
Un estiu pendent de possibles rebrots
SOCIETAT

Parlem amb alguns experts bellaterrencs 
sobre com enfrontar els mesos d'estiu i 

setembre que venen

Ús de mascaretes a la plaça del Pi.  Foto: Toni  Alfaro

La majoria del poble té grans dubtes sobre com actuar al llarg 
dels mesos vinents. I és que, després d’un confinament de 
llarga durada a causa del coronavirus, hi ha ganes de sortir 
i marxar, però, fins a quin punt ho podem fer en previsió de 
nous rebrots? com hem d’actuar amb els nostres amics i fa-
miliars? què hem de planejar? i de cara al setembre, com serà 
la nova normalitat? Parlem amb experts del món de la salut, 
l’educació, la comunicació i el comerç per il·lustrar-nos.

Prendre’s l’estiu “amb cautela”
Ens deixem aconsellar per la farmacèutica i professional de la 
salut Marta Caus que apunta que “si hi hagués un altre confi-
nament massiu estaríem molt desgastats” . Tot i això, també 
diu que estaríem “més entrenats” i  que “hi ha nous coneixe-
ments en sanitat, protocols...”. L’estiu afirma que cal prendre-
se’l “amb cautela i sentit comú”. Si bé no cal “tancar-se a casa”, 
cal ser prudents i remarca que “s’ha de tenir paciència i res-
pectar, perquè tothom ho viu de formes diferents”.

Les tecnologies i la col·laboració, al servei de l’educació
De cara a setembre, alguns experts indiquen que es fa difícil 
saber com serà la tornada a les escoles, més enllà de les pre-
visions de la Generalitat, que va dir que afegiria entre 6.000 i 
10.000 professors i es farien grups. Pel Catedràtic de Pedago-
gia de la UAB i veí de Bellaterra, Jaume Sarramona, s’ha d’es-
tar preparat per l’ensenyament online, i les tecnologies han de 
ser les grans aliades: “ens hem adonat que tenim unes tecno-
logies que no només serveixen per a l’oci, sinó que es poden 
posar al servei de l’educació”, explica. Sarramona defensa que 
“a una educació obligatòria, la socialització és la part més po-
sitiva de l’escola, però aprendre es pot fer de moltes maneres 
amb els recursos actuals”, i apunta que els professors tenen 

Amb aquesta premissa comencem l’editorial d’aquest mes 
i és que malgrat no estar considerada com un municipi, Be-
llaterra agafa tot sovint dinàmiques de poble. I avui us volem 
parlar sobretot de com circula la informació. Als pobles, les 
notícies, els rumors, les novetats... es mouen. Tot flueix en 
converses “de bar” o en els àmbits privats de cadascú. Si fas 
una mica de vida al centre o estàs en algun xat veïnal, acabes 
sabent coses que anys enrere no haguessis sabut. 
A nosaltres, com a professionals del món de la comunicació 
ens toca avaluar cada dia informació, queixes, reclamacions, 
promeses, situacions, imprevistos i punts de vista. I no ho 
traiem tot. També busquem complicitats i intentem comptar 
amb el major nombre de veus participants.

La tasca comunicativa no és fàcil, però ens esforcem a fer-ho 
bé. El 9 de juny se’ns va acusar de falta de confidencialitat, pe-
rò res més lluny de la realitat. Hem volgut comentar-ho sem-
pre abans de publicar i fer un periodisme pausat, però tampoc 
relaxat. Assumim i elogiem el dubte com a peça clau d’una 
societat crítica, el que no acceptarem, però, seran arguments 
no fonamentats. 

“En un poble se sap tot”
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Festa Major

A nosaltres, com a professionals del 
món de la comunicació ens toca avaluar

temps per preparar-se fins al setembre. Tot i això, també acla-
reix que s’ha de buscar la complicitat de les famílies.

Com han evolucionat els hàbits comercials?
La falta de seguretat per a tota la població es tradueix també 
en dubtes pel comerç sobre l’evolució de la situació econòmi-
ca i les possibilitats dels mesos que han de venir. “Fins al se-
tembre no es mourà res i esperem que no hi hagi més canvis”, 
augura Víctor Monferrer, de la Llibreria Paper’s. En el seu cas, 
apunta que han mantingut certa estabilitat, “com un 50% del 
volum habitual de feina”, afectant els treballadors. D’altra ban-
da, les necessitats de la gent han canviat pel que fa al comerç, 
prioritzant l’oci a l’exterior: “abans la gent estava a casa i es 
podia plantejar pintar, fer plastilina, argila o llegir, però ara tot 
això ha baixat i la gent necessita sortir al carrer”, explica Mon-
ferrer. A més, creu que els clients “no tenen por, però sí que van 
amb compte per veure què passarà”, i remarca que els ERTO i 
l’atur fa que molts no gastin tant.

Bones fonts per informar-se i aprendre dels errors
Al llarg d’aquest camí, també és important valorar com ens in-
formem i aprendre dels errors. Així, el professor de comunica-
ció de la UAB i exconseller de la Generalitat de Catalunya, Joan 
Manuel Tresserras diu que, en situacions com la dels passats 
mesos, “moltes vegades es difon informació que és soroll”. Per 
això cal anar amb compte amb les xarxes socials “on cons-
tantment hi ha hagut informació fraudulenta”. Per estar ben 
informats i no sucumbir a l’allau de soroll, “el que podem fer és 
confiar en els mitjans de comunicació que creguem millors, on 
se sàpiga qui hi ha darrere la informació, qui la signa, etc.”,. Una 
opció que, segons apunta, sol passar per analitzar, estar atents 
i pagar per informació de qualitat.  .  Toni Alfaro

La Festa Major de Bellaterra 
no té encara un format clar. 
Després de dos reunions del 
Consell de Cultura entre EMD 
i entitats del poble, encara no 
se sap si les propostes de les 
associacions per fer una fes-
ta presencial però adaptada a 
la pandèmia tindran èxit. I és 
que, si altres anys en aquestes 
dates ja s’estaria tancant un 
programa específic, enguany 
la problemàtica derivada del 

coronavirus ha fet que l’admi-
nistració bellaterrenca propo-
si una Festa Major telemàtica 
d’un dia de duració. Una deci-
sió que evitaria tota possibilitat 
de possible contagi per CO-
VID-19 entre els bellaterrencs 
i bellaterrenques que vulguin 
seguir les activitats, argumen-
ten des del govern bellater-
renc. Això obliga, però, a fer 
un esforç extra per part de les 
associacions per adaptar les 
seves propostes al món digital. 
Tanmateix, a principis de juliol 
encara no se sap quin serà el 
format, si bé es vol primar, per 
sobre de tot, la seguretat dels 
veïns i veïnes de Bellaterra sen-
se perdre el caràcter festiu de 
la celebració del setembre, diu 
l’EMD. .  Toni Alfaro

La plaça vestida de festa el 2019. LAIA TR
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Guillem Nadal agafa la 
presidència de l’EMD

La presidència de l’EMD de 
Bellaterra ha canviat de mans 
de forma temporal. Segons va 
fer públic l’entitat bellaterren-
ca, l’actual president Ramon 
Andreu s’absentarà del seu 
càrrec durant 12 setmanes a 
causa d’una baixa per pater-
nitat. En substitució seva, el 
vocal de Gent per Bellaterra 
Guillem Nadal assumirà el càr-
rec de forma delegada. Aquest 
traspàs de funcions temporal 

es deu a què el president de 
l’EMD va ser pare el passat 20 
de maig i ara gaudirà d’un per-
mís fins l’11 d’agost. Nadal, per 
tant, assumirà totes les atri-
bucions que fins ara corres-
ponien únicament a Andreu, 
com la presidència del Ple de 
la Junta de Veïns o la signatura 
de decrets de presidència. Na-
dal ha renunciat a la retribució 
econòmica derivada de l’as-
sumpció el càrrec temporal, 
i per tant, el vocal seguirà co-
brant de l’administració els 90 
euros d’assistència als plens 
de la Junta de Veïns i els 80 
d’assistència a cada Comissió 
Informativa de Presidència. Pel 
que fa al sou d’Andreu, fixat en 
de 41.790 euros anuals, serà 
adaptat a les condicions de la 
baixa. .  Toni Alfaro

Política

El vocal és ara president delegat LAIA TR

Les escoles de Bellaterra 
tanquen un curs excepcional

Després del pas a la fase 2, el 
passat 8 de juny, les escoles 
del poble van tornar a obrir du-
rant uns 12 dies, ja que el curs 
finalitzava el dia 19. Els centres 
bellaterrencs van aprofitar ai-
xí les gairebé dues setmanes 
per a fer tutories centrades 
en aspectes emocionals, en 
el cas dels alumnes de pri-
mària i secundària. La tasca 
pels més petits va centrar-se 
en afavorir la conciliació labo-

ral dels pares. Tot i això, cada 
centre va gestionar de dife-
rent manera què implicava la 
tornada dels infants. Potser el 
cas més complex va ser el de 
l’escola Ramon Fuster, que va 
elaborar un important pla de 
reobertura per evitar possibles 
contagis pel coronavirus entre 
els més de 1.000 alumnes del 
centre, i afavorint l’assistència 
esglaonada. També van optar 
per entrades per diferents zo-
nes i l’esglaonament a l’Esco-
la Waldorf, així com a l’Escola 
Bellaterra, on van comptar 
amb ajuda del personal de 
l’Ajuntament. D’altra banda, 
tots els centres van afavorir la 
comunicació telemàtica amb 
les famílies per a valorar i aco-
miadar un curs excepcional. 
.  Toni Alfaro

Educació

Reobertura de l’escola Ramon Fus-
ter INSTAGRAM DE L’ESCOLA RAMON FUSTER.

Més de 22.000 lectors 
durant tot l’estat d’alarma

Fins a un total de 22.243 
usuaris diferents han en-
trat a la web de Bellaterra-
Diari des de l’inici de l’estat 
d’alarma i el confinament. 
És una clara mostra de con-
fiança en el treball informa-
tiu del mitjà, que ha vist com 
durant aquests mesos aug-
mentava la quantitat d’infor-
macions rellevants per a la 
ciutadania, especialment en 
relació amb el coronavirus. 
A més, els lectors han en-

trat un total de fins a 40.717 
vegades a consultar l’actua-
litat dels seus voltants, tant 
a l’antiga web com a la nova, 
que es va estrenar a princi-
pis del mes. Una mostra de 
l’èxit que suposa l’espai com 
a punt de trobada entre ve-
ïnat, empreses, comerços i 
institucions i on es pot con-
sultar el panorama informa-
tiu no només de Bellaterra, 
sinó de tot el Vallès Occiden-
tal. Les visites es concentren 
des de Bellaterra, Cerda-
nyola, Sant Cugat, Sabadell, 
Sant Quirze, Barcelona i el 
Vallès, a més de sessions re-
gistrades des d’altres països 
extrangers. Si voleu rebre 
les notícies de BellaterraDi-
ari contacteu-nos a info@
bellaterradiari.cat.
.  Redacció

Comunicació

Més de 22.000 lectors i lectores 
diferents van transitar pel web
bellaterradiari.cat. REDACCIÓ

Com està sent la fase de 
represa aquests mesos?

La “fase de represa” apro-
vada per la Generalitat de 
Catalunya s’aplica des del 
19 de juny i és equivalent a 
la famosa “nova normalitat” 
a la resta d’Espanya, posada 
en marxa dos dies després. 
La regulació deixa enrere 
l’excepcionalitat de l’estat 
d’alarma sobre el control del 
COVID-19 i dóna més lliber-
tats en relació amb els mesos 
passats durant el confina-
ment. Entre altres aspectes, 

aquesta nova normalitat pos-
sibilita la mobilitat entre pro-
víncies i autonomies, plans 
sectorials específics per a 
llocs com centres esportius 
i universitaris i un aforament 
general determinat per 2,5 
metres quadrats d’espai in-
terpersonal i 1,5 de distància 
mínima. En cas de no poder 
mantenir aquest marge, el 
govern indica l’obligatorietat 
d’usar mascareta. I és que la 
mascareta, la distància de se-
guretat i la higiene de mans 
són els tres pilars principals 
d’una regulació que s’ha de 
mantenir en els mesos que 
venen, a falta de grans re-
brots. D’altra banda, s’apel·la 
a l’autoresponsabilitat i la co-
herència de la població, tot 
i que es preveuen sancions 
econòmiques. .  Redacció

Societat

Veïns a l’exterior i actius. T. ALFARO
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1. Edu Cots i Carles Humet publi-

quen un llibre sobre el seu viatge 

en moto al Japó |  Cedida

2.  La pel·lícula de Clàudia Malu-

enda, finalista al Festival Tribeca 

de Nova York |  Malmo Pictures

3. Les famílies de l’Escoleta de-

manen que es retardi el desallot-

jament dels espais de la UAB |  

Escola Bellaterra

4.  La presència policial redueix 

els conflictes a la zona esportiva 

del Turó |  Cedida
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