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Els actes solidaris i les iniciatives ciutadanes s’estan multiplicant durant el confinament. Fotos cedides

Enginy contra la pandèmia
» La crisi del coronavirus activa la solidaritat veïnal als pobles per fer més fàcil el confinament
» Les xarxes s’omplen de propostes originals i la ciutadania s’ofereix per ajudar els més vulnerables
Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
La història ha demostrat en diverses ocasions que en situacions
extremes la població respon amb
grans actes solidaris, com va passar amb les Brigades Internacionals que van donar suport al bàndol republicà durant la Guerra Civil, amb la mobilització d’esportistes afroamericans a finals dels
anys seixanta quan volien enviar
Muhammad Ali a la guerra del
Vietnam o amb la marxa de Washigton pel treball i la llibertat dels
afroamericans sota el discurs “Tinc
un somni” de Martin Luther King.
Ara ens trobem en un altre d’aquests moments històrics on les
persones i els seus actes poden
aturar l’expansió del coronavi-

rus. A Itàlia, els veïns confinats van
començar a cantar i ballar als
balcons per animar-se entre ells.
Aquí, fa cinc dies que el hashtag
#emquedoacasa s’ha fet viral a totes les xarxes socials i recull milers
de propostes i actes de suport de
tots aquells que combaten la malaltia des de l’únic lloc on ho poden fer: tancats a la seva llar. A
més, a les vuit del vespre se senten aplaudiments a tots els balcons
i finestres d’arreu per als herois
que surten al carrer per garantir els
serveis mínims i salvar vides.
Durant aquests dies, el Vallès
Oriental també s’ha omplert de
propostes solidàries. El capellà
de les parròquies de Montornès
acompanya en línia els seus feligresos durant el confinament amb
el seu blog Diari de l'esperança i
per un grup de Whatsapp. Els cinemes Edison han aprofitat per

potenciar la creativitat de les persones confinades amb un concurs
de minicurtmetratges casolans,
#quedatacasafilm!, on la gent
podrà penjar els seus treballs a Instagram, els quals probablement
després compilaran i projectaran
un cop obrin. El Club d’Escacs Mollet ha organitzat tornejos en línia
i a la primera edició d’aquest passat diumenge s’hi van sumar unes
tres-centes persones.
També les escoles de futbol del
CF Mollet UE i de l’FS Parets
han promogut el challenge viral
per les xarxes socials de fer tocs de
pilota o paper de vàter. El Club de
Natació granollerí ofereix tota
mena de classes, des de ioga a pilates, perquè la gent mantingui
l’activitat esportiva a casa.
Per als més musicals, la molletana Gloria Arimon ha fet una
crida a la ciutadania per potenciar

la música des dels balcons: vol que
cada dia a les sis de la tarda tothom
surti amb els seus instruments a
donar vida i ritme al confinament. O el festival artístic que
arrencarà l’Associació de Música
i Art de Mollet mitjançant Insta-

Molts veïns i veïnes
s’ofereixen per anar
a fer la compra
a la gent gran
gram, sota el nom #AMAMdesdecasa, que farà directes de la cantautora martorellenca Sandra
Bautista i altres artistes vallesans.
Per als més petits, la Colla de
Morats molletana es dedica a
contar contes i històries que entretinguin els menuts que es tro-

ben sense escola, i per als grans la
Biblioteca de Granollers proposa
una lectura diària.
D’altra banda, els veïns vallesans es donen suport pels grups
de Facebook No ets de Granollers
si..., Tu no ets de Parets si... o Mollet del Vallès Opina, on propietaris de forns s’ofereixen a portar
pa a domicili a les persones de
risc; persones anònimes es disposen a anar a fer la compra a la
gent gran; l’empresa d’autocaravanes Cervelló posa els seus vehicles a disposició del personal sanitari perquè pugui dormir en comoditat entre torn i torn; gent decora amb llums les seves terrasses i fa cants d’alegria i esperança; professors jubilats volen ajudar alumnes que necessitin repassar temaris i es pengen fotografies de cases omplertes d’un
mateix missatge: tot anirà bé.
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Els semàfors

La lupa

Al vostre costat
per Jordi Seguer, alcalde de Parets del Vallès

Generalitat

La consellera de Salut de la Generalitat,
Alba Vergés, ha anunciat que pròximament arribarà material sanitari als hospitals, però el cert és que al de Granollers
s’han vist bates fetes de bosses d’escombraries i crits d’alerta dels sanitaris.
pàgina 8

L’estat d’alerta pel coronavirus ens situa
Això no obstant, des de la Casa de la nar suport i orientació a la ciutadania en
en un escenari excepcional. Des de l’A- Vila continuem treballant per donar res- relació amb les recomanacions i restricjuntament de Parets del Vallès estem fent posta a les vostres necessitats. Ho fem a cions relacionades amb el coronavirus. És
un seguiment constant de la situació al porta tancada, sense atenció presencial, el 677 12 45 92 i està operatiu de dilluns
nostre municipi, seguint les indicacions però garantint la prestació dels serveis es- a diumenge, de 9 a 21 hores.
de les autoritats sanitàries i adoptant to- sencials i intensificant-ne d’altres, com les
Aprofito per agrair públicament el
tes les mesures que estan al nostre abast dotacions policials o la neteja amb pro- gran esforç que estan fent tots els proper evitar al màxim la seva propagació. ductes desinfectants dels entorns on hi ha fessionals de l’àmbit sanitari i dels serveis
L’excepcionalitat d’ad’emergències, els efectius
questa situació està tenint
de la Policia Local i Protecció
Per responsabilitat i per solidaritat,
una gran afectació en la vida
Civil, el servei de neteja de la
quotidiana. Entenem els invia pública, així com a tots els
respectem les normes.
convenients, les dificultats i
professionals del nostre pol’esforç que suposen les resble que els ha tocat estar en
Per poc que pugueu, quedeu-vos a casa primera línia per respondre
triccions i agraïm la comprensió, col·laboració i soliles necessitats. Tots us heu
daritat que estan mostrant les veïnes i ve- més freqüència de pas o les àrees de re- convertit en peces clau per garantir el benïns de la nostra vila.
collida d’escombraries.
estar del conjunt de la ciutadania. Un gest
Des del primer moment, hem adopHem acordat també eximir de paga- extraordinàriament lloable.
tat mesures que hem considerat im- ment les quotes del mes de març, i fins
Per responsabilitat i per solidaritat,
prescindibles, com ha estat el tanca- que es perllongui la situació, dels serveis respectem les normes. Per poc que pument de tots els equipaments, del Cen- municipals que no s’estan prestant.
gueu, quedeu-vos a casa, i només així contre de Dia Pedra Serrada i la restricció de
En cas que requeriu contactar amb l’A- tribuirem a fer que es restableixi la norvisites familiars a la Residència, així juntament podeu fer-ho telefònicament malitat al més aviat possible.
com la cancel·lació de totes les activitats o pels canals telemàtics. Val a dir que hem
Gràcies per la comprensió i suport. Ens
que estaven programades.
habilitat un telèfon de consultes per do- teniu al vostre costat i a la vostra disposició.

Mútua de Granollers

La Mútua de Granollers, liderada pel seu
president Jaume Bages, ha anunciat
aquesta setmana que cedeix els seus espais per acollir i hospitalitzar els vallesans
que ho necessitin. Un gest lloable que s’avança a una possible obligació per llei.
pàgina 8

Comunitat xinesa

La comunitat xinesa d’arreu de la comarca, com la de Mollet i la de Santa
Perpètua, ha lliurat material sanitari,
entre ell mascaretes, perquè es destini
als hospitals. La solidaritat, aquests
dies, no entén d’orígens ni de cultures.
pàgines 10 i 17

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@punsix

Confinar-se perfecte.
Però quan almenys un
membre de la família
surt a treballar a fora i a més comparteix espai al transport públic amb desenes de persones més pot tornar a
casa infectat i transmetre-ho als que estan tancats a pany i forrellat. Força incoherent tot plegat.

@carnecrudaradio
Felipe VI sabía desde
hace UN AÑO que era
el segundo beneficiario
de la cuenta en un PARAÍSO FISCAL del
dinero de la DICTADURA SAUDÍ y no ha
dicho nada hasta ahora que la prensa
lo ha descubierto. Y lo dice en plena crisis con toda la atención en el coronavirus. Es como su padre.
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@QC_Cerezuela
Què bé saber de tots
aquests personatges
públics que tenen Covid19 i que es troben bé quan hi ha població amb símptomes a qui no se'ls
està fent la prova. Sense malentesos.
Un cop més, la història ens posa a lloc
i ens recorda d'on venim. Ciutadans de
primera i de segona.
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@apuente
La restricción general a
la movilidad es inaplicable en la práctica si no
se pausan las obligaciones laborales.
Ese volumen de desplazamientos es
imposible de controlar viajero por viajero. Por eso algunos países optan por
cerrar territorios enteros, y ya de por sí
es complicado.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Monárquico

Peluqueros en guerra

per David Rabadà

per Maribel Estrada

uina és la idea més absurda que es pot dur a terme en plena
pandèmia mundial? Els exemples comencen a ser inesgotables, però la proposta guanyadora és, sens dubte, la d’organitzar una trobada multitudinària de fanàtics dels barrufets, com va
passar a França fa només uns dies.

Q

urant una connexió en directe per fer una entrevista en
un programa de televisió, Isabel Díaz Ayuso no va poder
contenir la tos en diversos moments. “És al·lèrgia”, va dir
somrient i amb un to tranquil·litzador. L’endemà, va anunciar
que havia donat positiu en les proves del coronavirus.

D

a quarantena acaba de començar, però ja s’està fent llarga i
sembla que la gent està embogint. Una prova d’això és l’home
que va decidir disfressar-se de tiranosaure Rex per sortir a passejar pels carrers de Múrcia. L’estona de llibertat va ser curta, perquè
la Policia Local el va aturar, però segur que va valdre la pena.

L

mb la companyia adequada, avorrir-se durant la quarantena no és una opció. Així ho ha demostrat una comunitat de veïns que ja s’ha fet viral amb dos vídeos. En un,
apareixien tots els veïns jugant al bingo des del balcó i, en l’altre, un d’ells feia una classe d’aeròbic mentre la resta el seguien.

A

n moments difícils, les onades de solidaritat són més emotives
que mai. A Lavapiés, la Charo va haver de celebrar el seu 80è
aniversari confinada a casa. Però els seus veïns no van permetre
que se sentís sola en un dia tan especial i, amb les mesures de seguretat, li van deixar un pastís a la porta i la van felicitar des dels balcons.

E

El + llegit

líniavallès.cat

1

Les Franqueses assumirà els costos dels serveis
externalitzats per evitar acomiadaments

2

Primer cas de coronavirus
en una veïna de Lliçà d’Amunt

3

Granollers ja té 6 persones
ingressades pel coronavirus i Mollet 10

4

Un estudiant de 3r d’ESO de la Garriga,
positiu de coronavirus

5

La Llagosta garanteix el pagament
a les empreses associades

Con el atasco del gobierno actual,
el coronavirus y la falta de visión
científica de nuestros políticos,
nuestra monarquía no ha aparecido en los medios. Esta parece
más preocupada por la herencia
de un dinero del Rey emérito que
ante la crisis que millones de españoles estamos sufriendo. España parece una república bananera, perdón, monarquía, y eso
que no producimos bananas sino
plátanos. La pregunta al respecto
es: ¿para qué le pagamos un sueldo a la monarquía? Pues para
mantener las cosas más o menos
como siempre han estado y en
donde esta monarquía nos cuesta
unos ocho millones de euros al
año, más su ingente fortuna descubierta, que bien nos vendrían
para paliar todo este desastre del
Covid-19. Pero ante todos estos
hechos, Felipe VI se dedica a maquillar el contexto con una renuncia a la herencia monetaria
de su padre sin aportar soluciones al país que dirige. Él nos habló de unidad pero nadie se une
para resolver este disparate de
país. Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos una
monarquía docta, moral y experta pero esta deviene lenta, interesada y ausente.

En el año 2012, y en plena crisis económica, el Gobierno subió el IVA de las peluquerías del
8 al 21% como un artículo de
lujo aunque la mayoría no lo
aplicamos sobre nuestros clientes. Ahora, y ante la crisis del coronavirus, el mismo Gobierno
decidió permitir que las peluquerías abrieran como una primera necesidad pero con un
IVA de lujo, aunque luego rectificó. Lo más grave habría sido
que nos hubiera resultado imposible mantener las distancias
de seguridad entre profesionales y clientes bajo riesgo de
contagio mutuo.
Ante todo el contexto ac-

tual, nuestra peluquería ya había decidido antes de la rectificación del gobierno que mantendría el local cerrado para no
potenciar el contagio a nuestros clientes, familiares y vecinos. Seguro que tendremos
muchas pérdidas y costará
mucho trabajo recuperarnos,
pero nuestra conciencia social y personal hace que nos
quedemos en casa. Cabe recordar que durante el 2013
este sector cayó un 8%, provocando el cierre de miles de
locales. Claro está que somos
un extenso sector a quien quizás no deseen ayudar, pero sí
mantener un IVA del 21%.

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#CapitalDelCoronavirus

@AngelAguiloP: Si tanques fronteres estatals, per què no tanques Madrid, que és
on hi ha el gran merder? Què hauria passat
si l'epicentre hagués estat Sòria o Teruel?

#RenunciaAL’Herència

@laura_rosel: Ho fa un diumenge a la
tarda, amb l’estat d’alarma decretat i milions de persones pendents d’un virus.
Quin gran home d’estat.

#Solidaritat

@_Sara_Gonzalez_: Responsabilitat i solidaritat és entendre que, si tu compres
massivament, el teu veí es pot quedar
sense allò que necessita.
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Mobilitat | Un 60% menys de trànsit

20 de març del 2020

Les càmeres de trànsit han registrat la disminució de la circulació a Granollers
pel Covid-19. A la cruïlla entre el carrer Francesc Ribas i Girona s’ha detectat
una reducció del trànsit notable, que de mitjana se situa pels volts del 60%.

Bates de bosses d’escombraries
a l’Hospital de Granollers
» El personal sanitari no té prou material per protegir-se del virus
» Ja s’han engegat iniciatives solidàries per fer roba sanitària
SALUT4Una treballadora de
l’Hospital de Granollers feia una
crida urgent aquest dimarts a la
nit: “No tenim bates per atendre
els malalts i estem desprotegits”. Un altre membre del personal sanitari publicava una fotografia de les bates homemade
que s’han fet amb bosses d’escombraries alguns treballadors.
No és el primer cop que el
personal de l’Hospital denuncia
“que així no es pot treballar”
perquè els falta material. La
PAH de Granollers, la Marea
Pensionista, persones anònimes i altres entitats han ajudat
a difondre-ho per les xarxes
socials. És per això que empreses tèxtils com Laagam faran
100 uniformes complets per a
l’Hospital, Zara s’ha posat a fer
roba sanitària per a tot l’Estat i
UEI-Cerclem de Granollers ha
posat en marxa la campanya
“Mascaretes Solidàries” i, de
moment, ja ha fet arribar 1.500

mascaretes. El centre sanitari ha
assegurat que actualment disposa de material, però el seu
personal dia rere dia penja imatges contràries a les xarxes socials: fotografies d’infermers
amb bosses d’escombraries i
personal sense material.
La consellera de Salut de la
Generalitat, Alba Vergés, va
anunciar abans-d’ahir que pròximament arribaria material
sanitari als hospitals catalans.
Ara bé, de moment, en diversos
centres la gent treballa amb la
mateixa mascareta, quan hauria de ser d’un sol ús, i no es canvien els guants -quan el protocol indica que després de visitar
un pacient infectat s’ha de llençar tot el material-. Per això, el
president del Col·legi de Metges
de Barcelona, Jaume Padrós, ha
denunciat l’angoixa que hi ha
entre els professionals i “la urgència d’assegurar als equips sanitaris la protecció individual”.

COMERÇOS4Des de dimecres
l'Associació de comerciants del
centre històric de Granollers, Del
Rec al Roc, ha iniciat una campanya per abastir de productes alimentaris totes les cases granollerines. “L’objectiu de la iniciativa és portar els aliments porta per
porta perquè la gent no hagi de
sortir de casa”, expliquen.
El menjar te’l porten pedalant
a casa i es pot pagar la comanda
al repartidor amb targeta. Aquesta proposta vol assegurar que les
persones amb més risc de contraure el coronavirus, és a dir, gent

gran i persones amb problemes
immunològics, no hagin d’anar als
supermercats a fer la compra.
El preu del servei és de 6 euros, els quals van destinats íntegrament al transportista, ja
que l’Associació ho fa sense
ànim de lucre.
Les botigues participants
són: la Carnisseria Font, el Restaurant Layon, la fruiteria Disfruit, la farmàcia Parera, Nins i
Can Badufels. Des de l’Associació informen que s’aniran sumant nous comerços a aquesta
iniciativa de proximitat.

Les passarel·les i l’alta costura
es refugien a Instagram

Foto: Twitter (@pahcardedeu)

La Mútua de Granollers
s’ofereix per acollir malalts

SALUT4El president de la Mútua de Granollers, Jaume Bages,
anunciava dilluns a tots els socis
de l’entitat, a través d’una carta
pública, que cediria els espais de
la Mútua per acollir i hospitalitzar aquells que ho necessitin.
“Actuo davant de la preocupació
per unes circumstàncies que ultrapassen la capacitat d’acció i
que necessiten una resposta ràpida tant individual com col·lectiva”, argumentava.

Els confinats poden rebre
aliments sobre rodes

Bages considera que “posar a
disposició de tota la ciutadania
els nostres mitjans estructurals,
de servei i d’atenció és una contribució necessària, que apel·la
directament a la solidaritat”.
Per això, la Mútua de Granollers
ha posat en mans de les autoritats sanitàries les instal·lacions
i la planta d’hospitalització de la
Clínica del Carme, la qual cosa
ha provocat que l’entitat aturi les
seves visites programades.

MODA4Després de la cancel·lació de totes les desfilades de
moda pel coronavirus, el dissenyador granollerí Jordi Dalmau se les ha enginyat per presentar la seva nova col·lecció.
“Aquesta situació actual ha fet
que ens reinventem”, diu.
La idea va ser de la Mònica, la
seva dona: “Hem de fer alguna
cosa per ajudar la gent a desconnectar i passar-s’ho bé durant
aquesta situació tan dura i real”,
li va dir. És per això que a les cinc
de tarda fan una passarel·la homemade de quinze minuts.

De fet, Dalmau s’ha convertit en el primer dissenyador a utilitzar Instagram per a aquesta finalitat. Es tracta de (R)evolution,
una col·lecció formada per 50
vestits que el granollerí i la seva
parella estan acabant sobre la
marxa perquè tots els tallers estan tancats.
A més, a través del highlight
Yomequedoencasa avisen dels
pròxims directes, que han batejat com a #HomeBridalFashion, i fan sortejos, que han rebut molta acceptació entre el
públic que els segueix.
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Mollet

Tanatori | Protocol pels morts de Covid-19

líniavallès.cat

20 de març del 2020

El Tanatori de Mollet seguirà les normes del Ministeri de Sanitat per enterrar
els morts de Covid-19: col·locar el difunt en una bossa sanitària biodegradable,
que no es podrà tornar a obrir perquè no tindrà vetlla ni tampoc comiat.

La solidaritat de Mollet
es tradueix en material sanitari
» La comunitat xinesa de la ciutat dona 3.500 mascaretes
» Comença una campanya per fer mascaretes artesanals
SANITAT4Sota el hashtag
#MascaretesSolidàries ha començat una allau de donacions
de material solidari a tot el Vallès Oriental i arreu de Catalunya. Els primers a començar la crida van ser els sanitaris de
l’Hospital de Granollers, però
aquesta necessitat s’ha estès a
tots els centres hospitalaris. “Tothom qui tingui màquines de cosir es pot posar a fer mascaretes
domèstiques” o “Busco goma
elàstica per fer mascaretes artesanals” són alguns dels molts
missatges que omplen aquest
hashtag solidari.
A Mollet, la cuinera molletana Montse Tàpia i la seva germana han engegat una iniciativa
perquè la ciutadania faci mascaretes de tela a casa per donar-les
al CAP i a l’Hospital de Mollet.
L’objectiu de les mascaretes fetes
a mà és deixar tota la producció
de material sanitari homologat
per als hospitals catalans.

Saltar-se les normes
té conseqüències

CONFINAMENT4El confinament és complicat per a tots.
Però si una cosa té clara gran part
de la població és que ha de quedar-se tancada. No obstant això,
la Policia Local de Mollet ha començat a sancionar aquelles persones físiques o jurídiques que no
respecten les restriccions imposades per aturar la crisi del coronavirus.
Ahir, l’Ajuntament de Mollet
anunciava via Twitter que ja havia posat 40 multes a veïns del

municipi, entre les quals hi ha sobretot persones i també comerços que han incomplert les normes. Aquestes sancions poden
anar dels 300 fins als 600 euros
si són lleus o de 601 a 30.000 euros si són més greus.
El consistori demanava responsabilitat a la ciutadania i
que ningú surti de casa si no és
per cap dels motius permesos.
“No surtis de casa per no posarte en risc ni a tu, ni als teus ni als
altres”, piulava.

Una mascareta feta a mà. Foto: Twitter (@carmedilme)

També a Mollet, la comunitat xinesa ha fet una gran aportació de mascaretes: n’ha lliurat
3.500 de sanitàries a la Policia
Municipal, la majoria de les
quals ha anat directament a
l’Hospital de Mollet, on ja hi ha
més d’una vintena de casos positius de coronavirus.

D’altra banda, la ferreteria
Bricosomar del carrer Enric
Morera ha fet arribar centenars
de guants i mascaretes que tenia
disponibles per a la Protecció Civil, la Policia Local i la brigada
municipal de Sant Fost, perquè puguin fer la seva feina
sense risc de contagi.

La Policia Local de Mollet ja està posant sancions pel confinament. Foto: Arxiu

Passegem els companys canins
ANIMALS4Aquesta setmana
l’Espai Gos de Mollet enviava un
comunicat als molletans i al govern del municipi on recordava
que els centres veterinaris tenen
autorització per estar oberts i garantir l’atenció mèdica als animals, tot i que s’aconsella només
utilitzar-los per a visites urgents
i demanar dia i hora prèviament per evitar aglomeracions.
A més, quan es vagi als centres
cal respectar la distància mínima
amb els altres usuaris.

Des d’aquesta entitat també
fan especial menció a la importància de continuar passejant
els animals, seguint les mesures
de prevenció que indiquen que
només ho ha de fer una persona.
“No ens podem oblidar de les seves necessitats”, expliquen. Per
això, recomanen que els propietaris de gossos segueixin la seva
rutina habitual amb l’animal,
però respectant les distàncies de
seguretat amb les altres persones.
A més, adverteixen que és “més

important que mai recollir els excrements dels peluts”. També
demanen que els contagiats o
possibles contagiats deixin l’animal a una persona lliure de virus
i remarquen que l’entitat ofereix
un servei de voluntariat per treure els animals de companyia de
les persones en risc a passejar. Els
voluntaris d’Espai Gos seguiran
un protocol rigorós: ús de corretges pròpies per lligar els gossos, tovalloletes desinfectants,
mascareta i guants.

11 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

20 de març del 2020

líniavallès.cat

| 12

Parets

Confinament | Parets s’assegura que no t’avorreixis
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Per a aquests dies de quarantena l’Ajuntament de Parets ha posat en marxa la
iniciativa #aparetsnomavorreixo amb l’objectiu d’estimular la creativitat dels
infants i fer més lleugera l'estada dels nens i nenes a les seves llars.

Seguer: “Estem fent molta
feina de desinfecció”
POLÍTICA4L’Ajuntament paretà anunciava aquest dilluns l’obertura d’una línia de telèfon per
mantenir informats dels serveis
i resoldre dubtes sobre el coronavirus als veïns del municipi.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és no saturar el telèfon del CAP
i el de la Policia Local.
L’alcalde, Jordi Seguer, explica a Línia Vallès que el govern
municipal “ha creat una comissió per donar respostes immediates a la població i per fer un
seguiment continu de l’estat del
centre de dia-residència Pedra
Serrada, que és on va originarse el primer brot” de coronavirus
al poble.
Seguer posa èmfasi en la feina que està fent diàriament l’Ajuntament per sanejar els carrers, el CAP i les zones de contenidors. “A escala municipal
estem fent molta feina de desinfecció”, assegura. També remarca que el consistori està
pendent de rebre les targetes
moneder, que ha d’enviar la
Generalitat, les quals cobriran

L’Ajuntament ha creat una comissió de seguiment del virus. Foto: Aj. de Parets

els àpats dels infants que es
quedaven a menjar als centres
educatius.
D’altra banda, aquest dimecres el consistori advertia tots els
ciutadans que deixaran de fer avisos a les persones que no compleixin les mesures decretades a
causa de l'estat d'alarma i sancionaran tots els casos, greus o no

greus, que no respectin el confinament. Aquesta decisió arriba
després de comprovar que encara hi ha persones que no respecten les mesures establertes tot i la
importància de prendre’s aquesta situació amb responsabilitat.
“Cal tenir consciència de la importància de complir amb el confinament”, recorden.

Menys viatges en bus,
menys risc d’infectar-se

MOBILITAT4El servei de bus urbà
que presta l'empresa Sagalés a Parets ha reduït el nombre d’expedicions per complir amb la resolució publicada en el marc de l’aplicació del PROCICAT per coronavirus i evitar propiciar espais
d’alt contacte com són els viatges
d’autobús.
Aquesta mesura va entrar en
vigor dimecres i durarà fins que la
situació d’alarma finalitzi.
De moment, el bus urbà seguirà el mateix horari que s’havia
previst per a les expedicions durant el mes d’agost d’aquest any.

A més, des del consistori han
informat que els conductors d’aquest transport públic vetllaran
perquè en cap cas l’ocupació dels
vehicles superi un terç de la seva
capacitat. Així, s’asseguren mantenir les distàncies mínimes que
s’han de respectar entre persones
i que han fixat les autoritats sanitàries.
D’altra banda, l’Ajuntament no
considera que aquesta reducció
suposi un problema per a la població, ja que “atesa la situació
d'excepcionalitat en què ens trobem, la demanda ha baixat”.
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Martorelles | Primeres multes a empreses del polígon

La Policia Local de Martorelles ja ha posat les primeres multes a algunes de
les empreses del polígon industrial per no complir les mesures dictades per
l’estat d’alarma. Els sancionats són transportistes de la planta que té Amazon.

Onada solidària a Sant Fost
per ajudar hospitals i geriàtrics
CORONAVIRUS4L’espurna va
sorgir per part de la família propietària de la Masia Mas Llombart i ben ràpid s’ha estès entre els
veïns de Sant Fost. Els amos de
l’edifici van posar en marxa una
campanya solidària, com en moltes altres ciutats i pobles de la comarca i del país, per fer arribar
material com guants i barrets als
hospitals i geriàtrics. Els centres
de la comarca, però també Can
Ruti (Badalona), el Parc Taulí (Sabadell), i els hospitals de Terrassa i Igualada (municipi tancat des
de dijous de la setmana passada)
ja han rebut el material.
Javier Medina, un dels impulsors, ha explicat a Som que ja

Hospitals de la
comarca i de la resta
del país han rebut
material sanfostenc
han rebut més de 1.500 euros de
donacions particulars en un

L’Ajuntament també ha fet una crida per recaptar mascaretes. Foto: Arxiu

compte corrent que han habilitat
per a aquesta iniciativa. Tothom
que vulgui donar pot fer-ho a través d’una transferència a ES74
0081 0191 9400 0153 3257 indicant com a assumpte Donanción material hospitales.

CAMPANYA MUNICIPAL
Aquesta mena d’iniciatives, però,
no només apareixen des del sector privat, sinó que el consistori
també ha fet una crida als veïns
per recaptar mascaretes, guants,

gel hidroalcohòlic i material de
protecció per poder lliurar-ho a
les residències del poble.
Alhora, des del govern municipal que lidera Carles Miquel
s’ha recordat la importància de
seguir les indicacions de Salut i
sortir de casa només per treballar, comprar o en casos d’extrema necessitat. L’alcalde, de
fet, va gravar un vídeo felicitant
els veïns per “la seva resposta a
la crida de confinament dictada
durant aquest estat d’alarma”.

Ajuts per pagar el lloguer i
subvencions per a autònoms
MARTORELLES4L’Ajuntament
va activar, abans-d’ahir, tota una
sèrie de mesures per ajudar els
veïns, els autònoms i els empresaris del poble mentre duri la crisi del coronavirus. La concessió
d’ajuts per pagar el lloguer del pis
i de subvencions als autònoms
són algunes de les decisions impulsades per l’executiu encapçalat per Marc Candela.
El consistori remarca que treballarà en tres grans àrees: comerç, empreses i autònoms que
treballen per a l’Ajuntament i
ajudes per a l’habitatge. El primer
d’aquests farà que els locals que
tinguin terrassa no hagin de pagar la taxa mentre duri la situació actual. A més, tots els negocis

que tinguin problemes pagar el
lloguer podran accedir a préstecs
i crèdits per poder fer-ho.
L’Ajuntament també indemnitzarà econòmicament les empreses i els autònoms que tinguin
contractats i que han vist suspesa la seva activitat. Paral·lelament, es mantindrà el pagament
de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços perquè segueixin tenint liquiditat.
Per últim, el govern de Candela no descarta ampliar les ajudes perquè els veïns que ho necessitin puguin pagar el lloguer.
El consistori ha compartit els telèfons de la Regidoria de Benestar Social; són el 935 705 732
i el 670 890 838.
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Crida als veïns perquè donin
mascaretes a Can Dotras
MONTMELÓ4Des de principis
d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Montmeló ha fet una
crida a veïns i empresaris perquè
donin mascaretes a la residència
Can Dotras. El govern municipal
que encapçala Pere Rodríguez
impulsa aquesta acció per ajudar
la gent gran, un dels col·lectius
de risc afectats per la pandèmia
del coronavirus. Can Dotras ja
no funciona com a centre de dia,
si bé continua operatiu per a les
persones grans que hi viuen.
Els tècnics i operaris del consistori són els encarregats de

Tothom que en vulgui
donar ha de trucar
a l’OAC o avisar
via xarxes socials
recollir aquestes màscares protectores. Per tal de poder donarles, cal trucar al telèfon de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(935 720 000) o bé interactuar

Montornès | Primer positiu per coronavirus

Durant la nit de dijous de la setmana passada es va confirmar el
primer cas de coronavirus d’un veí de Montornès. Des de l’endemà,
el consistori va tancar els equipaments culturals i esportius del poble.

Montornès seguirà lluitant
per l’estació de tren de l’R2

MOBILITAT4El govern municipal ha anunciat que seguirà batallant per tenir una estació de
tren pròpia en la línia R2. La parada de tren més pròxima a la
vila és la de Montmeló (i està
previst que es construeixi una de
nova a tocar del Circuit de Catalunya, de l’R3), de manera
que l’alcalde, José Antonio Montero, assegura que seguirà lluitant per aquesta “reivindicació
històrica” encara que admet que
serà difícil fer-la realitat.
De fet, segons informa El 9

Nou, el govern municipal té previst presentar al·legacions al Pla
Específic de Mobilitat de la comarca i insistir en la necessitat
d’aquesta infraestructura que
milloraria la mobilitat dels veïns.

MÉS AUTOBUSOS
Per altra banda, però també relacionat amb la mobilitat, Montero va recordar que cal posar en
marxa la línia de bus que ha de
connectar Vallromanes amb l’estació de Renfe de Montmeló,
aprovada des de fa tres anys.

Una imatge de l’exterior de la residència. Foto: Google Maps

amb els perfils que l’Ajuntament té a Facebook o Twitter.
VOLUNTARIAT DE SUPORT
De forma paral·lela, el consistori ha posat en marxa el projecte
de voluntariat social Suport a als
col·lectius més vulnerables durant la situació extraordinària
derivada del COVID-19.

Així, tots els veïns del poble
que tinguin entre 18 i 60 anys
(les edats compreses fora dels
col·lectius de risc) poden trucar
al telèfon 639 076 205 per oferir-se a ajudar en diversos aspectes del dia a dia. Aquest mateix telèfon és el que poden fer
servir els veïns més vells de la
vila per tal de demanar ajuda.

Montero vol que el poble tingui estació pròpia. Foto: Aj. de Montornès
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Quatre veïns de la Llagosta
donen positiu per coronavirus
SALUT4El coronavirus ha arribat a la Llagosta i, de moment,
hi ha quatre veïns infectats.
Aquestes són les primeres dades
que va facilitar l’Ajuntament
durant el migdia de dimarts
passat. D’aquests quatre casos,
els dos més greus estan ingressats a l’Hospital de Mollet (el
centre hospitalari de referència
a la zona del Baix Vallès), mentre que els altres dos casos no
han necessitat ser traslladats de
moment a l’hospital.
En el mateix comunicat, l’Ajuntament admetia que una
trentena de veïns més presentaven alguns dels símptomes
compatibles del virus, de manera

Una trentena de
llagostencs més
estan esperant els
resultats de les proves
que estan aïllats a casa pendents dels resultats de les proves

Dos dels infectats han ingressat a l’Hospital de Mollet. Foto: Google Maps

que se’ls van fer a començaments d’aquesta setmana.

GESTIONANT LA CRISI
La situació, doncs, ha hagut d’aguditzar la capacitat de gestió del
consistori, que està impulsant
tota una sèrie de mesures durant
aquests dies.
Des de finals de la setmana
passada, el consistori només

atén els veïns per telèfon (l’OAC
està tancada, de manera que les
consultes s’han de fer al 935
603 911 de dilluns a divendres
entre les 9 del matí i les 2 del
migdia), ha recomanat a la població que vaig al CAP només
en casos d’extrema urgència i
ha garantit el pagament a les
empreses contractades, tot i
l’estat d’alarma decretat.

La Llagosta | Gran caiguda del trànsit

Les mesures de confinament suggerides pel Govern han
provocat una gran davallada en el nombre de cotxes que
circulen pel peatge. El volum de la caiguda supera el 40%.

Els comerciants xinesos
donen material de protecció

SANTA PERPÈTUA4L’onada de
solidaritat per lluitar contra el coronavirus no coneix fronteres,
cosa que també s’ha demostrat a
Santa Perpètua. I és que en els
darrers dies, els comerciants xinesos de la vila han fet arribar a
la Policia Local i també als Mossos d’Esquadra unes 1.500 mascaretes, una quarantena de pots
d’alcohol per desinfectar, sis paquets de tovalloletes desinfectants, una vintena d’ampolles de
gel hidroalcohòlic antisèptic i
dos paquets de guants.

Tant els dos cossos policials
com l’Ajuntament ja han fet arribar de forma privada i pública
el seu agraïment als botiguers,
destacant que aquest gest els honora encara més perquè actualment aquests productes estan
molt sol·licitats i en ocasions són
difícils de trobar.
Les afectacions que el coronavirus provoca al poble són
múltiples; a banda d’haver-se
tancat la immensa majoria dels
equipaments, s’ha cancel·lat la
Sessió Plenària d’aquest mes.
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Tot i que ha suspès totes les seves activitats presencials, l’Ateneu Cooperatiu ha emès un
comunicat dient que manté el seu servei d’assessorament en línia o per telèfon. Es poden
fer tota mena de consultes sobre temes relacionats amb l’economia social i solidària.

45 ingressats per coronavirus
als hospitals de la comarca
SALUT4El coronavirus no s'atura. A hores d'ara, la xifra coneguda de malalts al Vallès Oriental ja
ha doblat la de dissabte passat.
Així ho informaven abans-d’ahir
els tres hospitals de la comarca
(Granollers, Mollet i Sant Celoni),
que explicaven que, en conjunt, ja
hi ha 45 persones ingressades
als tres centres que han donat positiu per coronavirus.
A l’Hospital de Granollers,
que està en crisi de material sanitari i amb personal mèdic que

Els tres centres mèdics
de referència van
actualitzar les dades
abans-d’ahir a la tarda
s'ha fet bates amb bosses d'escombraries, hi ha 23 infectats pel
Covid-19. Per la seva banda, a
l’Hospital de Mollet hi ha 20 persones ingressades per la malaltia, mentre que al de Sant Celoni hi ha dos casos positius.
Els hospitals de la comarca

A l'Hospital de Granollers hi ha 23 infectats pel Covid-19. Foto: Arxiu

estan adaptant a marxes forçades la seva activitat per donar
resposta a la situació sanitària actual. És per això que l’Hospital de
Granollers ha anul·lat les intervencions quirúrgiques no urgents, mantenint les oncològiques. Les visites d'atenció ambulatòria i les proves diagnòstiques que poden ser ajornades
també s'han anul·lat o s'estan
fent de manera virtual.
A Mollet han ajornat les ci-

rurgies majors no urgents, les
proves rutinàries amb major
risc de contagi i les consultes externes que puguin ser postposades, i ho han notificat a cada
pacient de forma individual. I a
Sant Celoni s'han restringit els
accessos a l’Hospital i al Centre
Sociosanitari Verge del Puig,
s’han limitat els acompanyants
a les àrees d’hospitalització i
només es manté l’activitat quirúrgica urgent.

7 de cada 10 empreses
ja funcionen amb teletreball

TREBALL4La secció comarcal
de Petits i Mitjans Empresaris de
Catalunya (PIMEC) fa una primera valoració positiva de les
mesures laborals impulsades
pel govern de Pedro Sánchez,
que prioritzen el teletreball en
tots els casos que no sigui imprescindible que els treballadors s’hagin de desplaçar al seu
lloc de feina.
Després de la primera setmana amb afectacions serioses

pel coronavirus, PIMEC Vallès
Oriental calcula que ha rebut
més de 300 trucades de treballadors que dubtaven sobre la situació en què quedaven si la
seva empresa aplicava un expedient regulador temporal d’ocupació (ERTO).
El seu delegat, Joan Carles
Basi, ha xifrat en un 70% la
quantitat d’empreses de tota la
comarca que ja estan aplicant el
teletreball.

Targetes moneder El Ple del Consell
per a famílies amb Comarcal es fa
beques menjador telemàticament
SERVEIS4La Generalitat ha començat a repartir les targetes
moneder que serviran per ajudar
les famílies amb pocs recursos
beneficiàries de beques menjadors per als seus fills i filles.
El Departament de Benestar
Social i Família s’ha encarregat
d’enviar-les als Consells Comarcals i als Ajuntaments, que
seran els organismes encarregats
de fer-les arribar als domicilis
durant els pròxims dies.

REUNIÓ4Per primer cop en la
seva història, la Sessió Plenària
del Consell Comarcal del Vallès
Oriental va haver de celebrar-se
telemàticament, per les mesures
preses per evitar el contagi del
Covid-19.
Els regidors i alcaldes van estan connectats durant poc més
d’una hora i cinc minuts d’una
sessió que va tenir el coronavirus
i les reaccions que cal tenir com
a gran fil conductor.

Primeres multes Accident laboral
a les Franqueses amb un mort en
per no confinar-se un escorxador

CORONAVIRUS4La Policia Local de les Franqueses ja ha interposat 15 denúncies per romandre en zones no permeses
com parcs i jardins i per passejar per la via pública sense causa justificada, com anar a treballar, al metge o a comprar productes de primera necessitat.
Dimarts passat, el consistori va publicar una nota confirmant els primers casos de coronavirus a la vila.

LES FRANQUESES4Abans-d’ahir
va tenir lloc un accident mortal en
una empresa de les Franqueses.
Concretament, en un escorxador
situat al Camí Vell de Granollers a
Cardedeu. L’accident va passar
quan un treballador de l’escorxador, que es trobava a sobre d’una
plataforma a dos metres d’alçada,
va caure a causa del trencament
d’un dels cables que la sostenia.
L’home, de cinquanta-dos anys,
era veí de Mataró.

Lamarvi diu que
pot fabricar gels
desinfectants

Confirmats casos
de coronavirus
a Canovelles

LLIÇÀ DE VALL4L’empresa de laboratoris cosmètics Lamarvi, que
té una de les seves seus a Lliçà de
Vall, ha comunicat al Ministeri de
Sanitat la seva possibilitat de fabricar gels desinfectants .
Actualment, la planta situada
a la comarca estaria fabricant ampolles i recipients de totes les capacitats per a aquest material, envasos que oscil·len entre 100 mililitres i 5 litres.

SALUT4Ja s’han confirmat els
primers casos de persones de
Canovelles contagiades pel coronavirus. És per això que l’Ajuntament de la vila ha demanat
extremar les precaucions i complir amb el confinament: “Cal
evitar sortir de casa si no és imprescindible”, han advertit.
La Policia Local ja està fent
tasques informatives i de vigilància pels carrers del poble.
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Automobilisme | Suspès el Gran Premi de la Formula1

Ahir es va confirmar el que feia dies que era una possibilitat: el 10 de maig no es disputarà el Gran
Premi d’Espanya de Formula1 al Circuit de Montmeló. Des del traçat expliquen que les entrades
que el públic ja hagi comprat serviran per a la nova data de la cursa, encara per determinar.

L’aturada de l’handbol s’allarga
fins a principis del mes vinent
Pau Arriaga
GRANOLLERS
La Federació Espanyola d’Handbol va anunciar, dimarts passat,
la suspensió de la jornada prevista per al cap de setmana dels
dies 28 i 29 d’aquest mes. D’aquesta manera, no només els
primers equips del BM Granollers (la lliga ASOBAL també
s’ha sumat a aquesta decisió)
no competiran, sinó que la mesura també afecta al filial i al BM
la Roca, que juguen en el grup D
de la Primera Estatal masculina.
El BMG va anunciar dimecres passat que frenava l’activitat esportiva de tots els seus
equips tret dels sèniors, però
dos dies més tard es comunicava que fins i tot els conjunts entrenats per Antonio Rama i Robert Cuesta deixaven de fer les
sessions preparatòries. Els jugadors dels dos equips, doncs, treballen des de casa en la mesura
que els és possible.

El Palau d’Esports estarà buit durant setmanes. Foto: BMG

Així, des de fa tot just una setmana, el Palau d’Esports, igual
que totes les instal·lacions esportives de la comarca i del país,
està completament buit, a l’espera de l’evolució de la situació
del coronavirus i de les decisions que es vagin prenent per
part de les federacions.
ELS JOCS NO ES TOQUEN
El mateix dimarts també es va
anunciar que el que no varia és la

data fixada per als Jocs Olímpics
de Tòquio. Això és un dels altres
aspectes de la temporada que
afecta diversos esportistes del
BMG, com els jugadors del sènior
masculí de seleccions ja classificades o Kaba Gassama i Nicole
Wiggins, convocades per al Preolímpic femení, per al qual s’hauria d’anunciar una nova data.
Aquest torneig, de fet, s’hauria de
celebrar a Llíria, al País Valencià,
entre avui i diumenge.

Mingote postposa el projecte
14x1000 Catalonia Project

ALPINISME4Divendres passat
el paretà Sergi Mingote va anunciar que la segona part del projecte esportiu solidari 14x1000
Catalonia Project queda ajornat
de forma temporal.
L’alpinista recentment havia estat a Xile preparant-se per
a les seves imminents expedicions al Nepal, ja que tenia previst fer els cims de l’Annapurna
(8.091 metres) i del Makalu
(8.463 metres), però la suspensió de la concessió de visats per
part de les autoritats nepalís,

provocada per la situació del
Covid-19, fa que el 14x1000 Catalonia Project s’aturi per ara.
D’aleshores ençà, Mingote és
a casa seva (com a exalcalde de
Parets és el primer que obeeix les
recomanacions de les autoritats
locals i sanitàries) i ha compartit,
a través del seu perfil de Twitter,
fotografies en les quals se’l veu llegint (diu que la lectura és una activitat que convida a la reflexió)
i l’enllaç a un documental que recull la travessa que va fer al Pol
Nord fa dues dècades.
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| DOOM Eternal
Acció, trets i explosions. Això és el que ofereix DOOM Eternal, el nou videojoc
en què els jugadors hauran de sobreviure en un món completament hostil.

Famosos

No t’ho perdis

El nom d’Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980) ha entrat amb força als mitjans catalans des de l’esclat
de la crisi del coronavirus. Aquest metge investigador, especialitzat en malalties infeccioses, s’ha
convertit en la veu experta a Catalunya per lluitar
contra la pandèmia del Covid-19. I no és d’estranyar: la seva trajectòria l’avala. En els darrers anys,
ha trobat la cura del pian, una malaltia tropical, i
s’ha involucrat a fons en la investigació de la sífilis.
Ara, juntament amb Bonaventura Clotet, lidera un
equip de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona que s’ha
proposat frenar els contagis de coronavirus. De la
mà del Departament de Salut, aquests investigadors han posat en marxa un assaig clínic pioner,
gràcies al qual unes 200 persones infectades estan provant dos fàrmacs que podrien aturar la
propagació del virus que ha paralitzat mig món.

Cuarentena Fest
Ara que el coronavirus ha obligat a anul·lar o posposar
totes les propostes culturals, els artistes han sabut reinventar-se aprofitant les xarxes socials. Un exemple d’això és el Cuarentena Fest, un festival de música en streaming que, del 16 al 27 de març, ha programat una cinquantena de concerts. Músics com El Petit de Cal Eril,
The Crab Apples o Pavvla s’han sumat a aquesta iniciativa, que ofereix espectacles d’entre 20 i 30 minuts en directe. Els vídeos, que els artistes enregistren des de casa
seva, es poden veure a través de YouTube i Tumblr.

Llibres

La fitxa

?

O R I O L

QUI ÉS

...

Ser un infectòleg de renom

ÉS FAMÓS PER

?

És un dels líders de la Fundació Lluita contra la Sida

Liderar la lluita contra el coronavirus

QUÈ HA FET

Ha impulsat un estudi per frenar la cadena de contagis

...

A LES XARXES

Teatre

M I T J À

Admiració, però també crítiques

Alguns diuen que parla clar; d’altres, que està polititzat

Música

Pelis i sèries

El delta de les paraules
Cesk Freixas

#TheShowMustGoOn
Teatre Lliure

Por pensar le dió al hombre
Sínkope

Esta mierda me supera
Jonathan Entwistle

“Per guarir la pell ferida: per això serveix
la poesia”. Són les paraules de Cesk Freixas, el músic i escriptor que aquest mes
de març ha publicat el seu tercer llibre i
segon poemari. Sota el títol El delta de les
paraules, Freixas aplega textos de temàtica crítica i universal, escrits de forma reposada, sense pressa, per convidar a la reflexió i el diàleg.

Després de cancel·lar tota la seva programació habitual a causa del coronavirus, el Teatre Lliure ha decidit que l’espectacle ha de continuar. Per això, ha impulsat tres iniciatives: #LliureAlSofà, que
ofereix obres de teatre senceres a YouTube;
#TeatreAlFil, que comparteix textos dramatúrgics a Twitter, i #15dies15anècdotes,
que explica curiositats a Instagram.

Catorze àlbums d’estudi publicats i tres
dècades fent música. Són fites que no estan a l’abast de tots els grups, però sí de
Sínkope, una banda de rock nascuda a Extremadura l’any 1990. En aquest últim treball, presenten una desena de cançons
(més dues bonus tracks) en què el grup
conserva la seva essència sense oblidar
la importància d’explorar sons nous.

D’entrada, el títol ja crida l’atenció i, probablement, molts espectadors s’hi sentin
identificats durant aquests dies de quarantena. Però, més enllà d’això, els ingredients d’aquesta nova sèrie de Netflix conviden a veure-la. La protagonitzen dos dels
actors de la pel·lícula It (versió de 2017) i
barreja trets de sèries d’èxit com Stranger
things i The end of the f***ing world.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
La salut que amaga un somriure
i SALUT

n somriure pot mostrar molt més que un estat d’ànim.
Tenir les dents grogues o les genives inflamades són
alguns dels problemes bucodentals més comuns que
tenen un impacte en la salut general i que, de fet, poden ser
indicadors que existeix un problema més greu que encara no
s’ha detectat.
Per això, és clau acudir de forma regular al dentista, encara que aparentment tot estigui bé. Posar-se en mans d’un
professional és la millor manera de prevenir malalties i assegurar-nos que la nostra boca gaudeix d’una bona salut.
D’altra banda, és imprescindible mantenir uns bons hàbits en el nostre dia a dia. Després de cada àpat, cal raspallarse molt bé les dents, preferiblement amb una pasta dentífrica amb fluor. També és recomanable fer servir fil dental per
acabar d’eliminar les restes d’aliments que puguin quedar.
Sigui com sigui, cal recordar que tot això només serà útil
si evitem hàbits negatius, com el consum de tabac o alcohol,
i seguim una dieta sana i equilibrada. En aquest sentit, és important menjar més fruites i verdures i menys dolços.

U

Les claus
AJUDA PROFESSIONAL
HIGIENE

Ves al dentista, com a mínim, un cop l’any,
encara que aparentment estigui tot bé

Renta’t les dents després de cada àpat, preferiblement amb una
pasta dentífrica que contingui fluor, i fes servir fil dental

HÀBITS A EVITAR
ALIMENTACIÓ SALUDABLE

El consum de tabac i alcohol i l’excés d’aliments
dolços afecta negativament la nostra boca
És recomanable seguir una dieta sana,
basada en fruites i verdures
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