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CONSULTES PER CORONAVIRUS I SANITÀRIES (CatSalut) 061

EMERGÈNCIES 112
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ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 900 900 120

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

INFORMACIÓ DE SERVEI
– El Mercat Municipal de Sant Carles és obert de dilluns a 

dijous, de 8 a 13 h; divendres, de 8 a 15 h i dissabtes, de 
8 a 13 h

– El mercat del dijous i la resta de mercats i fires de la 
ciutat no es faran fins a nou avís

– Els equipaments municipals estan tancats, però si us cal 
podeu trucar i us atendran

– El cementiri de Granollers romandrà tancat, excepte per 
fer enterraments

NOUS HORARIS DELS CENTRES 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
De manera temporal i fins a nou avís, davant de la situació 
actual, Catsalut amb la finalitat de poder oferir una millor 
atenció sanitària a la ciutadania informa que es modifiquen els 
horaris d’atenció dels Centres d’Atenció Primària:

CAP VALLÈS DE GRANOLLERS (c. Museu, 19) està obert de 
dilluns a divendres, de 8 a 20 h, i els dissabtes, de 8 a 17 h

CAP CANOVELLES (c. Indústria, 23) i CAP Les Franqueses  
(c. Girona, 290) oberts de dilluns a divendres, de 8 a 20 h

CAP SANT MIQUEL (av. Francesc Macià,154) està obert de 
dilluns a divendres, de 8 a 20 h, només per a l’atenció pediàtrica

AJUDEU-NOS A DIFONDRE 
AQUEST BUTLLETÍ!
Vivim temps excepcionals. L’aparició sobtada del COVID-19 ha 
trastocat el nostre dia a dia. Complint amb la nostra missió de 
servei públic us fem arribar aquesta edició especial del butlletí 
Granollers Informa que no podreu rebre com és habitual a les 
vostres cases. En aquest número, que hem tancat dimecres 29 
d’abril, us oferim tota la informació d’interès que us demanem 
que ens ajudeu a difondre la publicació compartint-la a través 
de les xarxes socials, correu electrònic o grups de Whatsapp.

Salut i moltes gràcies!

Fotografies portada: T. Torrillas

Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

/Salut

Fes el seguiment
i vigilància dels teus símptomes 
a través de l’aplicació 
STOP COVID19 CAT

Tens símptomes de coronavirus?
Has estat en contacte amb algú diagnosticat?

Fem un ús responsable
del sistema sanitari.

El sistema sanitari farà la vigilància del teu cas 
a partir de les dades enviades per l’aplicació i, si 
es necessari, activarà els serveis d’emergències 
mèdiques. 

També li permetrà dur a terme el control 
epidemiològic de la pandèmia al territori.

Podràs controlar l’evolució dels símptomes i et donarà 
les indicacions i els consells a seguir en cada situació.

o
/ Accedeix a aquest link
covid19xat.catsalut.cat

/ Descarrega’t l’aplicació
STOP COVID19 CAT

/Salut

· Quedeu-vos a casa 
· Només podeu sortir de casa en els casos que està permès
· Renteu-vos les mans amb aigua i sabó
· Mantingueu una distància mínima d’1 metre i mig
· Tingueu cura de les persones més vulnerables
· Establiu rutines i hàbits saludables durant el confinament
· Tota l’atenció a la ciutadania es fa per telèfon (93 842 66 10), 

de dilluns a dijous de 9 a 19 h i els divendres de 9 a 14 h, 
o telemàticament (seuelectronica.granollers.cat)

MESURES EXCEPCIONALS A CAUSA DEL COVID-19

www.granollers.cat/coronavirus

i

Canal Salut
http://canalsalut.gencat.cat

InfoVallès, de dilluns a 
divendres, a les 20 h
Twitter: @vorientaltv 

i @infovalles_votv

Butlletins informatius, 
de dilluns a divendres 
a les 9.30 h, 11.30 h, 

13.30 h i 18.30 h
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L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)  
està oberta els dilluns en horari de 9 a 14 h 
però només s’atendrà les persones que hagin 
sol·licitat cita prèvia per tràmits urgents i 
certificats digitals

http://www.faino.com/
http://www.granollers.cat/apps
http://www.granollers.cat/coronavirus
http://canalsalut.gencat.cat


Un milió i mig d’euros és la xifra que el govern 
municipal vol destinar a un primer pla de xoc 
per fer front a l’escenari incert que ha provocat 
el covid-19 a la ciutat. Un import que sortirà 
de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2019. En concret, del 
romanent de tresoreria disponible de 8.640.175 
euros, que podrà utilitzar-se parcialment quan 
es tanquin els comptes anuals de les empre-

L’alcalde proposa un gran pacte de ciutat 
per sortir de la crisi de la Covid-19

Es destinarà 
1,5 MEUR a un 
primer Pla de 

xoc en consens 
amb els grups 
municipals i la 

ciutadania

ses municipals però que tindrà limitada la 
seva aplicació a causa de la normativa estatal 
sobre estabilitat pressupostària que restringeix 
la destinació d’aquest estalvi. A més, caldrà 
també comptabilitzar la caiguda d’ingressos que 
afectarà les finances municipals en un context 
incert en el que caldrà atendre noves necessi-
tats. Així, el regidor d’Hisenda Jordi Terrades 
va donar detalls, en el Ple d’aquest mes d’abril, 
de l’impacte mensual que ha tingut sobre els 
ingressos municipals el fet de no estar cobrant 
la zona blava, l’ocupació de la via pública de les 
parades del mercat i les terrasses de bars o el 
fet de no cobrar pel servei no prestat, com és el 
cas dels residus comercials. En aquest mateix 
sentit el regidor va anunciar que caldrà activar 
la inversió pública i també reorientar la despesa 
prevista abans del covid-19. 

Accions acordades

La intenció és consensuar amb tots els grups 
municipals, amb el Consell Econòmic i Social 
i el Fòrum de Comerç la concreció d’aquests 
1,5 milions d’euros, i intentar portar a aprova-
ció aquest primer Pla de xoc en el Ple del mes 
de maig, segons va concretar l’alcalde, Josep 
Mayoral. Més enllà de l’aplicació del Pla de xoc, 
l’alcalde va explicar en el darrer Ple que caldrà 
tirar endavant un gran pacte de ciutat per sortir 
d’aquesta nova crisi. “Ens agradaria tenir un 
document consensuat d’estratègia de futur per 
portar-lo en el Consell Econòmic i Social del 
mes de juny”, va explicar. Així, segons va dir, 
l’Ajuntament haurà de fer una feina comple-
mentària a la que proposin les altres adminis-
tracions i va reivindicar el paper dels governs 
locals a l’hora de definir de manera més eficaç 
les solucions als problemes que estem vivint. 
Igualment va defensar el paper del servei pú-
blic, com a factor clau per construir el futur. 
Mayoral va assegurar que en el pacte de ciutat 
que proposa ha de treballar perquè “ningú 
quedi enrere” i que aquest pacte ha de parlar 
d’economia però també de justícia social, de 
la gent que s’ho passa malament, de cultura, 
d’esport, pensant en cadascun dels àmbits de 
la ciutat, llegint bé els problemes que tenim per 
encaminar el futur.

Es compleixen set setmanes des que el Govern espanyol va decretar 
l’estat d’alarma per gestionar l’emergència sanitària provocada pel 
coronavirus. Aquesta situació extraordinària ha suposat una altera-
ció important de la nostra vida diària i està causant un fort impacte 
en l’economia de moltes famílies i empreses, així com la suspen-
sió de la majoria dels actes en què es concentra un cert nombre 
de gent. A Granollers s’ha anul·lat la fira i festes de l’Ascensió, 
el festival Musik N Viu, la Granollers Cup i s’ha ajornat el Mercat 
Audiovisual de Catalunya fins al mes de novembre, entre d’altres. 
Per aquest motiu, i amb la intenció d’atendre les necessitats més 
urgents, l’Ajuntament destinarà 1,5 milions d’euros per a un primer 
pla de xoc post covid-19. En paral·lel es treballarà per assolir un 
pacte de ciutat també acordat amb els grups municipals i la ciutada-
nia per definir noves estratègies de futur.

Imatge de la segona sessió en format virtual del Ple municipal, que es va fer dimarts 28 d'abril
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A www.granollers.cat/coronavirus s’ha creat una 
oficina virtual on es concentren tots els ajuts 
econòmics i en matèria d’habitatge aprovats per 
les diferents administracions per fer front a les 
conseqüències d’aquesta alerta sanitària.

Empresa i treballador. Hi trobem tota 
la informació jurídica i fiscal, econòmi-
ca i financera, d’organització i recursos 
humans i tràmits com ara sol·licitar 
un Expedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO)

Persones a l’atur. Hi trobareu els ser-
veis, mesures i funcionament del Servei 
Local d’Ocupació de Granollers i, entre 
d’altres, les ofertes de feina de la Xarxa 
Local d’Ocupació (XALOC) i el servei de 
borsa de treball, que selecciona persones 
per cobrir les ofertes de treball de les 
empreses 

Persones autònomes. Per exemple s’hi 
pot consultar la línia d’ajuts de la Ge-
neralitat de fins a 2000 €; la prestació 
extraordinària per cessament d’activitat 
o l’ajornament de les cotitzacions a la 
Seguretat Social.

Comerç. S’expliquen les línies de sub-
venció per al sector del comerç, o el 
paquet de mesures d’ajuts al comerç de 
9 milions d’euros.

Turisme. Hi podem trobar la línia de sub-
vencions per a professionals i microem-
preses del sector turístic de Catalunya 
afectats econòmicament per les conse-
qüències de la COVID-19.

Recordeu que l’Ajuntament ofereix atenció a empreses,  
treballadors/es i autònoms/es a través del correu  
empresagm@granollers.cat o al tel. 676 628 566.

L’atenció d’ajuts i tràmits a les persones aturades es fa a 
través de feinagm@granollers.cat o bé al tel. 93 861 13 90.

Ajuts a empreses, persones aturades, 
treballadores i autònomes

Recordeu que el pagament de l’Impost de 
Béns Immobles Urbans (IBIU), el clave-
gueram i les escombraries d’habitatges, 
que s’havien de pagar entre el 5 de maig i 
el 6 de juliol, s’ajorna entre l’1 de juny i el 
3 d’agost, per als rebuts no domiciliats.
Per als rebuts domiciliats, el primer paga-
ment passa del 15 de maig a l’1 de juliol.

El període de pagament de l’impost de 
circulació, per als rebuts no domiciliats, 
que acabava aquest mes de maig, no co-
mençarà fins al 15 de setembre. El rebuts 
domiciliats es cobraran el 15 d’octubre.

Ajornament dels terminis 
de pagament dels principals 
impostos i taxes municipals

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/

A partir del 4 de maig 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
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Hipoteca. Informació sobre la suspensió 
del pagament de la hipoteca durant 3 
mesos per a habitatge habitual i immo-
bles afectes a l’activitat econòmica.

Pobresa energètica. Prohibició de 
suspendre el subministrament d’energia 
elèctrica, gas natural i aigua de 
l’habitatge habitual, mentre estigui en 
vigor l’estat d’alarma. 
Pròrroga fins al 15 de setembre del bo 
social elèctric, si caducava durant l’estat 
d’alarma. 
Com sol·licitar el bo social elèctric per a 
autònoms. 

Habitatge i Covid-19, què hem de saber

Contractes de lloguer. Hi trobareu 
detalls de la pròrroga extraordinària dels 
contractes de lloguer des del dia 2 d’abril 
i fins que finalitzi l’estat d’alarma. 
L’ajornament del pagament del lloguer 
en funció de si l’arrendador és o no un 
gran tenidor.
Com demanar la suspensió extraor-
dinària d’un procediment judicial de 
llançament per a contractes de lloguer 
habitatge.
Condicions de finançament per al paga-
ment d’un import màxim de 6 mensuali-
tats de lloguer. 
Ajut econòmic directe per al pagament 
del lloguer.

L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament ha seguit 
atenent a la ciutadania a través del telèfon 93 
860 12 00 i del correu habitatge@granollers.cat, 
malgrat la situació de confinament. La major 
part dels tràmits sol·licitats d’aquest darrer 
període feien referència a l’obtenció d’ajuts, a la 
gestió del parc d’habitatges i a l’accés a la borsa 
de lloguer. En aquest espai trobareu agrupats 
els ajuts als quals us podeu acollir en matèria 
d’habitatge per alleujar la situació provocada pel 
coronavirus.

• Informa’t bé: utilitza mitjans d’informació oficial, contrasta la 
informació que rebis per xarxes i evita la sobreinformació

• Analiza com t’afecta la situació: accepta les emocions que et 
puguin sorgir, fixa’t en les notícies positives i sigues prudent 
sense ser alarmista

• Cuida’t i protegeix-te: segueix les recomanacions i mesures 
de prevenció, segueix rutines, fes activitat física i activitats 
culturals que t’agradin i connecta’t amb familiars i amistats

• Si tens canalla: dona’ls informació veraç adaptada al  
seu nivell de comprensió i para atenció als seus dubtes i  
preocupacions

CONSELLS DE BENESTAR 
EMOCIONAL

Consulta els telèfons d’assessorament psicològic 
i més informació a: www.granollers.cat/coronavirus

i
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L’Ajuntament ha demanat a les persones que 
tenen cura dels horts familiars municipals que 
adoptin mesures preventives de seguretat, a 
causa de la situació excepcional provocada 
pel Covid-19. Així, per assegurar una menor 
presència de persones s’han establert dife-
rents torns durant la setmana. Diumenge, no 
es podrà anar als horts. Només podrà accedir 
a la parcel·la una persona, que haurà de dur 
la resolució de l’adjudicació, que li permetrà 
identificar-se si la policia l’hi demana. 
La visita a l’hort només serà per collir els 

productes per a autoabastiment, no per fer 
tasques de manteniment. Per aquest motiu 
l’estada a la parcel·la es limita a 30 minuts. A 
més, es demana mantenir sempre les distàn-
cies de seguretat amb altres persones. També 
cal fer servir guants, mascaretes i hidrogels 
i no es poden compartir eines ni accedir als 
lavabos. Els horts familiars municipals estan 
ubicats entre el carrer Marconi i el passeig 
Fluvial del marge dret del riu.

Parcel·les a concurs
Després de l’estat de l’alarma es repren-
drà el concurs per explotar alguna de les 72 
parcel·les d’aquests horts. Hi poden optar per-
sones físiques, empadronades a Granollers, i 
també entitats amb local social a Granollers 
que acreditin estar dedicades a la promoció de 
varietats agrícoles tradicionals, o ser enti-
tats del tercer sector social, que treballen de 
manera prioritària amb col·lectius en situació 
o risc d’exclusió social. Aquestes parcel·les 
només estan destinades a l’autoconsum i 
s’adjudiquen per dos anys renovables dos 
anys més. Les bases i la documentació es pot 
trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Granollers, dins del Catàleg de tràmits.

Mesures de seguretat per accedir als horts municipals 

4 i 5
De 15.30 a 17.30 h
FISCALITAT - 10 coses ++ del treball 
autònom que s’han de saber i que 
ningú explica
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

6 i 13
De 10 a 12 h
Posicionament natural SEO
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

7 i 8
De 10 a 12 h
Com guanyar diners: models de 
negoci a Internet
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

12 i 14
Dies 12 i 13 de 15.30 a 18 h. Dia 14 
de 15.30 a 18.30 h 
Aspectes fiscals i comptables que 
els autònoms han de conèixer sobre 
el seu negoci
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

19, 20 i 29
Dies 19 i 20 de 10 a 12.30 h. 
Dia 29 de 10 a 13 h 
Treballa el teu elevatori pitch amb 
tècniques de visual thinking i l’ajuda 
de vídeos. De primera impressió, 
només n’hi ha una
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

27 i 3 de juny
De 10 a 12 h
Infoproductes: productes digitals per 
a promocionar el teu negoci 
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

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

Maig 2020

6

ESPECIAL COVID-19 | GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MAIG DE 2020 NÚM. 184

https://www.canmuntanyola.cat/programa-activitats


Nova urbanització d’un sector on s’hi 
podran construir un centenar d’habitatges

La Junta de Govern Local ha tornat a aprovar 
inicialment el Pla de Millora Urbana de l’illa 
situada entre els carrers Agustina d’Aragó, 
Tetuan, Minetes i el camp de futbol del carrer 
Girona, que ha presentat la societat Cimexco, 
SA (Grup Sorigué). Es tracta d’una illa actual-
ment destinada a aparcament a l’aire lliure 
on el planejament permetrà, entre d’altres, la 
construcció d’un centenar d’habitatges, 37 dels 
quals de protecció oficial. 
El desenvolupament d’aquest Pla preveu 
també la configuració d’una placeta al nord, al 
carrer de les Minetes i un altre espai al sud, 

tocant al camp de futbol del carrer Girona, on 
un vial unirà els carrers d’Agustina d’Aragó i 
de Tetuan. També s’eixamplarà en dos metres 
el carrer d’Agustina d’Aragó, per la banda est, 
per compensar la supressió de la seva amplia-
ció en un àmbit veí que l’Ajuntament impulsa 
paral·lelament. El desenvolupament d’aquests 
sectors suposaran un estímul per a la trans-
formació urbanística i la revitalització dels en-
torns del camp de futbol del carrer de Girona. 
Aquesta nova ordenació urbanística està en 
exposició pública durant un mes i, posterior-
ment, es remetrà de nou a la Generalitat.
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Imatge aèria de l’àmbit de 
4276 m2 que es desenvoluparà 
urbanísticament

Després de Pasqua es van reiniciar els treballs 
de reurbanització dels carrers Alfred Nobel i 
Josep Trueta del polígon industrial de la Font 
del Ràdium, on hi treballen més de 1.300 per-
sones en una vuitantena d’activitats econòmi-
ques. Es tracta de la primera fase de les obres 
que comportarà la millora dels carrers i dels 
serveis necessaris per a les diferents empre-
ses. La inversió és d’1,7 milions d’euros. Tam-
bé s’arranjaran els carrers Duran i Reynals i 
l’av. Autovia de l’Ametlla del mateix polígon.
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L’estat d’alarma decretat va motivar 
la paralització de les obres públiques. 
Algunes, però, es van reprendre 
a partir del 14 d’abril, com els 
treballs per posar en marxa les 
rampes mecàniques del carrer de 
Carles Riba; la primera fase de la 
urbanització del polígon industrial de 
la Font del Ràdium; i la rehabilitació 
de la façana de Can Puntes. 
Paral·lelament, s’avança en la nova 
ordenació d’un sector, de promoció 
privada, que ha de permetre reactivar 
la construcció d’habitatges i espais 
públics darrere del camp de futbol del 
carrer Girona.

Avancen les obres al polígon de la Font del Ràdium
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L’Ajuntament està aprofitant la situació 
d’anormalitat pel que fa a la poca circulació 
de vehicles per veure els seus efectes sobre la 
contaminació atmosfèrica a Granollers. Les da-
des obtingudes en l’estació de mesurament de 
davant el Palau d’Esports, entre el 16 de març i 
el 12 d’abril i comparades respecte a la mitja-
na dels mateixos dies dels anys 2016 a 2019, 
confirmen una notable davallada dels principals 
contaminants de l’aire. La important reducció de 
la mobilitat unida a l’aturada de moltes activi-

Es confirma la millora de la qualitat de l’aire

Diumenge 26 d’abril es va produir un important increment 
de la mobilitat detectada per les càmeres de trànsit de la 
cruïlla dels carrers Francesc Ribas amb Girona. Com era 
d’esperar, el trànsit de vianants va pujar un 187,2 % en 
relació al diumenge 19 d’abril, després que es deixés als 
infants sortir a passejar amb limitacions. Es va passar de 
437 persones a 1.255, gairebé el triple. Amb tot, les xifres 
de diumenge 26 d’abril han estat inferiors al trànsit de via-
nants que es produeix en aquesta cruïlla en qualsevol dia 
laborable de la setmana durant el període de confinament, 
uns 550 moviments menys. La presència de les bicicletes 
es va incrementar en relació al diumenge dia 19, en què va 
ploure, en un 490 %. La mobilitat motoritzada va augmen-
tar un 21 %.
Les dades continuen constatant una davallada d’un 73,25 
% en relació a la mobilitat habitual de la primera quinzena 
de març, abans del confinament.

La mobilitat a peu s’incrementa amb la sortida dels infants

tats econòmiques ha incidit en la millora de la 
qualitat de l’aire.

L’ozó troposfèric, l’únic que puja

Així, el monòxid de nitrogen ha estat el compo-
nent que s’ha reduït d’una manera més dràs-
tica, un 75 %. Pel que fa al diòxid de nitrogen, 
component de l’aire molt vinculat al trànsit i 
als combustibles fòssils, ha experimentat una 
reducció del 62,5%. Les disminucions tam-
bé són rellevants en els òxids de nitrogen: un 
decrement d’aquestes emissions del 67,1%. 
Respecte a les partícules en suspensió PM10, 
s’han reduït un 25 %, però les mitjanes diàries 
de 2020 no estan entre les més baixes dels da-
rrers quatre anys. Les partícules en suspensió 
són emissions a l’aire produïdes per diferents 
fonts com el trànsit, les activitats industrials, 
les emissions de l’àmbit domèstic o, també, per 
fonts naturals com pot ser un episodi de pols 
africana.
L’únic indicador que puja, en el període analitzat, 
és l’ozó troposfèric (03), que passa dels 45 µg/m³ 
de mitjana del període 2016-19 als 63 µg/m³ de 
2020. Tot i això, l’ozó troposfèric i els altres con-
taminants estan molt per sota del llindar fixat en 
la normativa de referència de la Unió Europea, i 
que regeix a Catalunya i Espanya.
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Una vintena de persones sense sostre estan fent servir el 
Pavelló de Can Bassa convertit en un alberg temporal per 
tal que hi passin el confinament per la COVID-19.
Aquest equipament l’ha organitzat l’Ajuntament de Gra-
nollers, compta amb la gestió de Creu Roja Granollers, el 
suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del 
Xiprer, Caritas i Humana.
L’Ajuntament ja havia habilitat a finals de març el Pavelló 
del Tub com a alberg temporal. Gràcies a la Diputació 
de Barcelona, el servei s’ha estès a la comarca amb una 
capacitat de 30 places.
En el vestíbul del Pavelló s’hi ha habilitat la zona de men-
jador, mentre que en la pista de joc s’hi han col·locat els 
llits, on dormen els homes, mentre que les dones dispo-
sen dels vestidors per dormir-hi. A més també hi ha un 
espai de bugaderia, amb rentadora i assecadora. 
Creu Roja Granollers s’ha ocupat d’aspectes logístics 
com ara muntar els llits i també porta els menús diaris 
fins al pavelló des de les instal·lacions de l’Escola Bressol 
Municipal Tortuga, en les neveres de la qual s’hi guarda el 
menjar. A més, equips de dos professionals i personal vo-
luntari de l’entitat, organitzats per torns, cobreixen el ser-
vei de dilluns a divendres, des de les 12.20 h fins a les 21 h 
i els caps de setmana de 16 a 21 h. Tenen cura dels torns 
de dinar i sopar i proposen activitats durant la tarda. Creu 
Roja també dona suport en la gestió dels nous ingressos 
que corresponen a les places assignades a municipis de 
la comarca i també ha dotat la instal·lació amb llençols, 
mantes i tovalloles.
Per la seva banda l’Ajuntament de Granollers hi posa 
educadors comunitaris en la franja de matí. El personal 
voluntari del Xiprer, tal com ja feia en el Pavelló del Tub, 
continua preparant els esmorzars, mentre que Caritas 
proporciona roba i Humana sabates, a qui ho pugui neces-
sitar. L’Associació de Veïns i gent del barri de Can Bassa 
han col·laborat en la recollida de material per a l’alberg.

Trucades a persones 
a partir de 65 anys per 
seguir el seu estat

Des que es va decretar el confinament, 
l’Ajuntament ha anat fent seguiment de les 
persones grans empadronades que viuen 
soles i que no havien demanat mai cap 
prestació als serveis socials municipals. Les 
primeres a rebre les trucades van ser les 
persones a partir de 80 anys, després de 75 
a 79 anys i ara també s’està fent entre 65 i 
74 anys. En total, 765 trucades. L’objectiu 
d’aquest seguiment és detectar possibles 
necessitats socials derivades del confina-
ment obligat, que posa les persones grans 
que viuen soles en una situació d’especial 
vulnerabilitat, al no poder moure’s per anar 
a comprar alimentació o medicaments o 
tenen dificultats per comunicar-se amb 
l’entorn. Així, a cada trucada s’intenta 
conèixer la situació real de convivència en el 
domicili de la persona contactada, si algun 
familiar o veí/ïna els cobreix les necessitats, 
si es troben bé de salut i, si s’escau, acti-
var serveis com la teleassistència o fer-los 
arribar la compra, entre d’altres. 
De les trucades efectuades, la immensa 
majoria manifesta tenir suport d’un familiar 
que ha anat a viure amb ells durant l’estat 
d’alarma, o que viu molt a prop i els acosta 
el que puguin necessitar. No obstant, en 
poc més de quaranta casos els treballadors 
municipals han valorat fer un acompanya-
ment psicoemocional a la persona. També 
una quarantena de persones han manifestat 
que volen que les tornin a trucar mentre 
segueixi el confinament.
Un grup de treballadors i treballadores 
municipals, amb la coordinació dels Serveis 
Socials Municipals i el Punt de Voluntariat, 
són els encarregats de fer el seguiment. 

Una vintena de persones, 
acollides a l’alberg del  
Pavelló de Can Bassa
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En marxa una campanya 
excepcional de recollida de 
sol·licituds de beca per Internet
El 2 de març va començar el termini per de-
manar les beques de material i llibres, escola 
bressol, escola de música i esports. Atesa la 
situació expcepcional generada per la COVID-19, 
es va suspendre temporalment aquest tràmit. 
L’Ajuntament de Granollers va iniciar el 17 
d’abril una campanya excepcional per tal que la 
recollida de sol·licituds de beca es pugui fer per 
Internet.
Les persones interessades en demanar algun 
dels ajuts econòmics poden fer-ho a través del 
web: www.granollers.cat/coronavirus/beques. 
Aquí hi trobaran la documentació que han de 
presentar, com han de fer el tràmit i tota la in-
formació relacionada amb els ajuts ofertats per 
a material i llibres, escoles bressol municipals, 
escola de música i pràctica esportiva.
Les persones que tinguin alguna dificultat per 
fer el tràmit, poden trucar al 010 (o 93 842 66 
10) de dilluns a dijous de 9 a 19 h i els divendres 
de 9 a 14 h.

El Servei de Mediació Comunitària i l’Oficina 
de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes 
continuen atenent a la ciutadania

492 donacions de 
sang en la campanya 
especial feta a 
Granollers

Granollers ha acollit del 19 al 22 d’abril, a 
la Rectoria de Sant Esteve, una campanya 
especial de donació de sang amb l’objectiu 
de garantir l’assistència sanitària en els 
hospitals també durant la crisi generada 
per la COVID-19. La crida a la ciutadania 
ha tingut una molt bona resposta i, durant 
aquests quatre dies, s’han registrat un total 
de 492 donacions.
Les persones donants de sang han hagut 
de reservar cita prèvia per a fer la donació 
al web donarsang.gencat.cat amb l’objectiu 
de minimitzar les esperes i garantir les 
mesures de prevenció i seguretat que el 
Banc de Sang aplica al conjunt de les seves 
campanyes. Entre d’altres accions, les 
persones donants disposen de gel esterilit-
zant en arribar a l’espai, han de guardar una 
distància mínima amb la resta de persones 
i tenen un bolígraf d’un sol us per emplenar 
el qüestionari.
Cal recordar, a més, que el coronavirus 
COVID-19 no es pot transmetre per la sang, 
sinó per via respiratòria, amb la qual cosa el 
procés de donació i transfusió disposa de la 
seguretat habitual.

L’estat d’alarma i el confinament han fet 
encara més important la promoció de la 
convivència veïnal. Per aquest motiu, el Servei 
de Mediació Comunitària i l’Oficina de Su-
port a les Comunitats de Veïns i Veïnes de 
l’Ajuntament de Granollers continuen amb la 
seva tasca d’atenció a la ciutadania. Us ajuda-
ran a gestionar les dificultats de convivència 
que tingueu durant el confinament a través 
del telèfon 93 842 68 33 (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h) i també del correu electrònic: 
civisme@granollers.cat.
L’Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns 
és un servei municipal gratuït que ajuda 
a resoldre dubtes i problemàtiques de les 
comunitats de veïns i veïnes. Ofereix ajuda en 
la resolució de qüestions relaciondes amb la 
convivència, informa sobre subvencions i ajuts 
per a la rehabilitació de l’edifici i assessora, 
segons la legislació vigent. L’Oficina no pot in-
tervenir en la gestió directa de les comunitats 
de propietaris i propietàries ni en la resolució 
de conflictes que es troben en via judicial.
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JORNADA DE PORTES OBERTES 
Podeu visitar virtualment les Escoles Bressol Municipals a: granollers.cat/portesobertesEBM

Escola Bressol Tortuga • Escola Bressol Giravoltes • Escola Bressol El Teler

PREINSCRIPCIÓ DEL 5 A L’11 DE MAIG, 
Amb IdCATMòbil o certificat digital,

Sense certificat digital,
En cas que hi hagi alguna dificultat tècnica o d’accés per fer aquest tràmit, truqueu 93 842 68 52

o 93 842 68 48 entre el 5 i el 11 de maig.

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA BAREMADA DE SOL·LICITUDS: 21 de maig 
S’enviarà una comunicació al mòbil de la persona que hagi fet la preinscripció.

PERÍODE DE RECLAMACIONS: dies 25, 26 i 27 de maig 
Caldrà presentar una instància a la seu electrónica.

SORTEIG: 28 de maig 
El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat 
els criteris de baremació, s’ha d’efectuar un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades 

(ENS/452/2019, de 21 de febrer).

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’ALUMNAT ADMÈS: 29 de maig
S’enviarà una comunicació al mòbil de la persona que hagi fet la preinscripció.

EBM Giravoltes: Ctra. de Caldes, 52, tel. 93 861 65 65 / 689 28 91 06
EBM Tortuga: C. Garrotxa, 2, tel. 93 870 93 52 / 689 09 93 38
EBM El Teler: c. Corró, 349, tel. 93 849 64 40 / 686 62 89 88

Preinscripció i matriculació
a les Escoles Bressol Municipals

Curs 2020-2021
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L'Ajuntament de Granollers ha treballat per pro-
veir d'ordinadors i connexió a Internet a famí-
lies vulnerables, amb l'objectiu que els infants 
i joves puguin seguir les activitats escolars 
durant el confinament. L'Ajuntament ha estimat 
que al voltant d'un 8 % dels alumnes que cursen 
ensenyament obligatori tenen algun tipus de 
necessitat tecnològica, ja sigui de manca de 
dispositius o de connexió a Internet.
En aquest sentit l'Ajuntament disposa de 42 or-
dinadors, destinats a l'alumnat entre 4t de Pri-
mària i 4t d'ESO, que treballadors municipals i 
persones inscrites en el Punt de Voluntariat han 
proveït. Igualment, per a les possibles necessi-
tats no cobertes s’ha demanat la col·laboració 
de la Fundació REIR (Recursos Educatius per la 
Infància en Risc) que ha endegat un programa 
que lluita contra la bretxa digital en l'educació. 
Aquesta entitat, amb seu a Granollers, ha 
recollit ordinadors, tauletes i portàtils en desús 
que, un cop recondicionats, els distribueix a les 
llars que els necessiten. Aquest projecte, nascut 
en el si de REIR, compta amb la col·laboració 
del Rotary Club Vic-Osona, Rotary Granollers, 
PIMEC, NEEC i la solidaritat d'empreses i per-
sones a títol individual.

Al voltant d'un 8 % dels alumnes que cursen 
ensenyament obligatori tenen algun tipus de 
necessitat tecnològica

Per possibilitar la connexió a Internet a les llars 
on no en disposen les accions municipals han 
consistit en la compra d'una cinquantena de kits 
per poder-se connectar a Internet; mantenir 
obert el WIFI dels equipaments municipals; i la 
propera instal·lació d'algunes antenes enfo-
cades a edificis on hi ha alumnes sense Inter-
net, en el marc del projecte europeu WiFi4EU. 
Aquests edificis s'han identificat a través d'un 
treball de cartrografia que ha fet l'Ajuntament.

Els nens i nenes del Consell 
dels infants de Granollers han 
enregistrat un vídeo explicant 
com estan vivint el confina-
ment, com se senten, quines 
coses fan i què és el primer 
que faran quan s’acabi.

VEURE EL VÍDEO A YOUTUBE 

El Consell dels Infants de Granollers 
parla del confinament
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Es posa en funcionament l’espai web de 
Xarxa Ciutadana, que recull les iniciatives 
solidàries engegades per la ciutadania

L’espai virtual de la Xarxa Ciutadana (www.gra-
nollers.cat/xarxaciutadana) vol posar en valor 
les iniciatives solidàries que s’estan posant en 
marxa, orientades a afavorir la comunicació, 
la cooperació i els intercanvis entre diferents 
persones i col·lectius de la ciutat.
Davant la crisi sanitària provocada pel corona-
virus, són moltes les persones que s’han sumat 
a les nombroses crides ciutadanes per donar 
resposta a les diverses necessitats sorgides, 
com la confecció de material de protecció per 
a personal sanitari, la recollida de mantes per 
a l’alberg habilitat per a persones sense llar o 
la creació de grups per promoure la solidaritat 
entre veïns i veïnes.
Per posar en valor i compartir aquestes inicia-
tives, hem creat aquesta web, que posem al 
servei de tothom que desitgi compartir bones 
pràctiques o adoptar iniciatives. Aquest espai no 
substitueix les fonts oficials d’informació sobre 
la gestió de la COVID-19 i els programes que 
l’ajuntament posa a disposició de la ciutadania 
que trobareu a la web municipal granollers.cat/
coronavirus i les xarxes socials.
La web de la Xarxa Ciutadana necessita de la 
participació de tothom per fer-la créixer i que 
esdevingui un espai d’intercanvi i de foment de 
la solidaritat entre persones, on hi trobareu:
–  Un espai amb propostes del que podem fer i 

materials de suport.

–  Un recull de bones idees i d’iniciatives enge-
gades per entitats, associacions ciutadanes 
i persones compromeses, perquè puguin ser 
replicades en altres punts de la ciutat.

–  Un formulari per poder fer-nos arribar les ac-
cions dutes a terme, i compartir-les al recull 
de bones idees.

La situació actual de confinament ha fomen-
tat la recuperació del veïnatge i la comunitat, 
des de la proximitat i la confiança. La voluntat 
és que la Xarxa Ciutadana continuï impulsant 
iniciatives solidàries, fins i tot un cop aixecat 
l’estat d’alarma, per garantir l’acompanyament 
a aquelles persones que ho necessitin i que 
viuen molt a prop de casa nostra.
Tenir cura dels veïns i veïnes, compartir la xarxa 
ciutadana amb els comerços del barri, orga-
nitzar-se amb la comunitat de veïns a través 
de grups de Whatsapp, Telegram o Facebook 
són algunes de les idees que es poden trobar 
en aquesta web. També és l’espai per explicar 
iniciatives per compartir amb la resta de la 
ciutadania.

Recordeu que també podeu unir-vos a les 
crides de voluntariat de les entitats que  
trobareu a la web del Punt de Voluntariat: 
granollers.cat/voluntariat

L’espai virtual de la  
Xarxa Ciutadana vol  
posar en valor les  
iniciatives solidàries que 
s’impulsen dins les  
comunitats
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Els centres cívics proposen tallers en línia gratuïts

L’Arxiu Municipal se 
suma a la campanya 
“Arxivem la Covid-19”
L’Arxiu Municipal de Granollers fa una 
crida per recollir documents que permetin 
preservar i entendre millor els fets actuals 
a les generacions futures. Les aportacions 
es poden fer per tres vies: enviant imatges, 
vídeos o documents textuals al correu: 
arxiu@granollers.cat; etiquetant els docu-
ments que es pengen a les xarxes socials 
relacionades amb el coronavirus com a #co-
vidgranollers i #arxivemlacovid19; i també 
oferint-se per deixar constància del moment 
actual com a testimonis en entrevistes que 
ingressaran a la secció de Fonts Orals. 
Les entrevistes s’acostumen a fer anys 
després que els fets hagin succeït de 
manera que es basen en els records de 
les persones. La crisi de la Covid-19 dona 
l’oportunitat de fer entrevistes en profundi-
tat a granollerins i granollerines sobre com 
viuen la crisi mentre està passant, cosa que 
permet també reflexionar sobre la situació 
i participar activament en la formació del 
patrimoni documental de la ciutat.

El Museu de Ciències Naturals proposa, des 
de fa unes setmanes, una activitat de recerca 
familiar per fer des de casa titulada “Investiga 
amb l’Estela”. Així, es pengen noves històries 
cada 15 dies –les dues primeres setmanes 
va tenir prop de 1.200 visualitzacions–, en les 
quals la nena protagonista ha de resoldre 
enigmes de la natura i la ciència, amb l’ajuda 
de l’equip d’investigadors del museu. 
La proposta es basa en campanyes d’investi-
gació reals de la Tela. Fins ara, l’Estela ja ha 
resolt el misteri de les papallones dels cards –
el llarg viatge que fan entre el nord d’Europa i 
el nord d’Àfrica– i el del ratpenat argentat, una 
espècie que habita al països nòrdics, però que 
també podem trobar al Pirineu.
L’activitat, ideada pels biòlegs Carles Flaquer i 
Lourdes Pallàs, es difon a través de Facebook 
(@mcngranollers) amb les etiquetes #tuinves-
tigues i #investigaamblestela i es complemen-
ta amb material pedagògic: fitxes, dibuixos per 
pintar, retallable, mapa, vídeos... A partir del 4 
de maig, ja podeu seguir i provar de resoldre 
el proper misteri de la petita investigadora: 
“Estela i la dent d’or”.

La Xarxa de Centres Cívics ha dissenyat una programació en línia 
amb vídeos que es poden veure gratuïtament a través del Face-
book d’aquests equipaments socioculturals. Són un total de 18 
propostes que es donen a conèixer setmana a setmana. 
Cada dia trobareu, a partir de les 12 del migdia, una proposta 
diferent dels àmbits de cuina, salut i benestar, expressió i creati-
vitat, recursos i activitats per a nens i nenes. 
Podeu veure els vídeos a: https://www.facebook.com/CentresCi-
vicsGranollers/ 
Entre el 4 i el 8 de maig, les persones que es connectin podran 
aprendre a fer pastís de formatge (cheesecake) de llimona amb 
Elena Matencio; ioga amb Marta Gutiérrez; taller de cant amb 
Carme Cuesta; cosmètica natural amb Mireia Vila; i taller infantil 
de llibres mòbils o pop up amb Núria Güell. I entre l’11 i el 15 de 
maig, tindrem cuina infantil amb Dani Maldonado; tècniques de 
respiració amb Rosa Montero; dibuix amb Anna Obon; taller de 
memòria amb Alba Parra; i cuina infantil amb Elena Matencio. 
Des de centres cívics també es fa una crida a compartir les foto-
grafies del que cuinem (#ituquecuines) i del confinament (#confi-
namentgranollers), per tal de fer-ne una exposició col·lectiva.

“Estela i la dent d’or”, nou misteri  
de la petita investigadora de la Tela

Mirant les caques 
esbrinem que 

menja la geneta

comptant les 
mandíbules podem 
saber quants 
petits mamífers ha 
menjat la geneta

Geneta

El Ratolí és una de les 30 
espècies de petits mamífers
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L’Ajuntament de Granollers ha presentat una 
nova iniciativa per a un confinament actiu i 
saludable sota el títol de Granollers Entrena. Es 
tracta d’una proposta adreçada a totes aquelles 
persones que vulguin fer exercici acompanyades 
virtualment d’altres participants i dirigides per 
una especialista en educació física.
Així, mentre duri el confinament, cada dimarts 
i dijous a les 19 h es fa entrenaments dirigits 
de condició física general a través de l’aplicació 
gratuïta Jitsi Meet. Per participar-hi, només cal 
dur roba còmode i calçat esportiu i accedir a 
la sessió el dimarts i dijous a les 19 h a través 
d’aquest enllaç:
https://meet.jit.si/GranollersEntrena

Granollers 
entrena
des de casa

Vídeos setmanals 
per mantenir 
l’activitat 
física durant el 
confinament
El programa esportiu Fitjove de promoció 
d’exercici físic i ocupació saludable del temps 
d’oci en l’adolescència i les Escoles Espor-
tives municipals proposen vídeos setmanals 
amb activitats per poder donar continuïtat a la 
pràctica esportiva durant el confinament.
Tal com ja feien els programes AFIS i 
d’activitat física per a gent gran, aquestes 
dues propostes s’adapten a la situació actual 
oferint exercicis i activitats, a càrrec dels dina-
mitzadors habituals, als nois i noies, nenes i 
nens que hi participent durant el curs escolar.
Tots els vídeos es publiquen al canal de Youtu-
be de l’Ajuntament de Granollers i a
www.granollers.cat/esports i són accessibles 
per a totes les persones que vulguin seguir 
des de casa les propostes.
Trobareu més propostes per continuar amb 
la pràctica esportiva durant el confinament a 
www.granollers.cat/coronavirus i a
www.granollers.cat/esports

VEURE TOT EL VÍDEO A YOUTUBE 
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Tasques essencials en temps de confinament

Ana Díaz, 
del grup 
Cosidores 
Solidàries 
del VO

Ana Díaz coordina la tasca del grup de Cosi-
dores Solidàries, buscant i preparant el mate-
rial per a les 60 persones de la comarca que 
formen part d’aquesta xarxa solidària sorgida 
arran de la falta d’equipament de protecció que, 
al principi de la crisi, va patir l’hospital. Les 
associacions de veïns proveeixen les persones 
que cusen de la roba, gomes... necessàries, i 
el grup té la “seu” logística a la Clínica Veteri-
naris Granollers 24 h, que els cedeix un petit 
espai. Ja han fet més de 6.000 mascaretes, 
1.800 bates, 1.800 davantals i 100 gorres. Ara 
proveeixen de material a 70 residències gerià-
triques i fan mascaretes infantils que Serveis 
Socials fa arribar a famílies que ho necessiten. 
“Em quedo amb la gratitud de les persones que 
reben aquests productes i amb haver conegut 
persones amb un gran cor”, afirma l’Ana. 

Adolfo 
Azuar,
caporal de la 
Policia Local

Paco Mora,
encarregat de 
brigada de la 
neteja municipal

Paco Mora forma part de l’equip de 60 persones 
de l’empresa Talher que té la concessió de la 
neteja i recollida d’escombraries. Un servei que 
es fa com sempre, de dilluns a diumenge, amb 
un personal que s’ha hagut d’adaptar a una si-
tuació “nova per a tothom” i formar-se “seguint 
la pauta que marca l’Ajuntament”. “Nosaltres 
ja fem servir sempre els EPI (equips de protec-
ció individual), les mascaretes FP2, guants”, 
però treballem diferent: “Desinfectem baranes, 
voreres, l’accés a l’hospital, a geriàtrics, farmà-
cies, forns....”. Ho fan amb una mescla d’aigua i 
hipoclorit en la dosi justa perquè no resulti tòxic 
ni faci mal als ulls, roba... Admet que a l’inici va 
passar 15 dies de “psicosi”. “Els nostres pro-
fessionals, però, s’han adaptat al cent per cent, 
s’hi han bolcat, perquè saben que fan una feina 
essencial i beneficiosa, i la gent els ho agraeix”.

Josep M. 
Viaplana,
comerciant

Josep M. Viaplana, amb 50 anys d’ofici, mai no 
s’hauria imaginat viure una situació així. Mem-
bre de la junta del mercat de Sant Carles, la 
seva, com la resta de parades, s’han mantin-
gut al peu del canó, tot i que al principi estava 
“espantat”. Com tothom, han incrementat 
les mesures d’higiene i de protecció, i tot el 
personal “va molt en compte”. Pel que fa a les 
vendes –el mercat ha adaptat l’horari i obre al 
matí, de dilluns a dissabte– nota que la gent 
encarrega més que abans, per no haver-se 
d’esperar, i que concentren la compra en un 
dia a la setmana. També, que hi ha més temps 
per cuinar plats elaborats i que els clients 
demanen receptes i consells de cuina. “La 
gent té ganes de parlar, però no es fan grups 
de tertúlies, parlem venedor i client; tothom 
guarda les distàncies, la relació és més freda”.

Marta  
Bretcha,
farmacèutica

Les farmàcies, com la resta d’establiments de 
primera necessitat, s’han adaptat a l’emergència 
sanitària complint els protocols de protecció: 
mampares de metacrilat, franges al terra per 
assegurar la separació entre clients, desinfecció 
dels taulells... Uns protocols que, al principi, 
eren “estressants, però que ara ens donen segu-
retat”, explica Marta Bretcha. Després de greus 
problemes amb el sistema informàtic general, 
ara les mascaretes es van repartint amb norma-
litat, d’acord amb les instruccions de Sanitat. El 
més difícil de treballar amb guants, mascareta... 
és “el distanciament amb el client, perquè la 
relació és més seca”. Afirma que estan satisfets 
de poder ajudar les persones allargant un mes 
les receptes electròniques caducades i evitant 
així haver d’anar al CAP. Se sent “optimista, però 
també hem de transmetre prudència”. 

Els agents de la Policia Local han incorpo-
rat nous hàbits d’autoprotecció, amb els ja 
coneguts EPI, desinfectant els cotxes amb 
ozó, respectant les distàncies de seguretat 
fora i dins la comissaria... La por a possibles 
contagis afegeix tensió a una feina que ja de 
per si té un risc. Les situacions en què han 
d’intervenir són de tota mena: “L’altre dia vam 
haver d’anar al domicili d’una persona gran 
que vivia sola i a qui l’ambulància es va haver 
d’emportar a mig fer el dinar... Ja havien pas-
sat uns dies i el pis estava ple d’escarabats”. 
Azuar (a l’esquerra) afegeix que la resposta 
ciutadana davant la crisi és de col·laboració 
i agraïment. “Un 80-90 % respecta la norma, 
però sempre hi ha el que passa i els casos de 
picaresca”. És optimista: “Que surtin els nens i 
aviat els grans és un pas endavant”.
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Vostè va estar ingressat 8 dies a l’Hospital 
de Granollers.
El primer dia a Urgències em van diag-
nosticar una pneumònia bilateral per 
Covid-19 i, després d’una evolució negativa 
les primeres hores, vaig millorar i em van 
pujar a la 6a planta. L’experiència ha sigut 
angoixant pel que fa a la malaltia, i huma-
nament extraordinària per l’atenció rebuda 
a l’hospital.

Parlem d’una malaltia que t’aïlla de les 
persones i dels éssers estimats. Va tenir 
contacte amb la família sent a l’hospital?
Vaig mantenir el contacte mitjançant el 
mòbil, però, esclar, es troba a faltar molt 
la companyia de la família i amics, com 
podries tenir en una situació normal. De 
tota manera hi ha dues fases: quan et trobes 
malament i estàs lluitant per superar la 
malaltia, de boca terrosa, amb la mascareta 
d’oxigen, concentrant-te en cada respira-
ció que fas; angoixat perquè saps que, tot 
i el tractament, no tothom evoluciona bé. 
Després de quatre dies, la doctora em va 
auscultar, va veure la placa toràcica que 
m’havien fet a la mateixa habitació i em 
va dir que evolucionava bé, que responia 
al tractament i que tenia els pulmons més 
nets. Això em va deixar molt més tranquil. 
Em vaig començar a trobar millor, em van 
reduir progressivament el cabal d’oxigen  i 
fins que no em van donar l’alta, en aquesta 
segona fase les hores passaven molt a poc 
a poc. Aleshores em comunicava més amb 
família i amics.

I el contacte amb el personal sanitari, com 
el valora?
Es difícil descriure la feina que estan fent 
amb aquesta pandèmia. Penseu que cada 
cop que entren a una habitació, s’han de 
protegir amb un seguit de material sobre 
la roba habitual i que, al sortir, l’han de 
llençar. Cal tenir en compte que la tempera-
tura de les habitacions és ideal per al malalt, 
que està quiet i amb poca roba, però 
que no és la més adequada per treballar, 
sobretot, fent els llits o netejant l’habitació 
amb el materials de protecció a sobre. Dit 
això, totes les persones, metges, inferme-
res, auxiliars, zeladors, personal de neteja, 
tothom, tracta els malalts amb una deli-
cadesa, amabilitat i alegria extraordinaris. 
Us puc dir, i dono fe que sempre ho fan, 
que en les condicions d’aïllament que vaig 
patir, era entranyable constatar que sem-
pre anaven molt mes enllà de l’exigència 
professional. Recordo sobretot els canvis 
de torn: la meva habitació no era lluny 
del taulell del personal; m’agradava sentir 
l’alegria i l’energia amb què es passaven la 
informació, xerraven sobre les incidències 
i s’acomiadaven fins l’endemà. Aquells dies 
van ser també la meva família.

La Covid-19 ha suposat una frenada en 
sec de molts sectors econòmics. Com a 
president de la Cambra de Comerç, com 
veu la situació?
És sobretot preocupant per al turisme, 
l’hostaleria, el petit comerç, la cultura i 
els espectacles, perquè trigarem temps a 
normalitzar la situació i perquè caldrà fer 
canvis per adaptar-se als temps que venen.

Quines mesures ha pres la Cambra per pa-
rar el cop?
Primer, hem implementat mesures perquè 
el personal de la Cambra continuï treballant 
telemàticament; hem habilitat un servei 
de consultes a través de la nostra web, per 
ajudar les empreses i autònoms a fer front 
a la crisi. També treballem intensament 
per crear lligams entre empreses de cara 
a la fabricació d’ elements de protecció, 
respiradors, etc. Formem part de l’equip 
del Dr. Oriol Mitjà per dissenyar el des-
confinament, estem creant una plataforma 

ENTREVISTA AENTREVISTA A

Jaume Aragall Clavé
president de la Cambra de Comerç del VO, ha superat la Covid-19

que es diu Llotja Virtual per crear estratè-
gies post-Covid19, i una altra que posa en 
contacte empreses que treballen en la lluita 
contra la pandèmia. En paral·lel, tenim 
projectes a favor de l’economia, en especial, 
dels autònoms i les empreses petites, que 
són els que més ho necessiten.

Què creu que hauria de fer l’administració 
per donar suport a les empreses?
Hauria de condonar impostos perquè 
l’activitat que s’ha perdut, no es podrà re-
cuperar. Donar crèdits, ajuda, però no resol.

Creu que és possible tornar a la situació 
pre-coronavirus? 
No, tot i que, amb el temps, cada cop 
estarem més a prop de la situació d’abans. 
Però hi haurà molts hàbits que canviarem, 
com l’ús de proteccions, els hàbits socials, 
sobretot al sud d’Europa. I l’activitat econò-
mica també s’hi adaptarà: es faran més tele-
conferències, teletreball... Canviaran alguns 
paradigmes, però tots plegats, i més en un 
país dinàmic com el nostre, ens sabrem 
adaptar: serà diferent, però no pitjor.

Vol afegir alguna altra cosa, reflexió o 
desig?
Sí, voldria afegir que si volem que la nostra 
economia es recuperi al més ràpid possible, 
hem de potenciar el consum de proximitat, 
no només pel que fa al comerç, sinó també 
en el turisme. Afortunadament, Catalunya 
és un país ple d’indrets meravellosos, que 
de ben segur que si anem a descobrir-
los, ajudarem la nostra gent a sortir-se’n; 
perquè ens en sortirem, això segur. I d’altra 
banda, no oblidem la feina extraordinària 
que fan els nostres sanitaris: no els deixem 
que caminin mai sols.

Jaume Aragall presideix 
la delegació comarcal de 
la Cambra de Comerç de 
Barcelona. Creu que la 
crisi actual canviarà alguns 
paradigmes i que cal potenciar 
el consum de proximitat. 
Després de patir en pròpia 
pell el coronavirus, només té 
paraules d’agraïment per al 
personal sanitari.
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Com viu, professionalment i personal-
ment, la crisi de la Covid-19?
Com a pneumòloga, primer amb preo-
cupació: ens esperàvem l’arribada de la 
infecció pel coronavirus, però no amb 
aquesta magnitud. Hem hagut d’aprendre 
dia a dia, dubtant si ho fèiem bé, ajus-
tant tractaments segons els protocols 
d’actuació que s’anaven actualitzant. 
Després, amb gran satisfacció. Sento que 
hem demostrat el que podem arribar 
a fer. Aquestes 6 setmanes hem fet un 
equip compacte i molt motivat amb 
pneumòlegs, fisioterapeutes respiratòries 
i infermeres, i hem tirat endavant molts 
pacients extremadament greus. Personal-
ment, em sento satisfeta de la feina feta i 
d’haver enfortit les relacions amb l’equip, 
malgrat que en alguns moments aflora el 
cansament.

La crisi ha obligat a transformar 
l’Hospital de Granollers, quins canvis ha 
calgut fer?
L’hospital ha multiplicat per 5 els llits 
d’UCI i, en el nostre cas, hem convertit 
una planta d’obstetrícia en una uni-
tat de semicrítics respiratoris. En un 
temps rècord, s’ha aconseguit un equip 
d’infermeria i auxiliars provinents de 
diferents serveis (obstetrícia, geriatria, 
pediatria, etc.), sense experiència especí-
fica en el maneig de pacients respiratoris, 
en un equip supermotivat, compromès 
i eficient en el maneig de pacients amb 

insuficiència respiratòria greu que reque-
rien suport ventilatori.

Han hagut de fer front a una malaltia poc 
coneguda; en aquests moments se’n sap 
molt més de com evoluciona? 
Ens vam aprofitar de l’experiència dels 
nostres col·legues del nord d’Itàlia per 
muntar un dispositiu de tractament de 
la insuficiència respiratòria greu que ha 
resultat molt exitós. Després, hem anat 
descobrint altres complicacions de tipus 
trombòtic i hemorràgic, que ara reconei-
xem abans i tractem més precoçment.

Les condicions d’aïllament i protecció 
amb què han de treballar és un factor 
més d’estrès... 
A més de ser un factor d’estrès per por 
al contagi, dificulta molt el contacte i la 
comunicació amb els pacients.

Disposen del material necessari per a 
protegir-se com cal?
No, els equips de protecció que es fan 
servir per a aïllament es van acabar els pri-
mers dies. Afortunadament, ho hem pogut 
suplir amb l’ajuda de molta gent, tant 
particulars com empreses, i això ho hem 
d’agrair moltíssim. Era emocionant obrir 
un equip d’aquests artesanals i trobar-te 
una flor dibuixada i missatges d’ànim.

L’hospital ha cuidat molt la comunicació 
amb les famílies, per suplir la soledat 
amb què el pacient viu la malaltia. S’han 
donat moltes altes, però quan l’evolució 
no ha estat l’esperada...
Probablement ha estat la part més com-
plicada des del punt de vista emocional. 
És molt dur que un pacient et demani 
acomiadar-se dels seus néts per telèfon 
abans de connectar-lo al respirador, situa-
ció que ha viscut una companya. En al-
guns casos, davant la mala evolució a curt 
termini, s’ha permès l’acompanyament 
d’un familiar.

El personal sanitari, en primera línia, 
ha tret el millor de si mateix. D’on surt 
l’energia per no defallir?

ENTREVISTA AENTREVISTA A

Júlia Tàrrega
Metgessa adjunta al Servei de Pneumologia 

de l’Hospital General de Granollers

No ho sé, de vegades et sorprèn. La ma-
teixa tensió del moment et manté dem-
peus. El treball en equip. Els agraïments 
diaris de les famílies quan informes de 
l’evolució. L’emoció quan dones una alta 
i el pacient marxa a casa.

Està preocupada per com anirà el descon-
finament gradual?
Ara hi ha una clara davallada de casos i si 
hi ha un rebrot, ens agafarà més pre-
parats, amb més disponibilitat de llits 
d’UCI, respiradors i medicaments, i tam-
bé més coneixement sobre la malaltia.

Com veu la situació de cara a les properes 
setmanes? 
Els pneumòlegs ja ens estem preparant 
per al tractament i seguiment de les 
seqüeles greus de fibrosi pulmonar que 
presenten alguns dels pacients que hem 
tirat endavant. Crec que tothom està ex-
pectant i en alerta per la possibilitat que 
hi hagi un rebrot de la malaltia.

La Covid-19 ha trastocat l’activitat ha-
bitual de l’hospital. Com es planteja el 
retorn a la normalitat?
Hem començat les visites telefòniques a 
l’espera de la normalització de la si-
tuació per iniciar progressivament les 
visites presencials. Això ens donarà feina, 
almenys, per tot el que queda d’any i, 
potser, haurem de redimensionar les 
plantilles.

Vol afegir algun missatge o reflexió?
Com de bé estàvem abans de la Covid-19, 
i que no ens n’adonàvem.

La Dra. Tàrrega se sent 
satisfeta del gran equip de 
pneumòlegs, fisioterapeutes 
respiratòries i infermeres que 
han tirat endavant amb èxit 
pacients amb Covid-19 en estat 
molt greu. Agraeix el material 
de protecció aconseguit a través 
de particulars i empreses i 
creu que, si hi ha un rebrot, els 
agafarà més preparats.
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Diversos establiments i productors de fruita 
i verdura ofereixen portar la compra a casa

Les diferents associacions de 
comerciants de Granollers també 
ofereixen servei a domicili a través 
dels seus canals

• Associació de Comerços Sota el Camí Ral
 https://www.facebook.com/comercral
• Centre Comercial Ramassar Nord
 http://elramassar.com
• Més que comerç
 https://www.facebook.com/mesquecomerc 
• Comerciants Congost Granollers
• Del Rec al Roc
 https://www.facebook.com/delrecalroc
• Comerç de Dalt
 http://comercdedalt.cat
• Gran Centre Granollers
 https://grancentre.com

· Expliqueu l’excepcionalitat de la situació a infants i joves
· Pacteu normes per regular l’ús del mòbil
· Feu un ús compartit dels dispositius, jugueu juntes!
· Eviteu que es connectin de nit
· Prediqueu amb l’exemple
· Faciliteu-los alternatives
· Ensenyeu-los a ser crítics amb el que veuen
· Eduqueu en el respecte i la responsabilitat

RECOMANACIONS
SOBRE L’ÚS DE PANTALLES
PER A FAMÍLIES

www.granollers.cat/coronavirus
www.sobrepantalles.net

i

Amb motiu de la situació actual s’han deixat de celebrar, fins a nou avís, 
els mercats del dijous i del dissabte a Granollers. No obstant això, para-
distes de fruita i verdura, d’un i altre mercat, ofereixen poder comprar en 
línia els seus productes i portar-los a domicili. Sempre és una bona opció 
consumir productes de proximitat però especialment en aquests mo-
ments cal donar suport al teixit productiu del territori. Es pot fer a través 
d’aquest enllaç del Blog de Productes de Palou, on hi trobareu especí-
ficament productors que venen a mercats de Granollers o a mitjançant 
el mapa publicat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental on hi ha els 
productors de la Xarxa Productes de la Terra de la comarca.

El Mercat Municipal de Sant Carles promou el seu producte fresc

El Mercat Municipal de Sant Carles també està promovent amb el lema 
“Ara més que mai, recorda’t del teu mercat” la venda dels seus productes 
frescos al mercat mateix o oferint portar la comanda a casa o tenir-la a 
punt només per recollir-la. Recordem que el seu horari és de dilluns a di-
jous, de 8 a 13 h; divendres, de 8 a 15 h i dissabtes, de 8 a 13 h. En el Mer-
cat de Sant Carles s’han extremat les mesures higièniques i uns rètols 
recorden la necessitat de mantenir la distància de seguretat i evitar els 
contactes físics. També recomanen el pagament amb targeta de crèdit.
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Reobertura de
la deixalleria sud

C. Palautordera, 31, polígon industrial Palou Nord

A partir de dilluns 4 de maig
Horari: Dilluns, de 16 a 19 h

De dimarts a dissabte, de 8.30 a 14 h

Les instal·lacions es 
desinfectaran a l’inici

i al final de cada jornada

Dins de la deixalleria només hi 
podrà haver un vehicle

Les persones usuàries seran
les encarregades de dipositar

els residus

La deixalleria nord continua tancada

 El servei d’escombraries i recollida selectiva 
funciona amb normalitat.

 Els contenidors de roba i sabates tornaran a 
estar oberts, a partir del 4 de maig.

 Feu un ús responsable del servei de recollida de 
mobles i trastos vells. Tel. 93 842 67 89.

Recordeu!
Els contenidors de Granollers es desinfecten 
sovint. Per això, no tingueu por a:

 Dipositar les bosses d’escombraries dins dels 
contenidors i ben lligades. No les poseu dins les 
papereres.

 Llençar els guants de protecció en el contenidor 
gris. 

 Cal seguir recollint els excrements dels gossos.

Els contenidors
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Podeu participar, fins al 15 de maig, al concurs 
de relats Escrits en confinament, es tracta de 
desenvolupar una història que ja té un inici i que 
ha de girar al voltant del concepte col·lapse. Hi 
ha dues categories, joves i adults, i hi haurà dos 
guanyadors per cada categoria que s’enduran 
100 i 50 euros respectivament per gastar en lli-
breries de Granollers. Pels amants de la imatge i 
les arts visuals, Roca Umbert proposa el labora-
tori de dibuix en línia coordinat per Ricardo Mu-

Roca Umbert continua la seva 
activitat en línia

ñoz Iquierdo, on a partir dels dibuixos dels parti-
cipants es creen animacions 2D col·lectives i es 
proposen continguts per aprofundir en aquesta 
tècnica. El resultat es podrà visualitzar al canal 
de Youtube de la fàbrica. Per altra banda, s’inicia 
Spirit, un programa familiar virtual i gratuït 
sobre cultura visual amb l’objectiu de desenvo-
lupar processos creatius des de la memòria, les 
emocions i les imatges. Les famílies treballen 
amb imatges històriques, mitològiques i artís-
tiques per crear relats, compartir-los i reflexio-
nar-hi. Un projecte ideat per Nataly Prada.
La cultura popular continua amb cursos de gra-
lla i de percussió en línia amb Ivan Sanmartín i 
Quim Boix. Conjuntament amb l’Arxiu Municipal 
es fa una crida a tota la gent que tingui records, 
fotografies i materials dels 10 primers anys de 
de la Festa Major de Granollers (1985-1995) que 
els comparteixin amb La Troca per poder fer un 
arxiu a partir de la memòria col·lectiva.
Pel que fa al moviment, Roca Umbert s’ha 
adherit a diverses iniciatives impulsades, entre 
d’altres, per l’Associació de Professionals de 
Dansa de Catalunya i està donant a conèixer per 
mitjà de videos a les xarxes el treball d’alguns 
del seus artistes residents.

Músics de l’Escola Municipal 
de Música i Conservatori Josep 
M. Ruera i de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers inter-
preten una peça de Händel des 
dels seus espais de confina-
ment.

VEURE TOT EL VÍDEO A YOUTUBE 

Música clàssica des de casa
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Un Sant Jordi virtual, amb el lema
“Per l’abril, lletres als balcons mil”

Aquest Sant Jordi no hi hagut parades de 
llibres ni roses al carrer, però sí una pro-
gramació virtual que ens ha permès viure la 
diada des de casa. L’Ajuntament de Grano-
llers i agents vinculats al sector del llibre han 
preparat activitats per a petits i grans: tallers, 
contes, recitals, entrevistes a autors i el tradi-
cional pregó.
Un Sant Jordi confinat i viscut a través de les 
xarxes socials i també, als balcons i finestres 
de casa.

Pregó de Sant Jordi a càrrec 
de Marina Miralles

L’escriptora i música granollerina, 
Marina Miralles ha estat la prego-
nera. Ha reivindicat la figura del 
seu besavi, el poeta granollerí, Pere 
Molins Canudas. Ha parlat dels 
llegats i les herències que rebem al 
llarg de la nostra vida.

VEURE TOT EL VÍDEO A YOUTUBE 
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Els grups municipals opinen

Unidad y lealtad

Desde Ciudadanos hemos propuesto 
un gran acuerdo a nivel estatal. Pero, 
que nadie se equivoque, esto no debe 
tomarse como “un cheque en blanco” al 
Gobierno central para que siga reiterán-
dose en sus malas decisiones y pésima 
gestión de la crisis sanitaria. Los cons-
tantes bandazos y la incertidumbre en 
la toma de decisiones, los graves errores 
en la compra de pruebas de detección 
o de equipos de protección personal 
deben ser sustituidos urgentemente por 
acciones seguras y coherentes. Es vital 
que logremos unos pactos de la recons-
trucción que sean apoyados ampliamente 
por todos los partidos políticos, comu-
nidades autónomas y agentes sociales de 
nuestro país.
Necesitamos unos objetivos claros para 
llegar a acuerdos amplios y definir una 
hoja de ruta para vencer al virus, garan-
tizar la seguridad de nuestros profesio-
nales sanitarios y encarar con firmeza la 
grave crisis económica que se avecina. 
Estamos viviendo los momentos más 
convulsos y difíciles de nuestra histo-
ria reciente. Cuanto antes dejemos los 
reproches y la crítica destructiva, antes 
definiremos un plan que nos ayude a 
todos a salir de esta. 
Por todo esto, Ciudadanos Granollers 
está siendo leal al gobierno de la ciu-
dad y se puso a su disposición desde 
el principio de la crisis. Seguiremos 
trabajando para consensuar un plan de 
choque que no deje a nadie atrás, que 
proteja a las familias y personas en riesgo 
de exclusión social. Medidas que tengan 
en cuenta a los comerciantes, autónomos 
y pymes, pues serán muy importantes en 
la reconstrucción económica y social de 
nuestra ciudad.
Dejemos las diferencias políticas a un 
lado. Estemos a la altura de las circuns-
tancias. Ciudadanos Granollers seguirá 
dando apoyo al equipo de gobierno 
desde una oposición constructiva para 
impulsar un gran pacto de ciudad.
Sólo con unidad y lealtad lo conseguire-
mos.

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

“La situació és greu. Preneu-vos-ho 
seriosament. Des de la reunificació 
d’Alemanya, no, des de la Segona Guerra 
Mundial que el nostre país no s’enfronta 
a un repte que depen tant de la nostra 
solidaritat col·lectiva (...) Crec de veritat 
que ens en sortirem si tots els ciutadans 
entenen el seu paper”. Aquestes van ser 
les paraules que Angela Merkel diri-
gia a tots els alemanys el passat 18 de 
març quan anunciava les mesures que el 
govern federal alemany prendria per fer 
front a la crisis del Covid.
Aquest breu escrit no preten comparar 
les mesures dutes a terme per un o altre 
país; ni posar de manifest com actuen 
els estats federals de veritat en front 
d’un repte global com ho és aquesta 
pandèmia. No. Les paraules de la sen-
yora Merkel em serveixen per il·lustrar 
una de les qüestions que, personalment, 
més m’emprenya de la gestió del Covid 
que s’està fent des de l’estat espanyol i 
que, per desgràcia, és una pràctica que 
està també força instaurada en el nostre 
país i al nostre municipi. Em refereixo a 
l’actitud extremadament paternalista de 
les institucions, que tracten als ciutadans 
com si fossim infants immadurs que no 
podem fer front a la realitat; una realitat 
de la que ens han de protegir mitjançant 
la mentida, la qual pretenen que ens 
empassem “amb una mica de sucre”, 
com ens deia la famosa mainadera. Quins 
collons...
La cancellera Merkel, per cert, una altra 
dona al capdavant d’un executiu que està 
demostrant que elles gestionen millor les 
crisis que els seus homòlegs homes, va 
responsabilitzar als ciutadans alemanys 
amb el seu discurs. A Granollers, des 
d’avui mateix i en els propers mesos i 
anys, s’hauran de prendre decisions im-
portants per la ciutat i per tots i totes les 
granollerines. Esperem que l’Ajuntament 
ens en faci partícips i, per què no, res-
ponsables. D’això va la democràcia.

Joan Ricart Angulo
Voluntari Granollers per la 
Independència - Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

“Preneu-vos-ho 
seriosament”

CsPrimàries
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El repte és gran, però ho superarem. I 
posarem el millor de nosaltres.
Farem el que sabem fer, i ho farem amb més 
intensitat. Treballarem conjuntament des 
del sector públic i des del privat per seguir 
avançant, sense deixar ningú enrere. Aprofi-
tarem tots els actius de la ciutat, que sempre 
ens han donat èxits col·lectius, en benefici 
de la comunitat.
Comunitat si, perquè un dels ensenyaments 
d’aquesta crisi, de confinaments indivi-
duals/familiars és, paradoxalment , el valor 
de la comunitat. 
Comunitat i ciutat. Perquè el valor de la 
ciutat, de Granollers, ha estat sempre amb 
les seves contradiccions, amb visions con-
traposades també, l’esforç de la seva gent. La 
nostra ciutat és el reflex de moltes genera-
cions. I la represa tornarà a ser l’èxit de les 
persones que hi vivim.
Granollers no és només un territori, una 
aglomeració de persones. Aquí és on hem 
decidit fer real el projecte de vida de 
cadascú de nosaltres. 
Seguim tenint un entorn econòmic, cultu-
ral, social amb raonables condicions d’èxit. 
Però és veritat, que aquesta crisi en un pri-
mer moment sanitària, i que ara comportarà 
problemes econòmics i socials, ens ha de 
portar a la reflexió. Ha mostrat la fragilitat 
de les nostres societats.
L’haurem de fer més resilient, avui ha 
estat i és la COVID-19, però també ho és 
l’emergència climàtica.
Cal canviar coses, de la manera de fer, de 
produir, de consumir. Hem de seguir do-
nant valor a la comunitat, a les persones. 
Al que és públic. 
Aprofitarem les nostres oportunitats, els 
nostres valors que ens han portat fins aquí, 
per guanyar, buscant el progrés i el benestar.
Treballarem per a la sostenibilitat i el 
progrés, per la economia i les persones, 
pel compromís i l’exigència.
Hem defensat governs forts amb rumbs 
clars, però ara més que mai, si és possible 
necessitarem acords amplis.
Volem des d’aquí fer un reconeixement a 
totes les persones que en aquestes setmanes 
han mantingut el pols de la ciutat. I un sen-
timent de solidaritat amb totes les persones 
que han patit i pateixen el virus, i a les 
famílies que han perdut una persona esti-
mada. Sempre estaran en el nostre record. 

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Dimarts passat celebràvem, per segona vega-
da, un Ple en unes circumstàncies excepcio-
nals: no només pel fet de fer-ho de manera 
telemàtica, sinó perquè tots tenim al cap, 
i al cor, la situació excepcional que estem 
vivint. En aquest mateix Ple el nostre grup va 
demanar al Govern municipal la posada en 
marxa, de forma immediata, d’una Taula de 
Ciutat per a la reactivació social, cultural 
i econòmica de la ciutat a l’endemà de la 
crisi de la COVID-19.
La nostra ciutat necessita una taula gran, 
oberta, que vagi més enllà dels partits, on 
s’inclogui també el treball dels diferents 
Consells que té la ciutat. Però ha de ser un 
espai realment participatiu on començar a 
pensar i treballar en una agenda concreta, 
eficient, que serveixi per parlar i decidir 
el camí a seguir en temes tan importants 
com són l’equilibri social i les desigualtats, 
l’economia o la fiscalitat, la salut, la de-
mocràcia o el canvi climàtic. Aquesta Taula 
no només hauria de dibuixar quins són els 
escenaris de futur, sinó que també s’hauria 
d’ocupar d’avaluar i fiscalitzar tota la tasca 
que des de l’Ajuntament s’ha fet i es farà 
per sortir d’aquesta crisi.
Justament per les dificultats que tenim 
davant, l’Ajuntament ha d’escoltar encara 
més la ciutat, als actors econòmics i socials, 
als veïns i les veïnes i a les entitats de tots els 
àmbits, especialment les del Tercer Sector. 
Aquesta Taula de Ciutat que proposem va 
més enllà d’un pacte polític, ha de ser un 
autèntic pacte de ciutat amb la representa-
ció més àmplia possible. No volem, a nivell 
local uns pactes de la Moncloa com els que 
es pretenen fer a Madrid, a nosaltres no ens 
toca això. Ens toca treballar pel bé comú, de-
fensant el benestar col·lectiu i, especialment, 
el de les persones més vulnerables.
Des de l’inici d’aquesta crisi hem remarcat 
la voluntat del nostre grup de ser útils i 
constructius, en contacte directe amb la 
ciutadania, traslladant bateries de propos-
tes en tots els àmbits de govern, però ens 
manca un espai on compartir i debatre totes 
aquestes propostes i encara no les hem pogut 
enriquir prou amb les aportacions dels ciu-
tadans i ciutadanes que podrien formar part 
d’aquesta Taula de Ciutat.
Treballem per fer d’aquesta Taula de Ciutat 
una realitat, ja que d’aquesta crisi ens en 
sortirem, i ens en sortirem totes!

#EnsQuedemACasa

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

Plantar cara

La crisi desfermada per la Covid-19 
ens està posant a prova, individual 
i col·lectivament, i comportarà una 
transformació cultural, social i econò-
mica que plantejarà reptes enormes. 
De moment, des de l’Ajuntament de 
Granollers, la Generalitat de Catalunya i 
l’Estat s’ha arbitrat un conjunt ampli de 
mesures per pal·liar els efectes demoli-
dors d’aquesta pandèmia.
Des de l’Ajuntament s’ha endarrerit 
el pagament d’impostos (circulació i 
guals), domiciliacions (IBI, clavegue-
ram, escombraries, residus comercials, 
taxa de terrasses ) i s’ha reduït la quota 
proporcional de les taxes de residus co-
mercials, terrasses i parades del mercat 
setmanal.
Socialment, s’han creat bons per a 
consumidors vulnerables i treballadors 
autònoms i s’ha garantit el subminis-
trament de serveis bàsics com aigua, 
electricitat o gas per als habitatges de 
persones vulnerables.
Pel que fa a prestacions i ajudes, s’han 
aprovat moratòries de cotitzacions 
socials; la Generalitat ha fixat una pres-
tació extraordinària de fins a 2.000 € 
per a autònoms, ajuts directes de 2.500 
€ per a autònoms i microempreses del 
sector turístic i moratòries en lloguers 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. A través de les entitats 
financeres, es pot optar a prèstecs de 
l’ICO.
S’ha activat la flexibilitat fiscal i 
tributària ajornant la liquidació 
d’impostos estatals (retencions IRPF, 
IVA i a compte Impost societats); mo-
ratòria en el pagament de tributs propis 
i cedits de la Generalitat o la suspensió 
de pagaments d’ajornaments concedits 
i de procediments tributaris.
Quan se sàpiga la magnitud real de tot 
aquest desgavell encara s’hauran de 
prendre més decisions i des de Junts 
per Granollers hi serem, com des del 
primer dia.

Josep Maria Noguera 
Regidor de Junts per Granollers

En sortirem 
totes i tots plegats

Una Taula de Ciutat 
per l’endemà

PSCERCJunts
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