
189BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS
NOVEMBRE DE 2020

25.000 EXEMPLARS | EDICIÓ GRATUÏTA

REPORTATGE
Comença el procés participatiu 

per desplegar el Pacte de Ciutat

ENTREVISTA
Jordi Cuquet, 

metge internista i  
cap de Procés d’Infeccions de 

l’Hospital General de Granollers

ACTUALITAT
L’Ajuntament de Granollers posa a disposició  

de la ciutadania nous recursos per al seguiment  
de les actuacions municipals
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“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@granollers.cat

TELÈFONS D’INTERÈS

ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIÓ A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 860 44 47

ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 900 154 444

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

NATURGY. GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES 93 842 68 33
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS 900 897 000
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)
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Nova pista poliesportiva exterior de Can Bassa. Foto: Toni Torrillas
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MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 7, 14, 21 i 28 de novembre
De 9 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 7 i 21 de novembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

MAC (MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA)
Dimecres 11 de novembre 
En streaming
www.audiovisualmac.cat/ca/videos

La celebració de les fires queda supeditada a la 
situació epidemiològica de cada moment. Recordeu 
portar la mascareta, guardar la distància i rentar-
vos sovint les mans.

MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ COVID-19

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19

www.granollers.cat/coronavirus

L’Ajuntament dona suport  
als sectors que tenen  
limitada la seva activitat  
publicant un llistat  
de paradistes i restauradors

Vols sortir al llistat? Escriu-nos a comunicacio@granollers.cat

Consulta el llistat de paradistes a:

Consulta el llistat de bars i restaurants a:

www.granollers.cat/elmercatacasa

www.granollers.cat/menjarperemportar
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Des d’aquest divendres 30 d’octubre, i durant 15 
dies, s’ha decretat un confinament perimetral de 
tot Catalunya, i un confinament municipal de cap de 
setmana(de divendres a les 6 h fins a dilluns a les 6 
h).

A les mesures que limiten la mobilitat, amb un 
confinament nocturn de 22 h a 6 h, s’afegeixen 
les instal·lacions esportives tancades, a excepció 
d’entrenaments i competicions professionals i es-
tatals. I també s’aturen les activitats culturals de 
cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts.

Tota la programació del Teatre Auditori de Granollers 
queda anul·lada durant els propers 15 dies, així com 
la programació de Roca Umbert, Cinema Edison, del 
Festival de cinema Fantastik i del Festival de Jazz del 
Casino.

El Museu de Granollers i el Museu de Ciències Natu-
rals La Tela es mantenen oberts amb un aforament 
màxim del 33 %. Es podran visitar les exposicions 
però se suspenen totes les activitats programades. 
Els horaris d’atenció del públic són:

Museu de Granollers: De dimarts a diumenge de 
17.30 h a 20.30 h i els diumenges 11 h a 14 h.

Museu de La Tela: Dimarts a dissabtes de 16 a 19 h i 
diumenges de 11 h a 14 h.

També es manté obert l’Espai d’Arts de Roca Umbert, 
i les exposicions que actualment es poden visitar a la 
Nau de Dents de Serra de Roca Umbert en el marc 
del Festival Panoràmic, que s’allarguen fins al dia 8 
de novembre (aforament limitat al 33%). Les residèn-
cies d’artistes a Roca Umbert també es mantenen.

PER FRENAR LA TRANSMISSIÓ DEL VIRUS 
LA TEVA C0L·LABORACIÓ ÉS FONAMENTAL

GRÀCIES PER PROTEGIR-TE
I AJUDAR A ATURAR LA COVID-19
www.granollers.cat/coronavirus

Les biblioteques de Granollers oferiran el servei de 
préstec amb cita prèvia, i el retorn de documents s’ha 
de fer a través de les bústies situades a l’exterior dels 
equipaments. Es continuarà fent atenció i assessora-
ment bibliogràfic per correu electrònic o per telèfon, 
i es pot fer servir el servei de préstec digital Ebiblio. 
Les activitats culturals i de formació es faran en for-
mat virtual. Els horaris són els habituals:

Can Pedrals
Matí de dimarts a dissabte, de 9.30 a 14 h
Tarda de dilluns a divendres, de 15.30 a 20 h

Roca Umbert
Matí de dimecres i divendres, de 10 a 14 h
Tarda de dilluns a divendres, de 15 a 20 h
Dissabtes de 15.30 a 20 h

Centres Cívics segueixen oberts com a servei 
d’informació, però canvien els horaris: de dilluns a 
dijous de 16 a 20 h i divendres de 17 a 20 h, i el centre 
Cívic Nord també tots els matins de 9 a 13.30 h

L’equipament juvenil Gra manté l’horari de l’Oficina 
Jove (de dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de dilluns 
a dijous de 16 a 20 h). Suspenen la seva programa-
ció Dnit i els tallers adreçats a joves de 16 a 35 anys 
de càpsules formatives de suport al català fins que 
puguin fer-se de manera presencial. La programació 
de l’Etcètera es manté en format en línia.

Tots els equipaments estan treballant per adaptar 
la seva programació a les mesures de prevenció i 
algunes activitats passaran a fer-se en línia. Per estar 
al cas de totes les activitats i de les novetats en la 
programació consulteu www.granollers.cat/segueixcul-
tura i a www.granollers.cat/agenda.

Activitat cultural aturada i equipaments 
esportius tancats, entre les mesures 

per aturar els casos de Covid-19
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Noves mesures per aturar 
l’increment de casos 
de COVID-19 a Catalunya

29 d’octubre de 2020

Universitats 
i escoles

/  Universitats: la docència teòrica 
ha de ser en format virtual.

/  Batxillerat i cicles formatius: 
reducció de l’activitat presencial.

/  Oberts: escoles i instituts.

/  Obertes: activitats 
extraescolars i esportives 
organitzades pels centres 
educatius realitzades amb els 
grups estables de convivència 
de les activitats lectives.

Hostaleria,
restauració i hotels 

/  Tancats: només 
lliurament a domicili  
fins a les 23:00 h 
o recollida amb cita 
prèvia. 

/  Hotels: restaurants oberts 
només a clients.

/  Tancades: instal·lacions 
esportives a excepció 
d’entrenaments i 
competicions professionals.

/  Esports individuals: permesos 
a l’aire lliure entre municipis 
termeners.

Esports

/  Tancats: centres comercials, 
excepte farmàcies, ortopèdies, 
òptiques, centres veterinaris i 
d’alimentació que es trobin a 

/  Tancats: serveis de bellesa, 
excepte perruqueries.

Comerços i centres 
comercials

30%/  de l’aforament
en comerç de menys de 800 m² 
i mercats no sedentaris.

Bombolles de convivència i 
bombolles ampliades habituals.

màxim

Activitats
socials

/  Tancats: espais infantils lúdics 
interiors, festes majors, bingos, 
casinos i sales de joc. 

/  Tancats: cinemes, 
teatres, auditoris i sales 
de concerts.

Activitats culturals 
i recreatives

/  Oberts: parcs infantils 
(se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).

/  Oberts: museus i sales 
d’exposició al 33% de 
l’aforament.

/  31 d’octubre i 1 de novembre: 
sense restricció de mobilitat 
als cementiris.

Actes religiosos 
i cerimònies civils

de l’aforament.30%/  

6

/  Teletreball excepte 
quan no sigui possible.

/  Suspesos: 
congressos, 
convencions i fires.

Empreses

Mobilitat

/  Territori de Catalunya: 
restringida l’entrada i sortida 
sense motiu justificat.
Consulteu les excepcions 
a canalsalut

/  Municipis: restringida l’entrada 
i sortida des de les 06:00 h del 
divendres fins a les 06:00 h del 
dilluns.

Confinament
nocturn

/  No es pot circular pel carrer de 
les 22:00 h a les 06:00 h
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REPORTATGE

«Granollers Participa» és la nova 
plataforma participativa que aglutina 
en una pàgina web (www.granollers.cat/
participa) tots els espais i processos de 
participació, per tal de facilitar el seu 
accés i seguiment. El primer procés 
participatiu que s’incorpora a aquesta 
nova plataforma és el desplegament 
del Pacte de Ciutat per recuperar el 
dinamisme i la vitalitat de la ciutat 
arran de la Covid-19, elaborat pel 
Consell de Ciutat per encàrrec de la 
Junta de Portaveus, que a dia d’avui ja 
compta amb les adhesions de més de 
250 persones, entitats i empreses.

Metodologia participativa

L’objectiu d’aquest procés participatiu és 
facilitar la col·laboració i la participació de 
la ciutadania, en la identificació de mesures 
d’acció per recuperar el dinamisme i la vitalitat 
de Granollers. Al final del procés participatiu, 
la ciutadania haurà definit accions concretes 
per cadascun dels sis compromisos anunciats 
en el Pacte de Ciutat, des d’una perspectiva 
personal, col·lectiva (empreses i entitats) i des 

El Pacte de Ciutat, presentat públicament el 
passat 22 de juliol, té com a objectiu definir 
mesures d’acció que afavoreixin la recuperació 
del dinamisme i la vitalitat de la ciutat, arran 
de la Covid-19. Per això, emplaça a posar en 
marxa espais i grups de treball per elaborar 
compromisos, accions i mesures, a partir de 
l’anàlisi de les dades, dels recursos disponibles 
i de la participació activa dels diversos agents 
implicats.
Per aquest motiu, es proposa realitzar un 
treball conjunt amb diversos agents econòmics 
i socials de la ciutat, amb les entitats i amb la 
ciutadania que incorpori des del seu inici la 
participació ciutadana i que es fonamenti en el 
consens i la corresponsabilitat.
Per donar resposta a aquesta demanda, el 
dia 19 d’octubre s’ha iniciat el procés par-
ticipatiu, que és previst que acabi durant 
la primera quinzena de desembre. Tothom 
qui ho desitgi hi pot participar, proposant o 
donant suport a accions que podem impul-
sar per afrontar col·lectivament els reptes 
que se’ns presenten arran de la pandèmia. 
La participació es pot fer formant part d’un 
dels sis grups de treball que s’han creat per 
a l’ocasió o també aportant idees i propostes 
a través de la plataforma «Granollers Parti-
cipa».

Com puc participar en el desplegament del Pacte de Ciutat?

1 Llegeix i adhereix-te al Pacte

2 Una vegada t’hi hagis adherit, entra a  
“Granollers Participa”: granollers.cat/participa

3 Registra’t

4 Crea una nova proposta o dona suport  
a alguna de les publicades
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Pots fer arribar les teves propostes
fins al 29 de novembre

de l’Ajuntament. Aquestes mesures, agrupades 
per àmbits, seran presentades a l’Equip de 
Govern, el qual valorarà si es poden integrar 
en la resposta que la ciutat, en el seu conjunt, 
ha de donar a curt i mitjà termini, per sortir de 
la crisi a què ens ha abocat la pandèmia del 
coronavirus.

Sis grups de treball

S’han creat sis grups de treball basats ca-
dascun en un dels sis eixos o compromisos 
definits al Pacte de Ciutat: ciutat saludable i 
sostenible, ciutat educadora i cultural, ciutat 
pròspera, ciutat de totes les persones, ciutat 
amb valors i ciutat digital. Està previst que ca-
dascun dels grups faci tres sessions de treball 
per debatre totes aquelles propostes que sor-
geixin en el marc d’aquestes trobades i també 
les que arribin a través de la web de Granollers 
Participa. L’objectiu és que cada grup de treball 
elabori propostes concretes per implementar 
a la ciutat i que aquestes propostes emplacin 
als diferents agents (ajuntament, altres admi-
nistracions, agents econòmics, agents socials 
i ciutadania) a corresponsabilitzar-se de les 
accions.

Plataforma Granollers Participa

Totes les propostes que es facin a través 
d’aquest nou espai web seran analitzades 
tècnicament i també dins dels grups de treball. 

Per accedir-hi, cal registrar-se a granollers.
cat/participa i crear una nova proposta o donar 
suport a alguna de les ja publicades. El termini 
per entrar les propostes acaba el 29 de novem-
bre.
Granollers Participa és un portal que ens ha 
de permetre avançar en els nous models de 
governança que reclama la societat, en la me-
sura que permet articular, visibilitzar i donar 
a conèixer tot el recorregut que segueixen les 
propostes de la ciutadania i fomentar la corres-
ponsabilitat. D’aquesta manera s’incrementa la 
transparència, es millora l’eficàcia, es canalitza 
la participació ciutadana i es facilita la rendició 
de comptes.
Granollers Participa unifica en un sol es-
pai tant l’exposició d’informació per part de 
l’administració, com el recull de les propos-
tes, opinions i votacions de la participació de 
la ciutadania, així com les convocatòries de 
reunions o d’assemblees estables en el temps, 
en què la ciutadania hi pot participar. A més, 
l’eina organitza el procés per fases i n’estableix 
un calendari per tal que tothom pugui conèixer 
exactament en quin punt es troba.

Granollers Participa s’ha dissenyat amb la 
plataforma digital «Decidim», amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i realitzada amb 
programari lliure.

Envia’ns la teva proposta a: granollers.cat/participa
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L’Ajuntament de Granollers posa a disposició de la ciutadania 
nous recursos per al seguiment de les actuacions municipals

ACTUALITAT

INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 
SOBRE AJUTS 
COVID-19
A www.granollers.cat/coronavirus 
trobaràs informació sobre els 
ajuts per fer front a la crisi 
de la Covid-19 promoguts 
per l’Ajuntament i per altres 
administracions i també sobre com 
tramitar la seva sol·licitud. 

Si ho prefereixes, també pots trucar 
al 93 842 66 10 i t’informaran sobre 
aquests ajuts i els passos a seguir.

Els tràmits municipals per internet, 
més fàcils amb l’IdCAT mòbil

Ja no cal disposar de certificat digital per poder fer els tràmits i 
consultes de les vostres dades a l’Oficina virtual de l’Ajuntament 

de Granollers, https://seuelectronica.granollers.cat/

Podeu fer-los amb l’IdCAT mòbil, un sistema d’identificació  
i signatura electrònica, per a persones físiques, que podeu  

obtenir fàcilment i des de casa en aquest enllaç  
https://idcatmobil.seu.cat/

SEU ELECTRÒNICA
GRANOLLERS
seuelectronica.granollers.cat

Amb l’objectiu d’avançar cap a una Ad-
ministració més oberta i transparent, el 
web municipal ha incorporat un nou espai 
que permet fer el seguiment de l’execució 
del Programa d’Actuació Municipal 2019-
2023, que defineix 51 objectius i més de 800 
actuacions per avançar cap a una ciutat 
inclusiva, transformadora, compromesa i 
sostenible.
També es pot fer el seguiment del Pla de 
mesures socioeconòmiques per fer front 
als efectes de la crisi causada per la 
Covid-19, aprovat per unanimitat de tots 
els grups en el ple municipal del mes de 
maig i consensuat amb el Consell Econòmic 
i Social i el Fòrum de Comerç i Turisme de la 
ciutat. Recull mesures de xoc per afrontar les 
conseqüències derivades de la pandèmia de la 
Covid-19, la majoria d’elles en avançat estat 
d’execució.
La web de Transparència s’actualitza regu-
larment per oferir informació de qualitat a la 
ciutadania. Els darrers mesos s’hi ha incorporat 
la informació relacionada amb la gestió de la 
crisi provocada per la Covid-19, que inclou els 
contractes i compres d’emergència fets al llarg 

dels darrers mesos, els criteris d’actuació 
dels diferents serveis de l’Ajuntament per 
garantir el funcionament de l’organització, 
que no s’ha aturat durant l’estat d’alarma i 
un recull d’indicadors que mostren l’impacte 
de la Covid-19 a la ciutat. Recentment, Gra-
nollers va rebre el Segell InfoParticipa, que 
reconeix la transparència de les webs de les 
administracions locals, amb un compliment 
del 100% per segon any consecutiu.
Les persones que hi estiguin interessades 
també poden accedir al portal “Granollers 
en xifres”, que conté dades socials, de-
mogràfiques i econòmiques de Granollers, 

permet comparar-les amb altres ciutats de 
l’entorn, i facilita la descàrrega d’aquestes 
dades en format de gràfics, taules de càlcul o 
informes predeterminats.
El Portal de Dades Obertes publica bases de 
dades en un format que en facilita la reutilitza-
ció, per tal de donar accés a la informació a la 
ciutadania. La base de dades amb més contin-
gut és la del padró, que permet obtenir informa-
ció molt diversa de la ciutat: nombre d’habitants 
o la seva edat segons el barri on viuen, entre 
moltes altres combinacions.

L‘espai Govern 
Obert dona accés 

a informació de 
Transparència, 
Dades obertes, 

socioeconò-
miques, 

Participació i 
seguiment del PAM
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Granollers aposta pel programa Re-
ciclos, amb l’objectiu de fomentar el 
reciclatge de llaunes i envasos de plàstic 
de begudes. Reciclos es va implantar a 
Granollers l’estiu de 2019, inicialment als 
barris de Can Bassa i Ponent i el passat 
mes de juliol es va estendre a tota la 
ciutat. Ja són més de 500 veïns i veïnes 
que han participat en aquests sistema de 
reciclatge que té cura de la sostenibilitat 
i premia el compromís de la ciutadania 
amb el medi ambient.
Més de 150 contenidors grocs de Gra-
nollers ja tenen instal·lats els codis QR 
necessaris per poder fer servir l’aplicació 
app.reciclos.com. Per utilitzar Reciclos 
només cal registrar-se, escanejar els 
codis de barres de les llaunes o ampolles 
de plàstic de begudes i, posteriorment, 
escanejar el QR dels contenidors grocs 
quan s’hi llencin els envasos a reciclar. 
En escanejar el QR s’obtenen punts, en 
forma de Reciclos, que es poden bes-
canviar per premis sostenibles o bé per 
contribuir a projectes mediambientals i 
solidaris al municipi.

Recicla per donar més targetes moneder

Aquest mes Reciclos renova la campanya 
d’incentius col·lectius, fruit d’un acord amb la 
Creu Roja, que consistirà en l’ajut a les famílies 
que més ho necessitin a través del lliurament 

El projecte Reciclos s’estén a tota la ciutat

El primer sistema de reciclatge digital que té cura
de la sostenibilitat del planeta i de Granollers.
Uneix-t'hi reciclant llaunes i ampolles de plàstic 
de begudes amb el mòbil.

RECICLA
PER DONAR MÉS
TARGETES MONEDER

El proper Congrés d’Acústica de Catalunya tindrà lloc a 
Granollers l’abril de 2022. Serà la quarta edició, després de 
celebrar-se a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Aquest con-
grés és un esdeveniment de referència del sector acústic a 
Catalunya.
La Unió Europea considera el soroll com a segon agent 
ambiental de més impacte sobre la salut de la ciutadania 
darrera de la contaminació de l’aire. S’ha destacat la dismi-
nució del soroll dels darrers mesos com a conseqüència de 
la reducció de l’activitat humana durant el confinament amb 
motiu de la pandèmia de la Covid-19, que ha suposat una 
millora de la qualitat acústica dels nostres pobles i ciutats.

A la tercera edició del Congrés, celebrat a Sant Cugat en 
format virtual i presencial, s’han tractat temes sobre la 
importància de les zones urbanes tranquil·les, com una 
eina de millora de la qualitat acústica, de la salut i de la 
xarxa dels espais verds i de la mobilitat dels municipis. 
També s’ha analitzat el patrimoni sonor, sense descuidar 
els espais de soroll provocats pel trànsit, l’oci o fins i tot 
les obres al carrer, i la seva afectació en la salut.
A l’acte de cloenda el regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Granollers, Albert Camps, ha recollit el 
relleu i ha destacat que espera que la propera edició sigui 
presencial.

Granollers, seu del Congrés d’Acústica de Catalunya 2022

de targetes moneder per 
a la compra d’aliments. 
Es podran acumular 
Reciclos per aquesta 
campanya fins a finals 
d’any. Els anteriors 
projectes col·lectius es 
donen per finalitzats. 
Així, Ecoembes lliurarà 
456 € a la Fundació Apa-
dis i aportarà 1.331 € per 
millorar el parc de Can 
Bassa. Durant el perío-
de de confinament els 
veïns i veïnes del barri 
de Ponent van aconse-
guir assolir els Reciclos 
necessaris per instal·lar 
un nou joc infantil al parc 
de Ponent.
Reciclos és una ini-
ciativa impulsada per 
Ecoembes, l’organització 
mediambiental que 
coordina el reciclatge 
d’envasos a tot el terri-

tori espanyol, i s’emmarca dins el projecte pilot 
Reciclatge 5.0 de la mà de The Circular Lab, el 
centre d’innovació d’Ecoembes. Granollers ha 
estat una de les ciutats pioneres en la implanta-
ció de Reciclos, que actualment ja està estès a 7 
comunitats autònomes i el 2021 ja cobrirà tot el 
territori espanyol.
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Nou carril bici al passeig de la Ribera

Aquest octubre s’ha creat un nou carril bici al passeig de la 
Ribera, des de la rotonda de Ramon Llull fins a Canovelles. 
L’objectiu d’aquesta actuació és garantir la continuïtat del 
carril bici al marge dret del riu Congost que procedeix de 
la Garriga. Per això s’ha ocupat un carril de circulació del 
passeig de la Ribera en sentit nord o Canovelles, des de 
la finalització de la vorera bici existent fins a la rotonda de 
Ramon Llull. La supressió d’un carril de circulació en sentit 
Canovelles contribuirà a disminuir la velocitat dels vehicles.
El carril s’ha senyalitzat amb pintura i s’ha delimitat amb 
separadors bici. En sentit Canovelles el carril té un primer 
tram unidireccional des de la rotonda de Ramon Llull seguit 
d’un altre tram bidireccional, fins a enllaçar amb el carril 
vorera-bici de Canovelles. En sentit Granollers, és bidireccio-
nal des de Canovelles i a l’alçada del carrer Parets, creua el 
passeig de la Ribera per enllaçar en cohabitació amb calçada 
per accedir a la rotonda d’accés al municipi de Granollers.

Suprimit un carril de circulació per 
sentit al carrer d’Esteve Terrades
Al carrer d’Esteve Terrades, entre la plaça de Serrat i 
Bonastre i el carrer Vicenç Albarranch, s’ha suprimit un 
carril de circulació per sentit amb l’objectiu de reduir 
la velocitat dels vehicles. L’actuació, que està relacio-
nada amb la reducció de la velocitat a 30 km/h a tota 
la ciutat, ha permès crear un centenar de noves places 
d’aparcament per a cotxes, una seixantena per a motos 
i 5 places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda. En els passos de vianants s’afavoreix la visibi-
litat evitant l’estacionament de turismes o furgonetes 
just al seu davant i s’hi han habilitat nous aparcaments 
per a motos. Alhora, els contenidors de recollida de re-
sidus i selectiva s’han col·locat a la calçada, de manera 
que la vorera disposarà de més espai per a vianants i 
ciclistes. Les bicicletes poden circular per la calçada o 
per la vorera oest ja que té més de 5 metres d’amplada.

S’ha ampliat la vorera est al  
carrer de Veneçuela, entre  
Carles Riba i Camí del Cementiri

La vorera est al carrer Veneçuela, entre els carrer de 
Carles Riba i Camí del Cementiri, s’ha ampliat amb 
l’objectiu de millorar l’accessibilitat en aquesta zona de 
la ciutat que presenta grans desnivells i fortes pen-
dents. Així, la nova vorera connecta el tram que ja es va 
arranjar al juliol per millorar l’accés al cementiri des 
del mateix carrer Veneçuela amb les rampes mecàni-
ques instal·lades al carrer de Carles Riba. També s’ha 
instal·lat enllumenat públic en aquest tram del carrer 
de Veneçuela i s’hi ha afegit nou mobiliari urbà: un banc 
i una cadira. La franja vegetal que hi ha a tocar del tan-
cament perimetral del cementiri es manté i s’ha plantat 
un til·ler a la cantonada del carrer Veneçuela amb Car-
les Riba. Les obres també han suposat la modificació de 
les places d’aparcament en aquest tram de carrer que 
han passat de ser en bateria a ser en filera.
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El Palau d’Esports estrena nou paviment i grades 
retràctils que faciliten nous usos a l’espai

En el marc del pla d’adequació i millores per a la celebració 
del Mundial femení d’handbol 2021, el Palau d’Esports de 
Granollers compta amb un nou paviment i s’estan substituint 
les grades retràctils de la pista central per apropar el públic 
a la pista.
El nou paviment, homologat per a la pràctica de l’handbol, 
té un acabat sintètic en tota la seva superfície. Les obres, 
iniciades aquest estiu, han tingut un cost de 310.969,40 
euros. Mentre que les obres de substitució de les grades 
retràctils de la pista central per unes de noves motoritzades 
finalitzen aquest mes de novembre i la seva facilitat de mun-
tatge i desmuntatge permetrà fer del Palau un espai versàtil 
per acollir esdeveniments. Les noves grades automatitza-

des quedaran ocultes a sota del voladís de la graderia i 
l’espai que alliberin permetrà guanyar dues noves pistes 
d’handbol.
Les noves grades han tingut en compte les mesures de se-
guretat i recomanacions de distanciament social que ha de 
mantenir el públic, per prevenir el contagi de la Covid-19. 
Així, s’han redimensionat les grades respecte el projec-
te inicial i, per tal de mantenir el nombre d’espectadors, 
s’ha decidit ampliar una fila de seients al nivell inferior. 
L’adaptació de les obres com a conseqüència de la crisi 
sanitària generada per la Covid-19, ha suposat una modi-
ficació del pressupost inicial amb un increment d’un 10 %, 
sent el cost final de 453.462,88 euros.

Aquest mes d’octubre han acabat les obres de la coberta 
de la pista poliesportiva de Can Bassa, situada entre els 
carrers Esteve Terrades i Caterina Albert, entre l’escola 
Mestres Montaña i el pavelló de Can Bassa.
La nova instal·lació poliesportiva té dues pistes d’handbol 
de 40 x 20 metres en sentit nord-sud, alhora que pot acollir 
diversos programes esportius i que està a disposició dels 
centres escolars del barri.
Es preveu una propera fase d’intervencions que consistirà 
en la urbanització dels entorns amb parterres vegetals i la 
construcció d’una tanca perimetral definitiva, però la pri-
mera fase ja permet la utilització de la pista. El cost total 
de les obres, inclosa la segona fase encara pendent, és de 
d’1.792.457 euros.

Entra en funcionament 
la nova pista poliesportiva 
exterior a Can Bassa
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2
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Els essencials de Facebook que 
tota botiga o empresa ha de 
conèixer
Granollers Mercat

4
10 a 12.30 h. Workshop  R-Digital. 
Emprenedoria 
Fotografia de producte
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Formació  
de 8 hores. Comerciants
Créixer per vendre. Trucs per po-
tenciar la nostra pàgina comercial 
de Facebook
Granollers Mercat

5
9 a 14 h. Formació bonificable
Perfecciona la conducció d’equips 
de producció, magatzem i mante-
niment
Cambra de Comerç de Barcelona

6
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria
Pla d’empresa i Canvas
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable
Conceptes bàsics de transforma-
ció digital
Cambra de Comerç de Barcelona

9
14.30 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Recursos avançats per donar-nos 
a conèixer i vendre a Facebook
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació  bonificable
Captació de nous clients. El vene-
dor “Marine”
Potencia les destreses en la captació 
de nous clients a partir de nous mèto-
des d’acció comercial
Cambra de Comerç de Barcelona

10
10 a 12.30 h. Formació de  
8 hores. Empresa i emprenedoria
Visual Thinking al servei dels em-
prenedors
Granollers Mercat

18 
9.30 a 12 h. Sessió 3 del progra-
ma R-Digital. Emprenedoria
Planifica la teva web
Granollers Mercat

19
9 a 13 h. Formació bonificable  
de 8 h
Retribucions variables
Eines per implementar models 
d’incentivació i retribució variable 
Cambra de Comerç de Barcelona

20
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria
Com muntar una empresa
Granollers Mercat

24
10 a 13 h. Formació de 8 hores. 
Emprenedoria
Decàleg de bones practiques per 
sobreviure els primers anys de 
vida de l’empresa
Granollers Mercat

27
13 a 14 h. Jornada. Emprenedoria
Jornada Reeempresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable
Comunicació interna en l’era Covid
Cambra de Comerç de Barcelona

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Formació en línia
www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Novembre 2020
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Les ordenances 2021 presenten un augment 
d’1,5 % de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i 
de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i s’han 
revisat les bonificacions amb l’objectiu que més 
contribuents puguin beneficiar-se’n. 
En aquest sentit destaca:
• La reducció dels requisits de renda per accedir 

a la bonificació per família nombrosa de l’IBI.
• Es passa a bonificar els vehicles clàssics, de 

més de 30 anys, donant-los el mateix tracte que 
als històrics, amb una bonificació del 100 % en 
l’impost sobre vehicles, en el cas que estiguin 
associats a un club. 

• S’eliminen les limitacions existents per a la 
bonificació de l’impost sobre plusvàlues en el 
cas de la transmissió de l’habitatge habitual 
per causa de mort i es fixa un percentatge de 
bonificació únic del 50 %.

Pel que fa a les taxes municipals augmenta el 
rebut d’escombraries domiciliàries en un 7,4 % 
(s’augmenten 10 euros, de 135 als 145 € per ha-
bitatge) amb motiu de l’augment del cost d’aquest 
servei previst per l’any vinent. En aquest tribut 
també s’han suavitzat els requisits de renda per a 
l’obtenció de les bonificacions previstes, ampliant 
així el nombre de potencials beneficiaris.
Pel que fa a la taxa per estacionament regulat a 
la via pública es produeixen canvis en les zones 
de tarificació i s’estableix una taxa d’1 € per set-
mana per a l’estacionament de residents en zona 
verda.
Els serveis de les escoles bressol, les activitats 

Ordenances Fiscals 2021

d’estiu i els serveis del Centre de Medicina de 
l’Esport varien les tarifes per adequar-les al 
cost del servei prestat.

Sol·licitud de bonificacions  
a les ordenances municipals

Com cada any es poden sol·licitar bonifica-
cions, sempre que es compleixin determinats 
requisits i els ingressos anuals, incloent els 
de les persones amb qui conviu el contribuent, 
no sobrepassin la quantia mínima establerta 
en l’ordenança fiscal vigent. Per exemple, les 
famílies nombroses o les famílies amb 2 fills, 
un dels quals amb discapacitat, poden demanar 
la bonificació de l’IBIU amb un límit de renda de 
45.000 €. Aquest límit de renda, s’incrementarà 
en 15.000 € per cada fill de més. Els pensionis-
tes per jubilació, incapacitat total, incapacitat 
absoluta, gran invalidesa, aturats, perceptors 
de la renda mínima d’inserció i altres persones 
d’escassa capacitat econòmica poden gaudir 
d’una bonificació de la taxa d’escombraries del 
50 % o del 100 %, segons quins siguin els seus 
ingressos anuals. Les famílies monoparentals 
tenen una bonificació del 20 % en les taxes de 
clavegueram i escombraries quan els seus in-
gressos bruts anuals siguin inferiors als 18.000 
euros. 
Si desitgeu sol·licitar alguna d’aquestes bo-
nificacions cal que us adreceu al catàleg de 
tràmits de la seu electrònica: seuelectronica.
granollers.cat.

ECOfest
FESTIVAL DE LA SOSTENIBILITAT 
I L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Per a més informació: www.ecofest.cat

Enllaç al formulari d’inscripcions: 
https://entradesecofest.eventbrite.es

Dissabte 14 i 
diumenge 15 
de novembre de 2020, 
d’11 a 13.30 h

Festival virtual. El podràs seguir a través del canal www.youtube.com/granollers

L’ECOfest vol fer obrir els ulls al món. Vine i participa al festival interactiu organitzat pel jovent de Granollers
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“Diversxs” és la nova guia de lectura LGBTI+ 
que recull lectures que pretenen trencar barre-
res i estigmes, compartir reflexions i fomentar 
l’autoconeixement. La guia neix a partir de les 
demandes i propostes per treballar aspectes 
relacionats amb el sistema patriarcal i contra la 
LGBTIfòbia recollides pels joves de l’Arrel. Fòrum 
de les Adolescències, un consell local de parti-
cipació dels adolescents impulsat pels serveis 
d’Educació, infància i Joventut.

Granollers presenta “Diversxs”, una guia 
de lectura LGBTI+

El recull dona resposta a la demanda de l’Arrel 
i és el resultat del treball conjunt de diversos 
serveis de l’Ajuntament de Granollers: Joventut, 
Igualtat i LGBTI+ i Biblioteques de Granollers. 
Així, la guia de lectura recull reflexions sobre el 
món LGBTI+ provinents de persones de diferents 
àmbits (poesia, salut, música, cinema, activis-
me transfeminista) que mostren cinc punts de 
partida per continuar indagant, aprenent, dubtant 
i qüestionant a través de llibres.
També inclou informació sobre el Punt LGTBI+, 
el servei municipal gratuït d’atenció i assesso-
rament sobre diversitat sexual i gènere adreçat 
a les persones que busquen un espai per parlar, 
compartir i resoldre dubtes.
De fet, la guia es pot consultar en línia justament 
a la web del Punt LGBTI+ (www.granollers.cat/
punt-lgbti) i també a la web del Gra (www.grajove.
cat). “Diversxs” està destinada a tota la ciutada-
nia però, molt especialment, als i les joves i al 
professorat perquè sigui també una eina i recurs 
dins del marc escolar.

Si vull consultar o recollir en préstec un dels 
llibres que inclou la guia, què he de fer?

Tots els llibres inclosos en aquesta guia estan 
disponibles a les Biblioteques de Granollers i 
pots fer servei el servei de préstec i recollida de 
llibres habituals. A més, alguns dels exemplars 
també estan disponibles al Gra, (pl. de l’Església, 
8) i al Servei d’Igualtat i LGBTI+ (C. Portalet, 4).  
En el cas del Gra, pots recollir els llibres de 
manera presencial o bé reservar-los virtual-
ment a la mateixa web www.grajove.cat. Al Servei 
d’Igualtat i LGBTI+, cal fer la reserva prèviament 
trucant al 93 842 67 14.

A causa de la situació sanitària i de la Resolució 
SLT/2700/2020 a partir del 30 d’octubre i fins 
nou avís les Biblioteques de Granollers t’oferim 
els següents serveis:
• Retorn de documents a través de les bústies 

de retorn 24 h situades a l’exterior dels equi-
paments.

• Servei de préstec amb cita prèvia a través del 
formulari, correu electrònic o per telèfon.

• Servei de préstec digital a través de la plata-
forma d’eBiblio.

• Servei d’informació bibliogràfica per correu 
electrònic o per telèfon.

• Programació cultural i formació digital en 
línia. Segueix tota la programació a través 
de les nostres xarxes socials.

Es mantenen els horaris d’obertura i l’accés 
es limita als espais habilitats per a la recollida 
de documents prèviament reservats.
Pots consultar tots els documents disponibles 
a les Biblioteques de Granollers a través del 
catàleg Aladí (aladi.diba.cat).
Es mantenen les mesures de prevenció per 
garantir la seguretat del públic i de les perso-
nes treballadores.

Noves 
mesures 
a les 
Biblioteques 
de 
Granollers
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La violència masclista en temps de pandèmia

Granollers commemora un any més el 25 N, Dia Internacional contra la 
Violència Masclista, i ho fa, en aquesta ocasió amb el context de la Covid-19 
organitzant tres activitats ben diferenciades. D’una banda, dimarts 24 de 
novembre, si la situació epidemiològica ho permet, a la Sala Francesc 
Tarafa, a les 10 h es portarà a terme la presentació de l’estadística judicial 
sobre violència masclista al Vallès Oriental 2019, elaborada conjuntament 
per l’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental del Consell Comar-
cal i l’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers.
El divendres dia 27, també a la Sala Tarafa, se celebrarà una jornada 
sobre les violències masclistes en temps de pandèmia. En aquest cas, la 
ponència marc serà a càrrec de la psicòloga Alba Alfageme, que parlarà 
l’Impacte de la pandèmia en les violències masclistes.
Tot seguit es debatrà sobre les estratègies per a la detecció de la violència 
masclista viscuda pels infants durant el confinament i les adolescències 
en època de restriccions sanitàries: violències, pantalles i consums. Per 
últim també es parlarà de la sensibilització sobre les violències masclistes 
envers les dones grans a través de la campanya #MaiÉsMassaTard.
L’acte central de la commemoració del 25 N tindrà lloc, el dissabte 21 de 
novembre, al migdia amb l’espectacle “Ritos de Amor y Guerra” de la Cia. 
Comando Señoras. 
Podreu consultar tota la programació a: www.granollers.cat/igualtat.

Algunes de les grans veus de la ràdio esportiva 
a Catalunya estaran presents al MAC 2020, per 
debatre com ha de ser el futur del seu ofici.
Seran Ricard Torquemada i Sònia Gelmà, perio-
distes de Catalunya Ràdio; Joan Maria Pou de 
RAC1; Danae Boronat, periodista de Movistar+ 
i els tertulians Ramón Besa, de la SER, i Manel 
Vidal-Boix, del programa “La Sotana”. Tots ells 
moderats per Òscar Herreros, productor execu-
tiu del programa “En joc” de la Xarxa.
De manera ineludible el panorama comunicatiu 
en l’era post-COVID estarà molt present al MAC. 
Des de Londres una gran experta, Maria Rua 
Aguete, abordarà les tendències globals en els 
mitjans audiovisuals, especialment les ràdios i 
televisions de proximitat.
Per la seva banda Lluís Garriga, conseller de-
legat de la Xarxa Audiovisual Local, desgranarà 
les conclusions del Pla Estratègic de la XAL pels 
propers anys. També es presentaràn els resul-
tats de les audiències de la televisió de proximi-
tat, abans i després de la pandèmia, elaborats 
per Blanquerna-Universitat Ramon Llull.
El món del podcast, cada cop més emergent, 
serà el gran protagonista del programa articulat 

des de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 
(GRISS-UAB) i el Clúster Audiovisual de Ca-
talunya. Ponents de gran nivell, com Eduardo 
Suárez, de l’agència Reuters, defensaran el 
podcast com una eina estratègica per a la 
informació local. 
El programa dedica especial atenció als 
aspectes tècnics, a través de sessions especí-
fiques. Eduard Martín, director del Programa 
5G de Mobile Wold Capital Barcelona, reflexio-
narà sobre l’impacte d’aquesta tecnologia en 
el sector audiovisual.
També es parlarà de continguts per altaveus 
intel·ligents amb especialistes en tecnologia 
de reconeixement de veu i tècnics del projecte 
Alexa de la CCMA i de dos fenòmens crei-
xents: la progressiva desmaterialització dels 
estudis de ràdio i televisió, amb una produc-
ció basada en el núvol, així com els controls 
remots per operar ràdio i televisió a distància. 
Mariola Dinarès, directora i presentadora del 
programa “Popap” de Catalunya Ràdio exer-
cirà com a moderadora d’aquesta taula.
Seguiu el MAC dimecres 11 de novembre, en 
streaming: www.audiovisualmac.cat/ca/videos.

Les grans veus de la ràdio esportiva, al MAC 2020

15

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2020 NÚM. 189



ENTREVISTA A

Parlem l’endemà de l’entrada en vigor del toc de 
queda, davant una corba de contagis que segueix 
pujant. En quina situació es troba l’hospital? 
La corba va cap amunt des de final de setembre, 
les darreres setmanes hem passat de 36 persones 
ingressades a 88, de les quals 18 ingressades a l’UCI 
i a la unitat de semicrítics. Estem molt preocupats 
perquè l’increment és ràpid i notori. Ara mateix, a 26 
d’octubre, de les deu unitats d’hospitalització, cinc i 
mitja es dediquen a la Covid. Tant de bo que es notin 
les mesures per contenir l’activitat social, però les 
properes dues setmanes la corba continuarà augmen-
tant. Podríem tornar a la situació de la primavera, de 
tenir l’hospital dedicat totalment a la Covid. 

Quines mesures s’estan prenent davant la pujada 
d’ingressats? Com repercutirà en l’activitat progra-
mada? I en les visites als pacients? 
L’hospital disposa d’un pla esglaonat per dedicar 
recursos a la Covid segons les necessitats, condicionat 
per l’espai i pel personal en actiu: com a la resta de 
població, n’hi ha de baixa, en aïllament preventiu, 
malaltia… Dedicar recursos a la Covid obliga a ajor-
nar activitat programada, sobretot intervencions qui-
rúrgiques Ara mateix, la falta de personal d’infermeria 
limita poder obrir noves unitats d’hospitalització. Pel 
que fa a les visites que reben els pacients no Covid, 
s’han restringit davant l’evolució negativa de la pan-
dèmia per evitar possibilitat de més contagis.

 
El Dr. Jordi Cuquet Pedragosa 
(Granollers, 1959) és cap de Procés 
d’Infeccions de l’Hospital General 
de Granollers, on treballa des de fa 
34 anys. Especialitzat en medicina 
interna, la seva àrea d’expertesa són 
les malalties infeccioses. Parlem amb 
ell sobre l’impacte de la Covid-19 
a l’hospital i a la societat, i sobre 
la millor vacuna de què ara mateix 
disposem, que és la d’actuar “amb 
responsabilitat i generositat per 
protegir la comunitat”. Explica que 
l’hospital ja dedica més de la meitat 
de  les unitats d’hospitalització  a 
la Covid, per la qual cosa se’n 
comença a ressentir l’atenció a altres 
patologies.

El coronavirus ha capgirat el món i les nostres 
vides, però al febrer, quan n’arribaven notícies de la 
Xina, no semblava que hagués de ser tan greu...  
No s’esperava amb aquesta magnitud, ni de pressió 
assistencial ni d’alteració de la vida social i particular 
de cadascú. Aquest virus destaca perquè té una conta-
giositat més alta que altres virus de la mateixa família; 
que gairebé la meitat de les persones –en números 
rodons– la passen de manera asimptomàtica, però 
que són igualment infectives; i que resulten infectives 
des de dos dies abans de l’inici de símptomes: això el 
fa molt difícil de detectar. L’altra característica és que 
una part de les persones que afecta acaben fent malal-
tia greu molt inflamatòria que necessita UCI, i que 
una bona proporció d’aquestes persones moren. 
 
Sobre la via de transmissió del virus a través 
d’aerosols, què n’opina?
Existeix i està demostrada; els aerosols procedeixen de 
les secrecions respiratòries i, com que queden suspe-
sos en l’aire, guardar la distància no protegeix, convé 
ventilar. Això explicaria, en part, l’existència d’alguns 
supercontagiadors, algú que infecta més persones que 
l’habitual, perquè no fa servir mascareta i tus o parla 
fort en un espai tancat. Però la via principal són les 
petites gotes de saliva emeses quan respirem, parlem, 
cridem... que el seu mateix pes fa precipitar a terra, a 
poca distància. Per això la distància física entre perso-
nes protegeix.

ENTREVISTA A

“La vacuna no 
acabarà amb 

la malaltia 
de manera 

immediata; 
segurament 

començarà a 
estar disponible 

cap al segon 
trimestre de 

2021”

Jordi Cuquet
metge internista i cap de Procés d’Infeccions de l’Hospital General de Granollers
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«Hem de ser resilients i assumir que, 
transitòriament però durant un temps que serà llarg, 

hem de modificar la nostra manera de viure»

Us sentiu més ben preparats que a la primavera?
Sí, coneixem millor la malaltia; l’experiència ens 
va enfortir com a equip i institució: tothom es va 
implicar a tots nivells. En el moment del brot de 
març-abril, metges d’altres especialitats (hematòlegs, 
oncòlegs, cirurgians, reumatòlegs...) visitaven pa-
cients amb Covid, fent equip amb experts en malalties 
infeccioses. De tota manera, el desgast que vam patir 
aleshores té el seu cost. Ja estem acostumats a treballar 
sota pressió i amb incertesa, però ara hem d’atendre 
pacients Covid i la resta de patologies, i és molt com-
plicat arribar a tothom de la manera que voldríem.

Aleshores us enfrontàveu a una malaltia desco-
neguda, encara us dona sorpreses?
En sabem més que al principi, però pel que fa a 
seqüeles no ha passat prou temps per conèixer-les bé. 
No tenim un tractament eficaç contra la Covid, però 
sí que sabem quins tractaments no s’han demostrat 
útils. El que fem és donar suport al pacient i reduir la 
inflamació provocada per la reacció vírica, que és el 
que provoca disfunció d’òrgans, sobretot als pulmons, 
però també en d’altres. Ara tenim més coneixement 
sobre com fer servir la medicació antiinflamatòria 
(corticoides,…) i prevenir la malaltia trombòtica. 

Quina expectativa té davant la vacuna?
N’hi ha vuit en procés de desenvolupament, ara bé, 
la vacuna no acabarà amb la malaltia de manera im-
mediata; segurament cap al segon trimestre de 2021 
començarà a estar disponible; llavors caldrà seleccio-
nar la tipologia de persones que es vacuna i veure’n 
l’eficàcia. Una vacuna té efecte quan està vacunada 
el 70 % de la població, i ha de generar defenses 
suficients i duradores per permetre una protecció de 
grup. Encara en som lluny. 

Per tant, quin és el missatge?
Cadascú s’ha de preguntar què pot fer per reduir el 
risc de contagiar-se i d’encomanar altres persones, so-
bretot això darrer. Hem de ser resilients, adaptar-nos a 
la situació i assumir que transitòriament, però durant 
un temps que serà llarg, hem de modificar la nostra 
manera de viure. I actuar de manera responsable. No 
et privis de sortir amb quatre amics, però dosifica’t 
en el temps, perquè és una activitat de més risc. Com 
que el període d’incubació mitjà és de 5 dies llargs, 
espera’t una setmana a fer una altra activitat semblant. 
I si ho fas més sovint i amb grups diferents, llavors no 
vagis a visitar o cuidar alguna persona vulnerable com 
poden ser les persones grans. Hem de tenir genero-
sitat per protegir la nostra comunitat. Hi ha cultures 

“Calen dues 
coses: missatges 

educadors i 
vetllar perquè 
es compleixin 
les conductes 

adequades”

que ja la tenen, aquesta generositat; la nostra proba-
blement no la té prou arrelada, i això és essencial.
Creu que des dels governs s’està fent una bona 
gestió de la pandèmia?
En general sí, però veig que calen dues coses: missat-
ges educadors que arribin a cada ciutadà perquè els 
integri com a convenients i necessaris; i vetllar perquè 
es compleixin les conductes adequades. 

Cal fer molta pedagogia perquè la vida s’ha compli-
cat...
I ens hem d’adaptar a aquesta complexitat. És impres-
cindible que funcioni l’activitat productiva, comer-
cial, de serveis, les escoles..., per això, hem de reduir 
altres activitats que no són imprescindibles; si no ho 
fem així, l’activitat abans esmentada se’n ressentirà i 
fins i tot pot haver-se d’aturar transitòriament, com ja 
ha passat amb la restauració.

Com podem dosificar la informació perquè no ens 
angoixi més del compte? 
La informació ha d’estar a l’abast, però cadascú se l’ha 
de dosificar. Trobo a faltar que s’expliqui què volen 
dir les xifres. 

Té una trajectòria de més de 30 anys a l’hospital, 
diria que aquesta és l’etapa professional més com-
plicada?
Des de l’any 1977, que treballava de nit com a tècnic 
de laboratori mentre estudiava, que estic a l’hospital; 
hi vaig fer la residència i hi he dedicat gairebé tota la 
vida professional, des del 1986. Sí, és el moment més 
complicat, per la disfunció que provoca al sistema sa-
nitari a l’hora de poder atendre les altres patologies no 
Covid: continuen havent-hi apendicitis, operacions de 
pròtesi, pneumònies, infeccions de ronyó, ictus... Vaig 
començar la residència amb la sida, el VIH, i ara això: 
són problemes molt diferents; aquest és molt greu.
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Els grups municipals opinen

Dinamismo 
contra el virus

La pandemia está poniendo a prueba la re-
sistencia de nuestro modelo comercial. No 
son pocos los establecimientos que se están 
viendo abocados a cerrar sus puertas ante el 
embate terrible del virus. Es ciertamente des-
alentador comprobar cómo va aumentando el 
número de locales vacíos.
Ya en el anterior mandato, propusimos en 
reiteradas ocasiones que hacía falta una mayor 
proactividad por parte del Ayuntamiento para 
atraer empresas y proyectos que generen 
puestos de trabajo en nuestra ciudad. Ahora 
más que nunca, con la situación tan difícil 
que estamos viviendo, deberíamos replan-
tearnos esta posibilidad. Vayamos a buscar 
empresas y mostrémosles de primera mano 
las grandes ventajas que tiene Granollers 
para atraer su proyecto empresarial.
Urge la creación de un market place de ver-
dad, no un directorio en una página web con 
un simple listado de empresas señaladas en 
un mapa como se está haciendo desde algunas 
entidades públicas. Necesitamos crear una 
plataforma online en la que se pueda hacer 
la compra de varios productos en diferentes 
comercios de nuestro municipio en una única 
sesión, incentivando la venta cruzada entre 
establecimientos. Tenemos constancia que hay 
varias asociaciones comerciales que están tra-
bajando en ello, pero es fundamental también 
la ayuda pública al proyecto y no dejarlos 
solos. Busquemos también, soluciones logísti-
cas para la entrega de los productos vendi-
dos. Es necesario adaptarse rápidamente o el 
Covid-19, y las grandes empresas de venta y 
distribución online terminarán destruyendo 
nuestro comercio de proximidad. 
Por otra parte, busquemos fórmulas que in-
centiven el alquiler de los comercios vacíos, 
también en nuestros barrios. Por ejemplo, 
analicemos la posibilidad de segmentar la 
actividad comercial de nuestros barrios, como 
ocurre en algunas zonas de Barcelona. Apos-
temos por la especialización para dinamizar 
y atraer la visita de clientes potenciales a las 
zonas no tan céntricas de la ciudad.
¿Y nuestros bares y restaurantes? Creemos 
que hacen falta más ayudas y bajada de im-
puestos para no ahogarlos aún más. Porque si 
la pandemia no termina con ellos, lo harán los 
pagos. Reforcemos las medidas de seguridad y 
prevención, pero hagamos todo lo posible por 
mantener abiertos los establecimientos que sí 
cumplen con las directrices sanitarias.
Dinamismo y capacidad de adaptación ante 
el virus es la fórmula que nos permitirá 
contrarrestar la crisis.

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat

Tot curs polític –també el municipal– té al 
calendari diverses dates que defineixen des de 
ben aviat els mesos que seguiran aquest inici 
de curs. La primera, retrospectiva però no per 
aquest motiu menys important, és la del Ple 
de l’Estat de la Ciutat, on els diversos Grups 
Municipals –i el govern– valoren el darrer curs 
polític i donen pistes de com preveuen enfocar 
els mesos que segueixen amb un reguitzell de 
propostes i iniciatives que, d’alguna manera o 
altra, s’hauran de reflectir en les dues següents 
dates que hem de tenir marcades al calendari: 
el Ple d’Ordenances Fiscals i el Ple de Pressu-
postos.
Precisament, aquest darrer mes hem parlat 
d’Ordenances Fiscals, que representen –sen-
zillament, malgrat que no ho són, de senzi-
lles– les normes que regulen els ingressos que 
l’Ajuntament tindrà per satisfer les seves despe-
ses i projectes d’inversió. Un tema que mai és 
trivial i encara menys en una situació de crisi 
econòmica com la que provoca la Covid-19, 
amb persones i negocis que pateixen els efectes 
d’una pandèmia que ja fa molt que dura. 
Per Granollers per la Independència-Primàries 
Catalunya, aquestes Ordenances Fiscals su-
posen no sols un repte –ja que es produirà 
una reducció dels ingressos–, sinó també una 
oportunitat: una oportunitat per ajudar a qui 
més ho necessita a seguir endavant, i precisa-
ment per aquest motiu hem defensat tota una 
sèrie d’iniciatives per tal de mantenir (que 
no apujar) la pressió fiscal als contribuents: 
congelació d’IBI i IAE, bonificació de plus-
vàlues d’IBI en transmissions mortis causa, 
bonificació d’IBI per a famílies monoparen-
tals, reducció del preu de les transmissions 
de concessions del cementiri, taxa de residus 
per generació (amb bonificacions de fiscalitat 
verda) –tant per a famílies com per a negocis–, 
aparcament econòmic a l’entorn de l’Hospital 
de Granollers, bonificació de les taxes de 
terrasses o facilitats per fraccionar el pagament 
dels impostos, en són algunes, que pretenem 
que suposin un primer ajut a la ciutadania de 
Granollers.
Queden moltes qüestions sobre la taula, resolt 
com recaptem els ingressos de l’Ajuntament; 
ara és l’hora de fer polítiques valentes per 
impulsar l’activitat econòmica i garantir el 
benestar de les persones. Tot allò que no hem 
pogut traslladar a les Ordenances Fiscals, cal 
que tingui un trasllat al Pressupost i, aquest 
mes de novembre, esperem que puguem donar 
un bri d’esperança a una situació tan complexa 
com la que ens ha tocat viure.

Jordi Planas
Voluntari Granollers per la Independència – 
Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

Ordenances Fiscals

CsPrimàries
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Ara toca exercir la màxima responsabi-
litat per doblegar la corba de contagis 
de la Covid-19 i evitar mesures més 
restrictives.
L’evolució de la pandèmia és greu i 
preocupant, i necessitem posar en mar-
xa tots els mecanismes necessaris per 
abaixar la progressió. 
En la memòria col·lectiva hi ha el record 
de la saturació del sistema de salut i, 
malauradament, de les persones que ens 
van deixar.
No n’hi ha prou d’aplaudir els sanita-
ris, calen més recursos econòmics en el 
sistema públic de salut.
Però cal també la responsabilitat social i 
individual de tots nosaltres. 
Hi ha persones grans i joves que es 
creuen immunes al contagi, no ho són. 
No tot s’hi val; això no va de llibertats, 
com diuen alguns. 
Això va de salut, de salut, també, per no 
ensorrar l’economia.
Va de civisme i també de solidaritat. I 
prenent com a base la nostra llibertat 
individual i responsabilitat social.
Hem de reduir la mobilitat i l’activitat 
social.
Junts ens en sortirem.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Els plens d’octubre i novembre són 
les sessions de més rellevància política 
de tot el curs, ja que s’hi aproven les 
ordenances fiscals i els pressupostos per 
a l’any següent. La proposta de noves 
ordenances que ha fet l’equip de govern 
de cara a l’any 2021 no està a l’altura 
del moment que vivim i no contempla 
la sacsejada que la pandèmia del corona-
virus ha tingut en la vida dels ciutadans.
Al debat sobre les ordenances ja vam 
reivindicar que ara no és moment 
d’apujar taxes i augmentar la pressió fis-
cal als granollerins, i al teixit comercial 
i empresarial que tant pateix per seguir 
endavant. Ara, és moment de posar la 
tarificació social sobre la taula, és mo-
ment de polítiques valentes, progressis-
tes, innovadores, verdes, que permetin 
reactivar Granollers i no deixar ningú 
enrere.
En aquesta línia, des d’Esquerra Repu-
blicana vam traslladar a l’equip de go-
vern un seguit de propostes de cara a les 
Ordenances Fiscals. Entre elles destaca la 
proposta d’iniciar un estudi per aplicar 
una taxa Amazon a les grans empreses 
de comerç electrònic per revertir-ne 
l’import en el teixit comercial de la 
ciutat. Una altra proposta destacada per 
ajudar els establiments que pateixen la 
crisi és la suspensió de la taxa de terras-
ses durant l’any 2021.
Des d’ERC afirmem que ens trobem 
en un moment on el consistori ha 
d’assumir que els ingressos es veuran 
reduïts i ens caldrà ser imaginatius per 
trobar altres fonts de finançament. En 
aquest sentit, haurem de ser valents per 
superar la rigidesa de les lleis estatals 
que limiten molt el marge d’actuació 
del món municipal. Tot i això, el recent 
desbloqueig dels romanents municipals, 
que en el cas de Granollers és superior 
als 25 milions d’euros, hauria de per-
metre compensar aquesta reducció en la 
recaptació dels ingressos municipals.

#ReactivemGranollers

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

Nens de la Covid

La pesta bubònica (segle VI), la pesta 
negra (1348), la grip espanyola (1918), 
la grip de Hong Kong (1957) i ara la 
Covid-19 (2020) són algunes de les grans 
epidèmies víriques que han esbiaixat la 
vida de milions de persones. Grans pan-
dèmies que han deixat grans perjudicis 
amb un grup social ben damnificat: els 
nens.
Però la baixa incidència de la Covid-19 
en nens, 1% de taxa d’hospitalització i 
0% de letalitat, els situa en última posició 
en l’esgraó de prioritats en la crisi. El 
confinament no va ajudar, tot el contra-
ri: inquietuds, tristor, pors, emocions, 
irritabilitat, s’han apoderat d’ells i els hem 
d’ajudar a gestionar-ho. Més enllà de la 
salut física, els hem de preparar i enfortir 
perquè aconsegueixin donar fruit mal-
grat les circumstàncies. Cal educar-los pel 
canvi perquè puguin aprofitar el ventall 
d’oportunitats que dona la vida. Cal 
que desenvolupin una bona resiliència i 
l’autoestima.
A més, s’ha de combatre la desigualtat so-
cial, que s’ha fet més notòria, tant a casa 
com a les classes a distància i al retorn a 
les escoles, amb mancances de necessitats 
bàsiques. Grans diferències entre l’escola 
pública i la privada, com no disposar 
d’internet, ordinadors, sisena hora, 
extraescolars o especialistes d’educació 
especial. Mancances que s’agreugen entre 
els més necessitats per l’absentisme esco-
lar. En resum, la bretxa s’ha fet més gran 
i les cicatrius perduraran. L’experiència 
és desigual entre els nens i no podem 
deixar que es converteixin en els nens de 
la Covid. Tots han de tenir les mateixes 
oportunitats i serà molt injust si no ho 
aconseguim.
Cal treballar junts –centres educatius, 
família i administració– perquè les escoles 
siguin segures, però és impossible blindar 
els nens de l’entorn i aquí entra la res-
ponsabilitat de tots. Ajudem a fer que tot 
funcioni i que no perdin més socialització 
de la perduda amb el confinament. Són el 
nostre futur i si com a societat no els 
protegim, tindrem un problema més greu 
que la pandèmia.

Amanda Ramos
Regidora de Junts per Granollers

Covid-19, hora de 
la responsabilitat

Propostes republicanes 
per reactivar Granollers

PSCERCJunts
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 
a partir del 25 d’octubre
De 22.00 h a 6.00 h
No es pot circular pel carrer.

/  Assistència sanitària urgent.
/  Anar a la farmàcia per compres urgents.
/   

quan no es possible fer teletreball.
/   Desplaçament de personal acreditat per a serveis essencials, 

sanitaris i socials.
/  Tenir cura de persones grans, menors, dependents o amb 

discapacitat per motius inajornables.
/  Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
/  Retorn d’un viatge al lloc de residència habitual.
/  Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, 

d’espectacles públics i recreatives.
/  Sortida de mascotes només de les 4 a les 6 hores.
/  

Excepcions

21.00 h
Comerç i activitats 
no essencials

22.00 h
Activitats culturals

Horaris de tancament


