. Xerrada 
adreçada a mestres i 
educadors de l’etapa 
infantil, de 0 a 6 anys. De 
17.00 a 18.30.

Granollers.  Dia 
Internacional dels Arxius. 
Presentació de l’ampliació 
del portal de l’Arxiu amb 
la incorporació de films, 
entrevistes a testimonis i 
exposicions relacionades 
amb la guerra civil i els 
bombardeig de Granollers. 
09.00.

Granollers Vila Oberta 
a la Pau 2020. Mostra 
de documents sobre el 
bombardeig. 09.00

“Granollers, 1931/38”. 
Exposició virtual amb 
fotografies del fons de 
l’Arxiu Municipal.

Montornès del Vallès. 
Parlem de llibres virtual: 
“El projecte Rosie”, de 
Graeme Simsion. Coordina 
Raimon Portell. A través 
de l’aplicació Jitsi. Cal 
inscripció prèvia a la 
biblioteca de Montornès. 
La trobada començarà 
amb una explicació per 
part del coordinador i, a 
continuació, s’obrirà un 
espai de participació. De 
17.00 a 18.00.

La Roca del Vallès. 

Activitat on line, cafè-
tertúlia “Mengem fruites”. 
Participació a través de 
l’aplicació Hangouts Meet 
de Google. Cal inscripció 
prèvia 15.15.

Mercat setmanal a la 
Torreta, amb parades de 
queviures. Carrer València. 
08.00.

Dimecres 10

Caldes de Montbui. 
Dia Internacional dels 
Arxius. Visita virtual a 
l’Arxiu Històric. 10.00. Cal 
inscripció prèvia.

La Garriga. Càpsula 
formativa de suport a la 
comunitat educativa. Cura 
del benestar personal 
i col·lectiu i eines per 
acompanyar el vessant 

emocional. A càrrec de 
Lídia Casanovas, de Fil a 
l’Agulla. Format virtual, 
cal inscripció. Xerrada 
adreçada als professionals 
del lleure i monitoratge. De 
10.00 a 12.00.

Cura del benestar 
emocional personal i en 
família. Xerrada adreçada 
a famílies amb criatures 
a càrrec de Núria Danés, 
de Fil a l’Agulla. Xerrada 
virtual, cal inscripció 
prèvia. De 17.00 a 19.00.

Mollet del Vallès. Taller 
Escoltar-se en moviment, 
impartit per Maria  Al 
Cheikin. Inscripció prèvia 
al Cra’p. Per la plataforma 
Zoom. 20.00.

La Roca del Vallès. Curs on 
line de gestió emocional, a 

GRANOLLERS, CALDES 
DIA INTERNACIONAL 
DELS ARXIUS.  
Dimarts, 9 de juny.

càrrec de la consultora Rosa 
Oliveras. Per internet. Cal 
inscripció prèvia. De 15.00 
a 17.00.

Dijous 11

Caldes de Montbui. 
Dia Internacional dels 
Arxius. Visita virtual a 
l’Arxiu Històric. 17.30. Cal 
inscripció prèvia.

Exposició “Presos polítics a 
l’Espanya contemporània”, 
de Santiago Sierra. Museu 
Thermalia. Fins al 24 de 
juny.

Granollers. Dia 
Internacional dels Arxius. 
Presentació de la feina feta 
pels voluntaris que han 
participat en els projectes 
col·laboratius de l’Arxiu 
durant el confinament.
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Fa 30 anys 
11/06/1990

“El Consell  
del Poder 
Judicial  
dona places  
de magistrat  
a Granollers”

Fa 20 anys 
12/06/2000

“Gran Premi  
de motos  
i Rocio  
en un cap 
de setmana 
aigualit”

Fa 10 anys 
07/06/2010

“Llicències 
d’obra suspeses 
a Riells  
per esquerdes  
a les cases”

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
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 8. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 9. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 10. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 11.

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

La Garriga
✚ SÍLVIA MIMÓ 
C. Anselm Clavé, 54.  
Tel. 93 871 72 86 | dies 8 a 11.

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 8 a 11.

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
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 8. 
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 9. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 10.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 11.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 8. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 9. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 172 | dia 10. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 11.

Montornès del Vallès
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 8 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 9. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 10. 
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 11.

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 Celoni
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 8. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 9. 
✚ MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 10. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 11.

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.

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

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. En temps de Felip 
V tenien marits poderosos, avui s’han de 
guanyar les garrofes en diaris i editorials / 
2. Li busco les pessigolles a la pistola. Dreta, 
erecta / 3. Centre històric d’Elda. Pela de 
fruita ben prima a la barbeta del bàrbar xinès. 
Escàs ús de raó / 4. Seia de qualsevol manera 
a cal kàiser. Allargar anormalment les plantes 
d’Etiòpia quasi fins a volar / 5. Protocívic?: no, 
és que és refereix a la pròtesi. Allò que hi ha 
dins d’un sifon / 6. Cap de l’executiu. A l’hora 
de la veritat és el que perd / 7. Trigo tant que 
passa quasi tota l’estació. Envernissant a la 
manera argentina / 8. Com a pis és claríssim. 
Acreix la combustió final de la ludopatia / 9. 
A més de ric, caragirat. La part comestible 
del linòleum. Dos quarts de tres / 10. Aplega 
blat amb aquell salero. Consumit de peus als 
pètals / 11. Símbol del príncep de les galetes. 
Escabella, i no és pas cap baralla. L’ús de raó 
no ha millorat / 12. Metall molt apreciat pels 
budistes. Insensibilitat al dolor causat pel su-
positori / 13. És tintura de fenol per tontos?: 
no, és un puntal. Malson de pollastre.

VERTICALS: 1. Gripau a la platja de la llufa. 
Copa pel campió de missa / 2. Tramar la revo-
lució del teixit. Acceptés l’herència de les ma-
les guiades / 3. Del ram al rom. No s’oferirà, 

no, que la passarà magra. Limiten la natalitat 
/ 4. Aquesta ja la tenim, està molt vista. Sub-
divisió del gen del recolzament / 5. Enemics 
de Jugar amb Enemigues. En matèria de vins 
són com magribins. Cap de nosaltres / 6. 
Vaixell de vela patrocinat per Moria o Fan-
toneda. Que ho sia déu, que fa anar les ales / 
7. Pilar prim. Acotxi amb els peus al capçal. 
Un veí baixant i els cascos blaus pujant / 8. 
Sembla del país de les meravelles, menja tan 
delitosa. Del gos, és el que fa mal / 9. Omplo 
el quadre de llicenciats. Com que no duen la 
casa posada els és més fàcil enfilar-se / 10. En 
ella, la veritat és torna rectificació. Nus típic 
del Berguedà / 11. A tu. Roca ígnia amb ganes 
de lucrar-se. III / 12. Tot el que toca ho ensa-
rrona. És a l’àcid tàrtric com a l’úric l’urat.

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
C. 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 del 
Vallès
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
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

Vallromanes
Bar de la Plaça
Pl. de Can Poal, s/n

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

Distanciació
La distanciació social 
–o distanciament soci-
al– s’ha convertit en 
una de les mesures de 
seguretat sanitària més 
eficaces contra la propa-
gació del coronavirus. A 
Caldes, com en aquesta 
imatge de l’avinguda Pi 
i Margall, fins i tot ja es 
recomana amb un rètol 
a terra com fer-ho fàcil: 
“Per salut, circula per 
la vorera dreta.” Hi ha 
tantes ganes de tornar 
a conquerir els carrers, 
però, que la gentada a 
vegades ho fa complicat.
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Quan va sortir del seu poble?
El 2 de febrer del 2006, i vaig fer-

ho per buscar-me la vida, com molts 
altres africans. Al meu poble jo 
guanyava 40 euros al mes, 50 com a 
màxim. I vaig arribar a Nouadhibou, 
a Mauritània, on les màfies portaven 
la gent en pasteres a Europa. Vaig ser 
un altre dels molt i molt enganyats. 
Ens deien: “Tenim una barca gran per 
arribar a Espanya i val 1.000 euros 
per persona.” I la barca gran no va 
aparèixer mai, era una pastera. 

Vostè tenia els diners?
Els havia aconseguit estalviar des-

prés de treballar molt i gràcies a un 
germà meu que viu al Congo que tam-
bé em va donar un cop de mà. No tenia 
els 1.000 euros justos, però tenia gai-
rebé 870 euros. A Nouadhibou, el noi 
de la pastera em va dir que m’havia 
d’esperar, que hi havia llista d’espera.

Quant de temps va haver d’espe-
rar?

Ni un mes, perquè a aquell noi li 
vaig dir: “Si no marxem ràpid, tornaré 
al meu país. No tinc feina i m’estic 
menjant els estalvis.” Li ho vaig dir un 
diumenge i dimecres em va despertar 
a la 1 de la matinada per dir-me: “Kas-
sim, que marxes cap a Espanya.” El 
dijous vam salpar d’una platja i el dis-
sabte vam arribar a aigües espanyoles. 
Érem 63 persones a la pastera.

Carai.
El primer dia que m’ho van pregun-

tar a El Xiprer no podia explicar-ho. 
Només de recordar-ho em posava a 
plorar. Aquell noi tenia dues paste-
res, una amb 63 persones i l’altra, 
amb 47 persones. Saps què va passar?

No.
Que la pastera amb 47 persones es 

va enfonsar. No va quedar cap super-
vivent. Cap ni un.

I vostès?
També ens vam perdre perquè el 

GPS es va espatllar. Érem al mig del 
mar perduts i anaven passant les 
hores i els dies. I res, només mar per 
tot arreu. 

Eren perduts al mig del mar?

Diakite, de 39 anys, va arribar a Europa en pastera, 
rescatats per la Creu Roja al mig del mar a la deriva. 
Ara és capaç de recordar-ho sense plorar. Treballa 
d’operari en una empresa d’instal·lacions elèctriques.

Sí. A cert punt, no volíem ni arribar 
a Espanya, l’únic que volíem era tocar 
terra. Llavors vam pensar que per-
dríem la vida. Fins que va aparèixer 
un gran vaixell pesquer marroquí i, 
amb un bot petit, es van acostar a la 
pastera i ens van donar un sac de pa 
i dàtils. També van dir que érem en 
aigües espanyoles i que cridarien la 
Creu Roja perquè ens rescatessin.

I va aparèixer el rescat?
Sí, al cap d’unes hores. Estàvem 

molt malament de tants dies al mar. 
Ens van portar a les Canàries, a un 
campament de Fuerteventura, i al cap 
de 30 dies ens van alliberar, com en 
dèiem nosaltres. De les 63 persones 
de la meva pastera, dues van perdre 
la vida. O sigui, que de les 110 perso-
nes que vam sortir en pastera, només 
en vam quedar 61. Ens van fer pujar a 
un avió i cap a Madrid.

I a Madrid?
Vaig trobar una associació que aju-

dava immigrants a contactar amb els 
familiars o els seus amics a Espanya.

I quan va arribar a Granollers?
Després de passar per Pamplona, on 

vivia un meu cosí llunyà. Aquest meu 
cosí també tenia un amic aquí i jo, sen-
se feina allà, vaig decidir provar a veu-
re si aquí trobava alguna cosa. Vivia 
en un pis ocupat que no tenia aigua 
ni llum i anava cada dia a esmorzar a 
El Xiprer. I també a treballar, perquè 
si veia que els voluntaris, que són 
gent gran, necessitaven moure coses 
pesades o el que fos jo m’aixecava per 
ajudar. Menjava a El Xiprer i, amb la 
meva bici, corria per Santa Eulàlia o 
l’Ametlla buscant feines. I fins al 2017 
que no vaig tenir els papers. Ara treba-
llo en una empresa d’instal·lacions del 
carrer Lluís Companys.

Com s’imagina el seu futur?
El Xiprer m’ha ajudat a ser on soc 

ara i li estic molt agraït. I el meu pen-
sament seria tornar a Mali. Vull tre-
ballar, guanyar alguna cosa, estalviar 
i tornar per treballar amb la família.

Jesús Medina

KASSIM DIAKITE, granollerí de Tourou 
(Mali), operari i voluntari d’El Xiprer
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“De les 110 persones que vam sortir 
en pastera, només en vam quedar 61”

VISIÓ PERIFÈRICA


