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A l’esquerra, alumnes de segon del Pereanton contemplen com es carreguen les caixes en una furgoneta aquest dimecr

Voluntaris vallesans 
porten ajuda a Ucraïna
Combois de furgonetes i remolcs surten de Granollers i Bigues  
en direcció a localitats de la frontera amb Polònia

Granollers acull 36 refugiats 
ucraïnesos a cases particulars

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
ha anunciat que, entre els 
dies 2 i 9 de març, l’Oficina 
d’Acollida ha atès un total 
de 36 persones refugiades 
procedents d’Ucraïna que 
s’han instal·lat a la ciutat a 
casa de familiars o amics. 
La meitat són menors de 16 

anys i, entre els adults, un 
90% són dones d’entre 36 i 
65 anys.

TRÀMITS DEL PADRÓ

Des de l’Ajuntament es fa 
l’acollida a la ciutat, s’iden-
tifiquen les seves necessi-
tats i es faciliten els tràmits 
d’empadronament. També 
se’ls proporciona assessora-

ment sobre els tràmits que 
cal fer per a l’obtenció de 
la targeta sanitària i l’es-
colarització, en el cas dels 
infants. Fonts municipals 
indiquen que es treballa en 
l’arribada de més refugiats. 
Les dades de les persones 
ateses s’envien a la Direc-
ció General de Migracions, 
Refugi i Antiracisme del 
Departament d’Igualtat i 

Granollers

J.V.

Diverses persones han sortit 
aquesta setmana, des del 
Vallès Oriental, en direcció 
a la frontera entre Polònia 
i Ucraïna per portar ajuda 
humanitària, principalment 
medicaments, roba i ali-
ments a les persones que 
fugen de la guerra. Des de 
Granollers, aquest dimecres 
a la tarda, han sortit sis per-
sones en tres furgonetes. 
Porten ajuda recollida en 
diversos punts per l’ONG 
És per Tu, que des del 1998 
organitza estades d’infants 
ucraïnesos afectats per l’ac-
cident de Txernòbil, i també 
en altres punts, com les esco-
les Cervetó i Pereanton.

En el viatge de tornada 
preveuen portar 19 perso-
nes refugiades. “Anem allà 
a recollir aquestes persones 
de les quals ja tenim els seus 
passaports i la constància 
de quina casa les acollirà a 
Catalunya i, a més, portem 
ajuda humanitària”, explica 
Jaume Profitós, una de les 
persones que viatja. Profitós 
justifica la reacció de la soci-
etat civil i no descarta una 
segona expedició. “Mentre 
muntàvem aquesta primera 
expedició ja ens han sortit 10 
persones més que hi volen 
anar i dues furgonetes. Con-
tinua havent-hi gent que 
coneix gent que vol venir, 
però veurem l’experiència 
d’aquest primer viatge per-
què volem tocar de peus a 
terra. Tant de bo no calgui 
perquè ja seran les organitza-
cions governamentals, en les 
quals creiem i confiem que 
ho faran millor, que seran 

sota l’atenta mirada dels 
seus alumnes. “Ho vam fer 
perquè ens preocupava molt 
aquest tema i vam pensar 
que seria bonic fer coses, 
perquè estan patint molt i no 
volem que pateixin”, deia la 
Greta, una de les alumnes. 
“M’he imaginat que, si fos 
gent d’aquell país em senti-

ria molt trista, tindria por i 
em fa il·lusió ajudar-los”, diu 
l’Olívia. “Ens feia pena i vam 
decidir fer coses per ajudar-
los”, afegia en Martí. “Ens 
sentim orgullosos perquè 
hem pogut fer una cosa que 
poques escoles han pogut 
fer”, remarcava en Bernat, 
un altre alumne.

Feminismes que centralitza 
el registre.

Per coordinar els recursos 
d’acollida, l’Ajuntament 
treballa amb la Generalitat i 
les entitats socials amb seu 
a la ciutat, com Càritas, El 
Xiprer i Creu Roja. 

Des de l’inici de la guerra, 
s’ha establert un contacte 
permanent amb la comu-
nitat ucraïnesa de la ciutat 
i amb les famílies que hi 
tenen lligams d’amistat 
amb persones ucraïneses 
arran del programa d’aco-
llida d’infants afectats per 
l’accident nuclear de Txer-
nòbil.

més eficients, perquè és molt 
millor baixar amb tren o 
autocar que amb furgoneta. 
Però mentre no es fa, perquè 
l’administració és feixuga, 
la societat civil és més for-
migueta i conillet i va més 
ràpid.”

El comboi de Granollers 
preveia arribar a la ciutat de 
Medyka aquest divendres 
al matí i recollir, després, 
persones en diversos punts 
que han estat traslladades 
a Cracòvia o altres punt de 
Polònia. Profitós remar-
ca que els contactes amb 
aquestes persones estan 
assegurats. “Són persones 
amigues de gent d’aquí, de 
Vallromanes, de Bigues i 
Riells del Fai... Gent que 
ha dit que té una germana, 
una amiga... Ells tenen els 
nostres passaports i nosal-
tres tenim els seus i tenim 
contacte per Whatsapp.” Un 
grup d’empresaris de la junta 
directiva de Pimec del Vallès 

Oriental ha finançat aquesta 
expedició.

A l’escola Pereanton, la 
recollida de material va 
sorgir d’una iniciativa dels 
alumnes del grup de segon 
de Primària, amb edats 
compreses entre els 7 i els 8 
anys. “Dilluns de la setma-
na passada, els alumnes de 
segon van venir una mica 
preocupats pel tema de la 
guerra perquè havien sentit 
notícies. En vam parlar a 
classe, els vaig explicar el 
conflicte i vam pensar de 
quina manera podríem aju-
dar aquestes persones que 
ho estaven passant mala-
ment. Va sortir la idea de 
recollir roba, aliments, medi-
caments i coses que puguin 
necessitar. Vam informar 
les famílies i els alumnes 
de segon van passar per les 
classes explicant-ho”, deia la 
tutora de segon, Andrea Cer-
dà, aquest dimarts, mentre 
es carregaven les furgonetes 
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eguen les caixes en una furgoneta aquest dimecres al matí. A la dreta, la càrrega, al Centre Cívic i Cultural el Rieral, de Bigues, d’un dels camions que sortiran aquest divendres

També aquest dimecres, 
han sortit cap a Cracòvia 
dues furgonetes amb ajuda 
humanitària finançades 
pel Col·legi d’Arquitectes 
Tècnics de Barcelona (CAA-
TEEB). Les condueixen 
David Guri i David Martínez, 
membres de la delegació del 
col·legi al Vallès Oriental. 

De tornada portaran un grup 
de refugiats format per per-
sones grans i infants. “Amb 
aquesta decisió els arquitec-
tes tècnics mostren el seu 
compromís solidari amb les 
persones afectades per la 
tragèdia que assola Europa 
de l’est”, diu Celestí Ventu-
ra, president del col·legi.

D’altra banda, aquest 
divendres a primera hora 
del matí tenia previst sortir 
cap a la ciutat polonesa de 
Przemyl, a la frontera amb 
Ucraïna, un comboi de cinc 
furgons i dos remolcs que 
conduiran 10 persones de la 
comarca, moltes de Bigues 
i Caldes, amb ajuda huma-

nitària que s’ha recollit en 
diverses localitats, com 
Bigues i Riells del Fai, Cal-
des, Sabadell, Montornès o 
Granollers. Els impulsors van 
ser Ricard Vadillo, de la boti-
ga Fusta amb cor, de Caldes, 
i Oleksandr Shapovalov, un 
ucraïnès que viu a Bigues i 
Riells del Fai des del 2001.

Concert solidari 

amb Ucraïna,  

a Granollers

Granollers

L’Associació Amics de la 
Ciutat de Granollers celebra 
un concert diumenge a les 
7 de la tarda a la Sala Tarafa 
a benefici dels damnificats 
per la guerra d’Ucraïna amb 
músics del Jove Projecte 
Orquestral dirigit per Josep 
Maria Sauret. El trio format 
per Gerard Palmer, violí; 
Alba González, violoncel, i 
Arnau Balcells, piano, inter-
pretaran obres de Beethoven, 
Vivaldi, Brahms, Saint Saens 
i Pau Casals. A la mitja part 
actuaran la violinista ucra-
ïnesa Liuva Petlovana, resi-
dent a Barcelona, i la contra-
baixista Verónica Soloveva, 
nascuda a Catalunya amb 
ascendència russa. 

Cinc minuts  

de silenci

Mollet del Vallès

Alguns municipis del Vallès 
Oriental com Mollet o 
Canovelles, van fer aquest 
dimecres al migdia cinc 
minuts de silenci en solida-
ritat amb el poble ucraïnès 
i per mostrar el rebuig a la 
invasió de l’exèrcit rus. Res-
ponen a una iniciativa de 
la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.


