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ERC de Sant Esteve 
proposa una renda de 
fins a 800 euros per 
als afectats per la crisi

Sant Esteve de P.

ERC de Sant Esteve de 
Palautordera ha proposat 
una renda a fons perdut de 
fins a 800 euros per a les 
persones més afectades per 
la crisi. En un comunicat, 
el grup diu que ha proposat 
mesures com ajuts al paga-
ment dels lloguers, bonifi-
cació en el rebut de l’aigua i 
en diferents tributs. També 
proposa replantejar el paga-
ment de 150 euros que ha 
anunciat el govern municipal 
a totes les persones afecta-
des per ERTO, ampliar-lo a 
autònoms que no es puguin 
acollir a cap altre ajut social 
i analitzar tots els casos per 
dirigir l’ajuda a les persones 
que més ho necessitin. Tam-
bé lamenta no haver pogut 
entrar al govern municipal, 
una petició que també va fer 
la CUP.

Els problemes informàtics dificulten el lliurament dilluns i dimarts

La primera remesa de mascaretes a 
les farmàcies s’esgota en pocs dies
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Cues a la farmàcia Morales, de Mollet, aquest dilluns a mig matí

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Les farmàcies de la comarca 
van exhaurir en pocs dies la 
primera remesa d’unes 450 
mascaretes quirúrgiques que 
van rebre de la Generalitat. 
Ho van fer tot i els proble-
mes del sistema informàtic 
de les receptes, que, tant 
dilluns com dimarts, es va 
penjar poca estona després 
de l’obertura al públic dels 
establiments. Això va impe-
dir l’entrega de mascaretes 
però també de la resta de 
medicaments que les perso-
nes anaven a buscar amb la 
recepta pertinent. Dimarts 
a darrera hora de la tarda el 
sistema ja va tornar a funcio-
nar amb normalitat i, des de 

dimecres, les farmàcies con-
sultades per EL 9 NOU, no 
han registrat més problemes. 

A la farmàcia Morales, a 

Mollet, van exhaurir la pri-
mera partida de mascaretes 
de la Generalitat dimecres. 
Aquest dia també les van 

acabar a la farmàcia Parera 
i a la farmàcia Bretcha, de 
Granollers. Tots dos esta-
bliments dijous ja van rebre 
una nova partida de masca-
retes que van començar a 
donar amb la targeta sanità-
ria. A la farmàcia Morales, 
però, dijous a la tarda encara 
estaven pendents que arribés 
el segon enviament. 

Segons els farmacèutics, 
part dels clients van anar a 
buscar la mascareta expres-
sament, tot i les indicacions 
de la Generalitat perquè no 
es trenqués el confinament 
per obtenir-la. La primera 
és gratuïta. La segona es pot 
aconseguir a preu de cost de 
la Generalitat: 0,76 cèntims.

El col·lectiu de farmacèu-
tics també qüestiona el preu 
màxim fixat de venda al 
públic de les mascaretes qui-
rúrgiques: de 0,96 cèntims. 
L’elevada demanda va fer 
que alguns establiments fes-
sin compres a proveïdors a 
preus superiors. Ara els obli-
guen a vendre-les per sota 
del preu que en van pagar.

Els nens de f ins a 14 anys podran 
trepitjar el carrer una hora al dia

Granollers

J.C.A.

L’esperat desconfinament 
infantil, ni que sigui par-
cial, pren forma. Després 
d’una setmana de missatges 
contradictoris, el govern 
espanyol va apuntar els pri-
mers detalls sobre la mesura 
aquest mateix dijous: podran 
ser sortides d’una hora com a 
màxim. Els nens de fins a 15 
anys hauran d’anar acompa-
nyats d’un progenitor, com 
a màxim amb grups de tres 
infants, que podran anar amb 
joguines, patinet o bicicleta, 
no podran accedir als parcs 
i no podran allunyar-se més 
d’un quilòmetre de casa seva.

L’opció que els nens 
poguessin sortir al carrer, 
després de sis setmanes de 
confinament a causa de les 
mesures preventives contra 
la propagació del coronavi-
rus, s’havia convertit en una 
reclamació per part de col-
lectius de pares i també d’ex-
perts. “Després de sis setma-
nes tancats, els nens estan 
més reptadors i irascibles”, 
apunta l’educadora social 
i directora de la Granja de 
Santa Maria de Palautordera, 
Crsitina Gutíerrez. 

“Sortir al carrer serà un 
petit pas per al retorn a la 
normalitat. Els nens podran 
veure l’entorn, els arbres, els 
podrà tocar l’aire. Sortiran 
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Un nen mira el carrer des del balcó de casa seva. A partir de diumenge podrà sortir

del món paral·lel que hem 
creat a casa i podran moure’s 
i expandir la mirada, que per 
a ells és una necessitat”, asse-
nyala la psicòloga Montse 
Palet, del gabinet Espai Cog-
nos, de Granollers. “També 
estava clar que calia promou-
re l’activitat física, perquè 
hi ha moltes famílies que no 
tenen possibilitats de fer-ne 
dins de casa; no tothom té un 
pati o un jardí”, assenyala.

Per fer el pas cap al descon-
finament parcial, la psicòloga 
considera que s’havien de 

marcar les pautes de manera 
“molt regulada, molt pau-
tada i molt ben elaborada”. 
Són característiques que 
contrasten amb els canvis de 
posició que ha manifestat el 
govern en els plans. “Aquest 
procés de confinament s’es-
tà fent molt llarg, sobretot 
per als nens, que són molt 
vulnerables. La seva opinió, 
la dels col·lectius que treba-
llen amb ells i la dels pares 
s’ha tingut poc present”, es 
lamenta Palet. “Les decisions 
s’han pres des de la part més 

adulta”, afegeix. En el mateix 
sentit, Cristina Gutiérrez 
assenyala que els polítics 
que estan prenent decisions 
“saben poc d’educació emoci-
onal; sembla que qui estigui 
decidint sigui la seva por”, 
afirma.

De cara al desconfinament, 
després de sis setmanes en 
què els missatges han estat 
per justificar la necessitat de 
quedar-se a casa, caldrà molt 
d’acompanyament. “Els hem 
explicat, amb contes i materi-
als què és el coronavirus i els 

Un anunci  
que preocupa  
als comerciants
EL 9 NOU

Les primeres previsions del 
govern sobre l’autorització 
a les sortides dels nens va 
encendre les alarmes dels 
comerciants, perquè s’ha-
via anunciat que es perme-
trien per acompanyar a les 
activitats ja previstes per 
als pares, com les compres 
d’articles de primera neces-
sitat. El president de la jun-
ta del Mercat Municipal de 
Sant Carles de Granollers, 
Ferran Rodríguez, ho des-
qualificava: “Si venen amb 
nens, haurem de reduir 
l’aforament a la meitat.” 
Rodríguez també lamenta 
la dificultat per trobar 
equips de protecció obliga-
toris.

perills de sortir. Ara caldrà 
també donar explicacions 
sobre el que ha canviat per-
què sí que es pugui anar al 
carrer”, explica Montse Palet. 
“Fins ara, ho hem explicat 
des de l’emoció de la por; a 
partir d’ara, haurem de fer 
servir l’argument de la valen-
tia”, apunta Gutiérrez.

“Aquest desconfinament és 
una transició cap a la norma-
litat”, celebra Montse Palet. 
Per als nens hauria estat 
difícil comprendre un canvi 
brusc d’un dia per l’altre. La 
psicòloga es mostra en des-
acord amb el primer pla de 
govern que els nens acompa-
nyessin els pares a la compra. 
La proposta és, ara, que la 
sortida pugui amotllar-se a 
l’entorn, urbà o rural.

Els experts avalen la decisió, però reclamen més claredat en les instruccions del govern


