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El coronavirus no només ha
confinat tothom a casa seva, ha
paralitzat l’economia i ha colpe-
jat milers de persones, sinó que
també s’ha emportat els enca-
rregats de contagiar somriures
als hospitals: els Pallapupas. 

És per això que els pallassos
s’han negat a deixar de banda la
seva funció de “seguir al costat
dels malalts, els familiars i el
personal sanitari” i han creat un
canal de Youtube, #contagiem-
somriures, on es dediquen a pen-
jar vídeos per fer més fàcil l’esta-
da dels malalts als centres mèdics.

Aquesta iniciativa l’han ba-
tejat sota el nom Operació Con-
tagi i la carta de presentació  és

un vídeo que mostra el senyor
Coroneitor eliminant tots els
Pallapupas de l’hospital i que
acaba amb una declaració d’in-
tencions dels pallassos: “Els Pa-
llapupas són molt Pallapupas” i
no deixaran que el virus deixi els
malalts sense diversió, “perquè
amb humor qualsevol situació es
pot afrontar molt millor”, expli-
quen des de l’organització. 

Els actors que treballen a
Pallapupas normalment repre-
senten uns personatges fixos.
De moment, al canal de Youtu-
be hi ha càpsules d’humor del
Mascarillo, l’infermer que fa en-
canteris amb un rotllo de paper
higiènic, o el Vitamino C, un
karateka i cinturó negre del ka-
raoke que està en forma per
lluitar contra el coronavirus, en-
tre altres actuacions. 

Totes les càpsules còmiques

estan dissenyades i ambientades
en la situació actual. Per exem-
ple, en una d’aquestes s’explica
la necessitat de no mantenir
contacte i respectar la distància
de seguretat amb els altres per
evitar el contagi. En una altra, es
veu com la doctora Foneda no
sap que fer durant el confina-
ment a casa seva i es dedica a fer
punta als llapis. 

La pallapupas Oxígena, i ac-
triu Núria Valero, relata a Línia
Vallès la seva experiència com a
pallassa a l’Hospital de Grano-
llers. “He treballat tres anys al
centre hospitalari granollerí i
sempre m’he sentit com a casa,
el personal sanitari comptava
amb nosaltres per a tot: per po-
sar injeccions o per entrar a qui-
ròfan”, recorda. 

Un dia la infermera Oxígena
i una companya seva, pallassa,

van decidir provar una cinta de
córrer que acabaven de portar a
l’Hospital de Granollers, des-
afiant les advertències de “cau-
reu” de les treballadores sanità-
ries. Tot seguit, van engegar-la i
van començar a córrer fins a

sortir volant: “Els riures dels
nens i dels pares van compensar
el cop a la ronyada”, riu, mentre
reconta l’anècdota. “Encara que
per culpa del coronavirus no
podem estar braç a braç i acom-
panyant la gent ingressada a
l’hospital, amb els vídeos vo-

lem donar aquesta píndola
d’humor tan necessària en
aquests moments”, diu Valero,
puntualitzant que els vídeos no
només són per animar els pa-
cients, sinó per donar suport a
l’equip de treballadors mèdics.
“Ells també necessiten somriu-
re i cada cop que faig un vídeo
penso en totes aquestes boniques
persones que l’han de rebre i en
com alleugerir-los una mica l’es-
pera, el patiment i l’angoixa”.  

Des del 2000 l’ONG Palla-
pupas s’encarrega d’omplir i
fer més humanes les esperes
dels hospitals, acompanyant a
quiròfans, fent riure a les zones
d’hospitalització pediàtrica i a
aquells que l’edat els ha fet obli-
dar la màgia de somriure. “Cada
any visitem més de 65.000 per-
sones i la nostra tasca arriba a
170.000”, conclouen.

Queno ens falti l’humor
» Els Pallapupas han obert un canal de Youtube perquè no poden estar presencialment als hospitals 
» Aquests pallassos fan clips que s’encarreguen d’explicar amb humor com fer front al coronavirus 

Els Pallapupas segueixen fent riure la gent que més ho necessita des de casa seva. Fotos: Pallapupas i arxiu

Els Pallapupas utilitzen
les xarxes socials per
seguir a prop dels
ingressats hospitalaris

Júlia Gamissans 
GRANOLLERS
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Tribuna

per Josep Monràs, alcalde de Mollet

Junts guanyarem

Vull començar amb un missatge con-
tundent: aquells que podeu, us heu de
quedar a casa. Junts sortirem d’aques-
ta situació excepcional, però tots i ca-
dascun de nosaltres tenim la responsa-
bilitat d’aconseguir-ho. Hi ha treballadors
i treballadores que treballant a la primera
línia d’acció estan protegint-nos a tota la
resta, i per ells i elles, la resta hem de se-
guir les indicacions del confinament.

A tots i totes aquelles persones que
en aquests dies de confinament estan
treballant, el més sincer agraïment en
nom meu i de la nostra ciutat. Al per-
sonal sanitari, policial, de neteja, de dis-
tribució i venda d’aliments, entre molts
d’altres, gràcies de tot cor per a mante-
nir els serveis essencials de la ciutat i fer
costat a aquelles persones que són més
vulnerables. En aquests dies, encara em
sento més orgullós de ser molletà, i de
tenir l’honor de ser l’alcalde d’aquesta
ciutat. Vull agrair també a totes les per-
sones que de manera cívica, responsa-

ble i solidària esteu complint amb el
confinament. I als que malauradament
no ho estan fent, dir-los que els agents
policials no dubtaran a sancionar qui no
respecti les normes, perquè ens estan
posant en risc a tots i totes.

Des de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès treballem incansablement des de
l’inici de la crisi, seguint les indicacions
de les administracions superiors i in-
tentant que la situació afecti el menys
possible els veïns i veïnes de la ciutat.
Per a fer front a la crisi hem posat en
marxa diverses mesures, però el mis-
satge més important que m’agradaria
fer-vos és que no deixarem ningú en-
rere. La ciutat de Mollet no esmerçarà
cap recurs de suport als més vulnera-
bles. Cap persona que ho necessiti es
quedarà sense assistència social.

A més, ja estem treballant en di-
verses mesures d’àmbit econòmic per
a estar a punt el dia que la crisi acabi.
Entre aquestes mesures, destacar les

que estan relacionades amb la reacti-
vació econòmica i el comerç local de
proximitat, ja que serà crucial destinar
molts esforços perquè el comerç de la
ciutat torni a ser vital i vibrant. Tam-
bé vull destacar les mesures de suport
a les famílies en aquests moments
complicats, per exemple, eximint les
quotes de les Escoles Bressol Munici-
pals, de l’Escola Municipal de Música
i Dansa i del Centre Esportiu Munici-
pal Ca n’Arimon, mentre els equipa-
ments estiguin tancats.

És una situació complicada, però
vull acabar amb un missatge d’espe-
rança. Aquest virus no entén ni d’i-
deologies ni de territoris, però units,
amb l’esforç de tots i totes, estic segur
que superarem aquesta situació. Sem-
pre tindreu l’Ajuntament de Mollet del
Vallès amb vosaltres, al vostre costat.
Fes-ho per tu, fes-ho pels teus, fes-ho
per tothom, però queda’t a casa i
junts guanyarem!

A la residència on està
la meva àvia pots fer vi-
deoconferències amb els

teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sé que están pasan-
do cosas muy grandes
todos los días, pero en

muchas ciudades de varios países oc-
cidentales ya no hay nadie durmien-
do en las calles. Resulta que se podía
hacer rápidamente, solo había que
querer. Ahora, que nunca volvamos
atrás.

Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys
i ens dedicam a la cultu-

ra ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.

Sánchez vuelve a mez-
clar las medidas de con-
finamiento con la deci-

sión de no paralizar la actividad labo-
ral y transportes. Si el Gobierno consi-
dera que el coste de lo segundo es in-
asumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.

@apuente@PonsPereAntoni@slrun93 @SeoirseThomais
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Els semàfors

Pallapupas
Aquests pallassos volen seguir al costat

dels nens malalts, els familiars i el perso-
nal sanitari i han creat un canal de You-
tube, #contagiemsomriures, on es dedi-

quen a penjar vídeos per fer més fàcil
l’estada dels malalts als centres mèdics. 

pàgina 3

Diputació
La Diputació de Barcelona ha posat 

en marxa una campanya anomenada
Contra la violència masclista, que no

ens aturi el confinament per conscien-
ciar que la lluita contra aquesta xacra 

no pot aturar-se de cap manera. 
pàgina 18

Aj. de Mollet
L’Ajuntament de Mollet, amb l’alcalde

Josep Monràs al capdavant, ha demanat
ajuda a l’exèrcit per desinfectar diversos
espais públics. La mesura ha aixecat cer-
ta polèmica i tots els ajuntaments que

l’han pres tenen el PSC al govern.  
pàgina 10
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Seguer: ”A Parets estem fent 
molta feina de desinfecció”1

2
Somriures virtuals: els Pallapupas 
contagien l’humor des de casa

45 ingressats per coronavirus 
als hospitals de la comarca

Ja hi ha més de 40 morts 
a la comarca per coronavirus

Primeres morts per coronavirus 
a Caldes i a la Llagosta

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la in-
tel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.

Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’ac-
tual pandèmia i nosaltres, re-
closos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodi-
nàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persis-
tència, per ser sorda, etc.), te-
nim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.

Està bé aplaudir els sanita-
ris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cas-
solades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recor-
dar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves fa-
mílies, estan vivint aquests mo-
ments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’i-
nundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cas-
solades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no ob-
lidem ni oblidarem.

Presos i exiliats
per Amadeu Palliser 

Targetes menjador
per Joan Tuset (ERC Canovelles) 

La crisi del coronavirus està
posant a prova la solidesa i els
valors de la nostra societat.  

Una crisi sanitària de grans
proporcions que afecta tot-
hom però d’una manera més
punyent les persones i famílies
més vulnerables. El sistema
educatiu públic és un dels pi-
lars generadors d’igualtat d’o-
portunitats i cal protegir-lo.

Amb el tancament de les
escoles, el risc que molts in-
fants no tinguessin garantida
una correcta alimentació ha fet
que els departaments d’Afers
Socials i Educació del Govern
de la Generalitat hi destinin
una partida de 6 milions d’eu-
ros, ampliables en funció de
l’allargament del tancament
dels centres educatius.

Aquesta setmana ha co-
mençat el repartiment de
140.000 targetes menjador
als infants usuaris del servei de
menjador, 20.000 per als me-
nors usuaris de serveis d’in-
tervenció socioeducativa amb
servei d’àpat.

A la comarca els ajunta-

ments repartiran, amb coor-
dinació del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, 7.065 tar-
getes moneder als beneficiaris
de les beques menjador.

Per cada família es carre-
garà la targeta amb l’import
de la prestació diària pel total
de dies que duri el tancament
escolar. Les targetes les podran
utilitzar les famílies per ad-
quirir productes alimentaris
en qualsevol establiment d’a-
limentació.

Davant l’impacte d’aques-
ta crisi, les administracions
han de donar el màxim d’elles
mateixes per afrontar aquest
repte. La rapidesa a prendre
una mesura tan necessària
per part del Govern de la Ge-
neralitat reforça el nostre sis-
tema educatiu públic.

Aquesta crisi posa de ma-
nifest també la importància
que tenen els ajuntaments i la
necessitat de dotar-los de més
eines i recursos per salvar la
salut de les persones i protegir
especialment els drets de les
persones més vulnerables.

Les millors
perles

Fer una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una apli-
cació de cites no són motius per trencar el confinament. Sem-

bla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de re-
cordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

Quan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’ai-
xò és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la neces-

sitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar poké-
mons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal. 

La situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha

decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir masca-
retes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

No és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capda-
vant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciuta-
dans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat ca-

paç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

Hi ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si

bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

A les xarxes

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajor-
nen fins al 2021”?

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#TotAniràBé

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé... 

#HospitalDeCampanya #Tòquio2021
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Granollers

Adeu a una de les trompetes
granollerines del jazz

OBITUARI4Fa una setmana que
el trompetista Salvador Borràs va
deixar-nos. Als noranta-dos anys,
aquest músic nascut a Sant Fe-
liu de Codines i granollerí en
adopció va dedicar tota la seva
vida a la música. 

Borràs va formar part de  la
famosa Orquestra Selecció de
Granollers, on va coincidir amb
el mestre Ruera i músics reco-
neguts com Vicenç Vacca, Ven-
tura, Melé, Mauri, Garrell i Pey. 

Els seus estudis de trompeta
els va començar de ben petit
amb el compositor Josep Bou,

gràcies a una recol·lecta que van
fer els socis del Casino de Sant
Feliu de Codines, on Borràs feia
de mosso d’equipatge. 

Després va estudiar amb
Josep M. Ruera i va acabar la
seva formació amb Amadeu
Rovira. 

Va formar part de diversos
conjunts com el del saxofonista
Josep Vilà, la Banda Municipal
de Barcelona i el seu propi quin-
tet, amb el qual va tocar a totes
les sales de Granollers. 

Els últims anys s’havia dedi-
cat a donar classes de trompeta.   

Allau solidari per proveir
l’Hospital de Granollers

SALUT4Des de la crida per
aconseguir material mèdic i les
fotos penjades a Twitter amb
personal sanitari equipat amb
bates fetes a partir de bosses
d’escombraries, s’ha generat una
mobilització ciutadana i empre-
sarial massiva que no para d’en-
viar material sanitari a l’Hospi-
tal de Granollers. 

És per això que aquesta set-
mana, des del compte de Twit-
ter, l’Hospital agraïa la col·la-
boració solidària i les donacions
que no paren de rebre. Per
exemple, aquest dilluns la Colla

Gegantera de Canovelles, l’Ho-
gar Extremeño de Canovelles, la
Farmàcia Girba, la Font Altaba
i la Maica Lluch de Canovelles
enviaven un lot de termòmetres
i tensiòmetres. 

Davant de l’allau d’aporta-
cions, l’Hospital ha decidit obrir
una línia telefònica exclusiva
per gestionar l’arribada de ma-
terial. A més, l’Ajuntament de les
Franqueses ha obert una xarxa
de voluntariat per confeccionar
mascaretes i cosir bates, que
s’enviaran a l’Hospital i a les re-
sidències de la zona.  

Missatge de suport de Quim
Masferrer per a l’Hospital 

SOCIETAT4El presentador del
Forester i fill de Sant Feliu de
Buixalleu (la Selva), Quim Mas-
ferrer, va enviar aquest dissab-
te un missatge d’agraïment a
l’Hospital de Granollers, on co-
mentava “que va néixer”. 

Amb un vídeo-tuit donava
“moltíssimes gràcies a la feina, a
la dedicació i a la professionali-
tat del personal sanitari que està
lluitant contra el Covid-19” i
feia una especial menció als tre-

balladors de l’Hospital de Gra-
nollers, dient-los “sou molt bona
gent”. 

Masferrer, com altres famo-
sos, ha utilitzat les xarxes socials,
en aquest cas Twitter, per donar
ànims i forces a tota la població,
sobretot a la que dia rere dia llui-
ta per aturar l’expansió del co-
ronavirus. 

També en el seu vídeo ha vol-
gut recordar a tota la població
que “junts ens en sortirem”. 

Economia | L’empresa Gallo dobla la seva producció
Les plantes de producció del grup Gallo, una a Granollers, han incrementat 
la capacitat de producció de pasta per donar resposta al creixement de la 
demanda del producte que ha generat la situació actual de confinament. 

CONFINAMENT4Se sap que en
moments d’alarma sanitària o
climàtica els més perjudicats
són els que no tenen recursos,
com va passar amb l’onada de
fred del Canadà que va matar di-
versos sensesostre. 

A les xarxes socials fa dies
que es llegeixen missatges com
el d’una policia que denuncia que
“és trist haver de multar amb
700 euros una persona que no té
casa per no estar confinada” o
treballadores que lamenten que
els albergs per a persones sense
llar hagin estat els últims de re-
bre el material bàsic sanitari
per protegir els usuaris i els
educadors socials. A més, com
explicava aquest dimarts la Di-
recta, els albergs que ofereixen
un espai per dutxar-se, menjar i
dormir no accepten noves ad-
missions, per aturar la propa-
gació del virus. 

És per això que l’Ajuntament
de Granollers ha convertit el Pa-

velló del Tub en un alberg de gent
sense sostre amb la previsió que
una dotzena de persones  puguin
passar-hi el confinament, igual
que l’Ajuntament de Barcelona ha
inaugurat aquest dimecres un
campament a la Fira Barcelona
per a 225 persones.  

El pavelló de Granollers s'ha
habilitat perquè les persones
que ho necessitin puguin dormir,
dutxar-se i fer tots els àpats en

mans de Creu Roja. També el
consistori activarà personal de
l'àmbit social per donar-hi suport
i tindrà unes hores al dia perso-
nal sanitari. 

Per contra, la CUP de Gra-
nollers exigeix més implicació,
que tots els pavellons del muni-
cipi es disposin per a la gent sen-
se sostre i que s’estableixi com fer
l’aïllament en el cas que hi hagi
algun infectat. 

Granollers ha habilitat un espai per als sensesostre. Foto: Arxiu 

Confinar-se a casa 
quan no tens un sostre 

» L’Ajuntament ha obert un pavelló per a les persones sense llar
» La CUP granollerina exigeix més mesures per protegir tothom
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Mollet

Un vídeo per a nens sobre 
el virus triomfa a les xarxes

CORONAVIRUS4De vegades ens
oblidem que la infoxificació no
només crea pors i inseguretats als
adults, sinó que també deixa
desprotegits els nens. 

És per això que un metge
molletà, Víctor Espiga, Josep
Giró i Berta Rubio han publicat
un vídeo-conte sobre el corona-
virus. 

Espiga és metge de la Unitat
d’addiccions del Servei de Salut
Mental de la Fundació Sanitària
Mollet, però fa anys que plasma
la seva vocació literària al blog
Lletres i gargots.

Ara ha decidit fer aquest con-
te per poder explicar la pandèmia
als més petits -i també perquè els
grans siguin conscients de la im-
portància del confinament-. Ac-
tualment, el vídeo compta amb
71.350 visualitzacions i missatges
d’agraïment com “gràcies per
parlar amb un llenguatge que en-
tenen els nens”. 

El conte fa èmfasi en la ne-
cessitat de quedar-se a casa: “Si
el virus no té cames, nosaltres
som les seves cames. Si ens que-
dem tot el temps que puguem a
casa, no podrà seguir avançant”.

Josep Monràs exigeix  
les targetes moneder

POLÍTICA4L’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, ha enviat re-
centment una carta al president
de la Generalitat, Quim Torra,
sumant-se a la crida del món
municipalista, on  ha reclamat
més coordinació i diàleg “amb el
món local per garantir que els
fills i les filles de les famílies  més
vulnerables que ja no poden
anar a escola tinguin garantit el
servei d’àpat com abans de l’es-
tat d’alarma”. 

L’alcalde molletà també ha
recordat a Torra que el 16 de
març es va comprometre a ga-

rantir els ajuts de menjador i
que, ara, “s’ha posat tota la res-
ponsabilitat de repartir les tar-
getes moneder als consistoris i
als consells comarcals sense es-
pecificar ni acordar amb el món
local un protocol clar per al seu
repartiment, provocant dubtes i
entrebancs perquè aquests ajuts
arribin als seus destinataris”,
lamenta. 

Sigui com sigui, aquest dilluns
el Consell Comarcal ha començat
a repartir, a través dels ajunta-
ments, 7.065 targetes moneder
als alumnes del Vallès Oriental.

CORONAVIRUS4Més de dues-
centes persones, concretament
222. Aquesta és l’última xifra glo-
bal d’ingressats per coronavirus
que han fet pública els tres hospi-
tals de la comarca aquest dimecres.

A l’Hospital de Mollet hi ha
88 pacients positius de Covid-19
ingressats i des de l’inici de la pan-
dèmia han donat 50 altes i han
patit 19 defuncions. A l’Hospital
General de Granollers tenen 123
casos positius, han superat la
malaltia 22 persones i han mort
20 pacients a causa del virus. Per
últim, a l’Hospital de Sant Celo-
ni hi ha 11 ingressats, han supe-
rat el coronavirus dues persones
i se n’han mort tres. En conjunt,
ja hi ha hagut més de 40 morts a
la comarca per la pandèmia.

D’altra banda, els hospitals
vallesans han hagut d’ampliar la
seva capacitat d’hospitalització
per fer front a la pandèmia. En el
cas de l’Hospital de Mollet, han
adaptat el centre de dia i de con-

sultes externes per poder in-
gressar més pacients, així que ara
compten amb 285 llits respecte
dels 154 que hi havia abans.
També han establert una comis-
sió de professionals que dona ser-
vei d’atenció emocional i psico-
lògica. Aquest programa l’està di-
rigint el Servei Espiritual i el
Servei de Salut Mental de l’Hos-
pital i l’han batejat com a Su-
portCovid, on acompanyen els fa-

miliars, pacients i treballadors sa-
nitaris que ho necessiten. 

A l’Hospital General de Gra-
nollers han ampliat la unitat de cu-
res intensives amb 46 llits; dedi-
quen un 80% de l’activitat hospi-
talària al tractament de pacients
positius o sospitosos de tenir Co-
vid-19; i des d’aquest dijous tota
l’activitat Maternoinfantil és ate-
sa a la Mútua Granollers, incloses
urgències de ginecologia i parts.

L’Hospital de Mollet ha ampliat la seva capacitat d’hospitalització. Foto: Arxiu

Ja hi ha més de 40 morts 
a la comarca per coronavirus 
» A l’Hospital de Mollet hi ha 88 pacients positius de Covid-19
» En total hi ha 222 infectats als tres hospitals del Vallès Oriental

Mollet demana ajuda 
a l’exèrcit per desinfectar

POLÍTICA4L’alcalde molletà,
Josep Monràs, ha sol·licitat la
col·laboració de la Unitat Militar
d'Emergències (UME) per com-
plementar la feina dels serveis
municipals de desinfecció en la
lluita contra la propagació del Co-
vid-19.  

L’alcalde ha deixat clar a la
missiva que necessiten “tota l’a-
juda possible” per dur a terme la
neteja dels espais que envolten
l’ambulatori, el mercat munici-

pal, l’Hospital de Mollet i altres
zones de la ciutat, que actualment
no poden desinfectar.  

Per contra, la diputada de la
CUP Mireia Vehí ha criticat re-
centment des del Congrés el “te-
rror” que produeix “treure a pas-
sejar els militars a les televi-
sions”. També molts altres regi-
dors d’aquest partit s’han mostrat
contraris a la participació de l’U-
ME per intentar combatre la si-
tuació provocada pel coronavirus. 

Sanitat | Els CDRs de Mollet lliuren material sanitari 
La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallés va agrair ahir a través de
les xarxes socials la col·laboració del CDRs de Mollet, que han lliurat material sanitari
per a l’ambulatori i l’hospital del municipi. “Entre tots guanyarem la pandèmia”, deia.
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Parets

CORONAVIRUS4Aquests dies
les forces policials dels munici-
pis catalans són les encarregades
de fer rondes per assegurar que
la població se cenyeix a les nor-
mes de quarantena dictades pel
Reial Decret 463/2020.

Encara que mediàticament,
des dels ajuntaments, les esco-
les i totes les institucions públi-
ques s’ha fet una gran feina de
conscienciació de la població, hi
ha persones que no respecten les
normes del confinament. 

És per això que la Policia Lo-
cal de Parets, gràcies a l’empre-
sa 112dron, ha posat en marxa
un sistema de control molt in-
novador. Des del passat cap de
setmana fan les sortides de con-
trol amb drons per diferents es-
pais del poble. 

En concret, la policia dis-
posa de quatre drons, cada un
dels quals té una funció con-
creta assignada. Els primers
disposen d’una càmera que
grava les imatges i visualitzen
les persones que no compleixen
amb els supòsits contemplats

com a excepcions per estar al
carrer. Un altre té un altaveu
que serveix per avisar i donar
les indicacions i els avisos per-
tinents a la ciutadania. I el da-
rrer està dotat amb una càme-
ra d’infrarojos que, a una dis-
tància de 50 metres, pot me-
surar la temperatura corporal
i detectar si una persona té fe-

bre, amb la qual cosa es pot ac-
tuar amb rapidesa i, si és ne-
cessari, avisar els serveis d’e-
mergència.

L’empresa 112dron i els seus
col·laboradors han facilitat de
manera desinteressada els com-
ponents que s’han incorporat
als aparells i dos drons nous a la
policia paretana. 

Els drons de Parets. Foto: Policia Local de Parets

Els drons sobrevolen Parets 
i lluiten contra el coronavirus

Confinament | Parets, amb la gent gran 
L’Ajuntament de Parets ha creat una línia d'assistència per fer un seguiment de

les persones de més de 75 anys que no disposen de servei de teleassistència i
viuen soles. Actualment hi ha 135 paretans en aquestes circumstàncies.

Objectiu: que hi hagi
infermers a les escoles

EDUCACIÓ4“Hi ha famílies que
passen tota la jornada escolar
sense poder allunyar-se del cen-
tre educatiu per si algun dels
seus fills necessita una resposta
mèdica que els docents o vetlla-
dors del centre no estan auto-
ritzats a oferir, com ara injectar
un medicament de forma ur-
gent”, explica Casandra García,
la primera tinent d’alcalde i la re-
gidora paretana d’Educació i
Salut. Al plenari d’aquest di-
marts García ha reclamat la fi-
gura d’un infermer a les escoles
per millorar la salut de l'alumnat,

de la comunitat educativa i “fa-
cilitar la conciliació familiar”. 

Sumem Esquerres Parets
creu que cal donar resposta a les
necessitats que part de l'alum-
nat presenta a causa de proble-
mes de salut. A més, l’Associa-
ció Científica Espanyola d'In-
fermeria i Salut Escolar confir-
ma que és urgent incorporar la
figura d'infermeria a les escoles.
És per això que la formació ha
instat el Departament d’En-
senyament a incloure una par-
tida pressupostària destinada a
fer-ho possible.
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Martorelles | Sant Fost

Atenció psicològica a Sant
Fost durant el confinament

SERVEIS4Des de principis d’a-
questa setmana, l’Ajuntament
de Sant Fost ha habilitat un ser-
vei d’atenció psicològica per te-
lèfon per a tots els veïns. Aques-
ta prestació estarà en funciona-
ment mentre duri la situació ac-
tual de confinament.

Per tal d’accedir a aquest ser-
vei només cal trucar al telèfon mò-
bil 689 102 007, entre les 9 del
matí i dos quarts d’una del mig-
dia. Els Serveis Socials del con-
sistori faran una selecció de les
trucades que rebin i les derivaran

als psicòlegs, que per la tarda
atendran cas per cas les necessi-
tats dels veïns.

L’Ajuntament remarca que
aquest servei també està dispo-
nible per a infants i adolescents.

SUSPENSIÓ DE QUOTES
Per altra banda, el consistori va
anunciar ahir que les famílies que
tinguin infants que estiguin a
l’Escola Bressol El Petit Roure no
hauran de pagar les quotes men-
tre duri el confinament. L’Ajun-
tament assumeix les despeses.

SALUT4Les darreres xifres fetes
públiques pels responsables de
Salut, i de les quals se n’ha fet res-
sò l’Ajuntament de Martorelles,
eleven a quatre el nombre de
veïns del poble que han donat po-
sitiu per coronavirus. Els quatre
casos estan sent tractats a l’Hos-
pital de Mollet, el de referència a
la zona del Baix Vallès.

Després d’actualitzar el nom-
bre de positius en un comunicat
publicat abans-d’ahir, el consis-
tori va recordar a tothom que
“respecti estrictament el confi-
nament” i que es restringeixin les

sortides a la compra de produc-
tes de primera necessitat o als
llocs de feina en tots els casos que
no sigui possible fer teletreball. De
la mateixa manera, des del con-

sistori adverteixen que en les
sortides en cotxe només hi pot
anar una persona.

MÉS SOLIDARITAT
De forma paral·lela a l’aparició de
nous casos, i com en tants i tants
municipis de Catalunya, a Mar-
torelles també s’ha despertat un
sentiment de solidaritat que fa
que molts veïns posin el seu gra-
net de sorra i ajudin en tot el que
els és possible.

A principis d’aquesta setma-
na, l’Ajuntament va sumar-se a
la iniciativa solidària de l'em-
presa Robin Hat per fer arribar
mascaretes als hospitals de la co-
marca i de la resta del país,
mentre que l’empresa Dose In-
nova, del Grup Towa, ha donat
un lot de material sanitari (amb
guants, gorros, bates i ulleres de
protecció) a la residència Les
Moreres i al Centre d’Atenció
Primària de Sant Fost.

Els casos estan sent atesos a l’Hospital de Mollet. Foto: Arxiu

Quatre martorellesencs estan
hospitalitzats per la Covid-19

Martorelles | Mónica Utrilla impulsa ‘Active at home’
La martorellenca Mónica Utrilla ha estrenat un perfil d’Instagram anomenat
Active at home que vol servir per donar eines i consells perquè tothom pugui
mantenir-se actiu i en forma mentre duri l’actual situació de confinament.

L’Ajuntament recorda
que només s’ha de
sortir de casa en casos
d’extrema necessitat
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Montmeló | Montornès

Dos intoxicats per un incendi
en un pis de Montornès

SUCCESSOS4Un home i una
dona van resultar intoxicats du-
rant el matí de diumenge passat
per culpa d’un incendi a la cui-
na de casa seva, en un dels blocs
de pisos del carrer 9 d’abril de
Montornès.

Quan els Bombers van rebre
la trucada que els va alertar de
les flames van desplaçar quatre
dotacions fins al lloc dels fets i
van poder apagar les flames. El
fum, que s’havia originat a la cui-
na, va omplir totes les habita-
cions del pis, provocant que els

seus dos residents patissin una
intoxicació lleu en respirar-lo.
Els Bombers van explicar que
una assecadora havia estat el
causant de l’incendi.

Els serveis d’emergències
que es van desplaçar fins al car-
rer 9 d’abril van atendre l’home
i la dona a casa seva i, donat que
a banda d’haver inhalat fum
també presentaven cremades
lleus, van decidir traslladar-los
en ambulància a l’Hospital de
Granollers. Posteriorment, van
rebre l’alta mèdica.

Montornès | Posen en marxa la xarxa ‘#Cuidem-nos’
L’Ajuntament de Montornès ha posat en marxa el projecte #Cuidem-nos,
que ha servit per crear una xarxa de voluntaris que estiguin preparats per 
ajudar els veïns més vells del poble en cas que necessitessin sortir de casa.

CORONAVIRUS4La pandèmia
que ens paralitza no coneix de
partits ni d’interessos polítics. És
per això que les forces polítiques
de l’Ajuntament de Montmeló
han acordat anar tots a l’una per
aturar l’expansió de la Covid-19
i, sobretot, la crisi sense prece-
dents que pot provocar. 

L’objectiu és frenar, en la
mesura del possible, l’impacte
que la crisi sanitària deixarà al
municipi amb un conjunt de
mesures dividides en dos grans
blocs: les que han de fer front a
l'impacte en l'activitat econòmi-
ca, el teixit comercial i empresa-
rial de Montmeló i les adreçades
a l’àmbit familiar, per tal d'aju-
dar les famílies més vulnerables
i que es vegin més perjudicades
per la crisi del coronavirus.

Sobre l'activitat econòmica
local, l'Ajuntament farà una
avaluació de la situació i les
afectacions per tal d’aplicar re-
duccions o retorns en les taxes
dels serveis municipals als es-
tabliments comercials, d’hos-
taleria i de restauració que han

hagut de tancar les seves portes
a causa de l'estat d'alarma. Tam-
bé s'estudiarà l'avançament del
pagament de factures d'autò-
noms i petits i mitjans comerços
i donar subvencions o ajuts,
amb caràcter extraordinari, als
que s’han vist obligats a parar la
seva activitat. 

Pel que fa a l'economia fami-

liar, s'anul·laran tots els rebuts i
càrregues per tarifes, taxes o
preus públics de serveis munici-
pals. S'estudiarà el fracciona-
ment en fins a 6 pagaments de
les quotes de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) i la bonificació
del seu import a aquelles perso-
nes que s’hagin vist damnificades
per l’estat d’alarma.  

L’Ajuntament de Montmeló planta cara al coronavirus. Foto: Aj. de Montmeló

L’Ajuntament de Montmeló 
fa front al virus amb unitat 
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La Llagosta | Santa Perpètua

Solidaritat per llepar-se els
dits de Pa Artesà del Vallès

SANTA PERPÈTUA4La fleca per-
petuenca Pa Artesà del Vallès, que
fa unes setmanes va ser notícia
per haver guanyat el concurs de
millor xuixo del món, ha volgut
tenir un gest amb tot el personal
mèdic i d’infermeria dels hospi-
tals de la comarca, com el de Mo-
llet, però també d’altres centres
com l’Hospital de Terrassa o
l’Hospital General de Catalunya,
fent-los arribar caixes d’aquest
dolç de manera altruista.

Les xarxes socials, com Ins-
tagram o Twitter, d’alguns d’a-
quests professionals de la salut,

que afronten jornades marato-
nianes i guàrdies interminables,
s’han omplert amb fotografies en
les quals comparteixen aquestes
delicioses postres amb els seus
companys i companyes de torn i,
alhora, agraeixen el gest d’aquest
establiment del poble.

Iniciatives com aquesta, de fet,
estan en marxa a hospitals de tot
el país des de finals de la setma-
na passada. A les comarques gi-
ronines, on hi ha més tradició de
fabricació de xuixos per part de
fleques i pastisseries, s’han enviat
a llocs com el Trueta de Girona.

CONDOL4Dimarts passat es va
conèixer que un veí del poble, que
havia donat positiu per corona-
virus, havia mort. Com tota la res-
ta de casos greus (les primeres xi-
fres de contagiats a la vila eren de
nou persones, tot i que la llista de
veïns que presentaven símptomes
que podrien estar relacionats
amb el virus rondava la cin-
quantena), estava ingressat a
l’Hospital de Mollet, on va morir.

Aquesta xifra, però, va aug-
mentar sensiblement en les 24
hores següents, quan es va saber
que la xifra de víctimes mortals de

persones per Covid-19 havia aug-
mentat a tres. A més, 12 veïns
més continuen ingressats en hos-
pitals i unes 300 persones tenen
ordre de no sortir de casa, ja

que tenen símptomes que po-
drien indicar que també estan in-
fectades per coronavirus.

MESURES EN MARXA
L’Ajuntament ha reaccionat a la
situació posant en marxa una
campanya de voluntariat, que ha
obert a veïns que tinguin entre 18
i 60 anys, perquè ajudin les per-
sones amb més risc i que més ho
necessiten. Els voluntaris poden
inscriure’s-hi a través d’un enllaç

que hi ha penjat al portal web mu-
nicipal. Paral·lelament, durant
aquesta setmana el consistori ha
rebut i ha començat a repartir les
targetes que substitueixen l’im-
port de les beques menjador a les
famílies beneficiàries.

Per últim, en el moment de
redactar aquesta notícia estava en
marxa un Ple telemàtic extraor-
dinari en el qual el govern d’Os-
car Sierra havia d’anunciar més
mesures per fer front al virus.

El consistori va celebrar ahir un Ple extraordinari. Foto: Aj. de la Llagosta

La Llagosta confirma els tres
primers morts per coronavirus

La Llagosta | Una vintena de veïns multats
La Policia Local de la Llagosta ja ha hagut de multar unes 20
persones del poble per incomplir el confinament. Gran part
eren vianants, però també s’han multat alguns conductors.

Una dotzena de veïns
segueixen ingressats 
i uns 300 més estan
confinats a casa seva
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CANOVELLES4L’escola Joan
Miró, que disposa d’impressores
3D, ha volgut sumar-se a les ini-
ciatives solidàries per tal de com-
batre el coronavirus i està fabri-
cant pantalles 3D fetes amb là-
mines transparents d’enquader-
nar i unes estructures impreses
que s’ajusten al cap gràcies a la in-
corporació d’una goma.

A mida que es van produint,
les pantalles es lliuren a l’Hos-
pital de Granollers.

Pantalles de
protecció fetes
amb impressores

SANCIONS4La Policia Local de
les Franqueses ja ha hagut de
multar més de 60 veïns per sal-
tar-se el confinament. A més,
els agents també han anunciat
que han fet controls a una quin-
zena de locals comercials per
comprovar que complien amb
les directrius de l’estat d’alarma.

Com a dada curiosa, dimarts
passat va ser l’únic dia en el
qual el cos policial no va haver de
multar ningú.

Més de 60 multes
a les Franqueses
per incivisme

INVESTIGACIÓ4La farmacèuti-
ca Grifols recollirà plasma de pa-
cients recuperats de la Covid-19
per produir anticossos hipe-
rimmunes. La companyia cata-
lana, amb seu al Vallès Oriental,
va anunciar abans-d’ahir que
ha arribat a un acord amb di-
verses autoritats dels Estats
Units per desenvolupar un trac-
tament per combatre directa-
ment el coronavirus.

Pacte per trobar
un tractament
per a la Covid-19

CORONAVIRUS4Les darreres
dades rebudes per part del De-
partament de Salut deixen un
balanç de 12 veïns que han do-
nat positiu a la Garriga.

Des del consistori van aprofi-
tar aquest anunci per recordar
que només els seus canals de
comunicació i els del Departa-
ment de Salut ofereixen infor-
mació oficial i que segueixen tre-
ballant amb el protocol, alhora
que aconsellen autoconfinament.

La Garriga arriba
a la dotzena 
de positius

CONDOL4Abans-d’ahir es va
conèixer la mort, després d’una
llarga malaltia, de Carles Cam-
pistron i Téllez, un jurista que
havia exercit com a Jutge de
pau a Caldes.

Campistron també va ser
l’impulsor de la creació del parc
de bombers voluntaris de la vila.

L’Ajuntament, a través d’una
breu nota de premsa, va traslla-
dar el seu condol a la família i es
va posar a la seva disposició.

Mort l’exjutge 
de pau calderí 
Carles Campistron

CONDOL4Dimarts passat l’A-
juntament de Santa Eulàlia de
Ronçana va confirmar la pri-
mera mort d’un veí del poble per
coronavirus. Es tracta d’una
persona de 86 anys, que ja es-
tava ingressada a l’Hospital de
Granollers amb patologies prè-
vies, i que va perdre la vida dis-
sabte passat. El consistori va
fer arribar el seu escalf als seus
familiars i coneguts.

Primera mort 
per coronavirus 
a Santa Eulàlia

CAMPANYA4L’actual situació
de confinament pel coronavirus
és particularment dura per a les
dones víctimes de la violència
masclista, que es veuen obligades
a compartir espai les 24 hores del
dia amb els seus agressors. En
aquest sentit, i per conscienciar
que la lluita contra aquesta xacra
no pot aturar-se de cap manera,
la Diputació ha posat en marxa
una campanya anomenada Con-
tra la violència masclista, que no
ens aturi el confinament.

De fet, la Diputació ja ha po-
sat a disposició dels ajuntaments
de la comarca i de la resta de mu-
nicipis de la demarcació de Bar-
celona diferents materials i ha fet
una crida a la ciutadania que si-
gui conscient que cal seguir amb
la lluita contra aquesta xacra, que
ara més que mai és una respon-
sabilitat col·lectiva.

Consistoris com el de la Gar-
riga o les Franqueses ja han
anunciat públicament que donen
tot el seu suport i s’adhereixen a
la iniciativa. Des de les Fran-
queses, de fet, apunten que el
context actual fa que els serveis

d’atenció que les dones tenen a
la seva disposició han d’atendre-
les “en un context d’excepcio-
nalitat” i conviden les víctimes de
la violència masclista a seguir-la
denunciant, sigui a les botigues
de menjar i queviures o a les far-
màcies (els únics espais oberts i
que funcionen amb una certa
normalitat actualment) o bé als

telèfons 112 (emergències) o 900
900 120 (la línia d’atenció gra-
tuïta, confidencial i disponible
durant les 24 hores del dia).

Els governs locals també po-
sen a disposició d’aquests casos
les diferents policies locals, men-
tre que la Diputació atén con-
sultes a través del correu elec-
trònic gs.igualtatc@diba.cat.

Un detall del cartell de la iniciativa. Foto: Diputació

Que el confinament no freni la
lluita contra la violència masclista

Més de 4.000 treballadors de
la comarca afectats per ERTOs
OCUPACIÓ4A mesura que les
setmanes van passant, més em-
preses i entitats esportives s’a-
cullen a la possibilitat d’aplicar
un expedient de regulació tem-
poral d’ocupació (ERTO), sigui
total o parcial, a les seves plan-
tilles. Les darreres dades de la
secció comarcal de Comissions
Obreres al respecte indiquen
que més de 4.000 treballadors
del Vallès Oriental ja han vist
com les companyies o les entitats

per a les quals treballen prenen
aquesta decisió.

El sindicat, de fet, va publicar
ahir al migdia una nota lamen-
tant que, en el conjunt del país,
s’estan trobant casos de moltes
empreses no afectades pel coro-
navirus que intenten imposar
aquests ERTOs.

En aquest sentit, el conseller
Chakir El Homrani ha dit que el
seu departament estarà ben
atent i els estudiarà cas per cas.

Solidaritat | Llits dels hotels per a l’Hospital de Granollers
Tota ajuda que es rebi és poca i, per això, el Gremi d’Hostaleria de la comarca ha fet arribar

alguns llits dels seus hotels, que no s’estan fent servir, a l’Hospital de Granollers, un dels
recintes més necessitats. Establiments de tota la comarca han participat en la iniciativa.
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Esports Futbol | Alberto Edjogo presenta el seu llibre amb l’AE Ramassà
L’exfutbolista Alberto Edjogo i l’AE Ramassà van fer pinya per presentar el darrer llibre del
sabadellenc, Indomable: cuadernos del fútbol africano. En aquest títol, el vallesà explica

algunes experiències personals viscudes en el continent durant la seva llarga carrera. 

Un dels esportistes paralímpics
que pot presumir de més parti-
cipacions en uns Jocs és el ne-
dador paretà Miguel Luque. Per
això, quan dimarts passat es va
conèixer que el Comitè Olímpic
Internacional i el govern del Japó
estudien ja una data alternativa
per a la cita d’aquest estiu, Luque
va ser un dels milers d’esportis-
tes d’arreu del planeta que van
aplaudir la decisió.

“Ajornar-los és la millor de-
cisió que es podria haver pres.
No podem entrenar des de fa set-
manes i és trist, perquè fa tres
anys llargs que els estem prepa-
rant, però no hi ha res més im-
portant que la salut”, assegura a
Línia Vallès. El nedador de Pa-
rets encara havia de classificar-
se per a la cita de Tòquio, després
d’haver aconseguit penjar-se
metalls en les seves cinc darre-
res cites paralímpiques (Syd-

ney, Atenes, Pequín, Londres i
Rio de Janeiro).

Luque, a més, creu que cal
afrontar aquest any extra de ci-
cle de preparació amb optimis-
me. “Em fa l’efecte que tots i to-
tes ho agafarem amb moltes més
ganes, cal intentar tenir una
mentalitat positiva”, explica el ve-
terà nedador, que admet que la

cita que havia de celebrar-se en-
guany li feia molta il·lusió.

Pel que fa al panorama que
s’obre ara, el nedador diu que cal
molta calma. “Quan tot es nor-
malitzi veurem com la Federació
Espanyola i els Paralímpics re-
organitzen els rànquings i en
quines dates són les classifica-
cions”, reflexiona. 

El nedador té moltes ganes de tornar a entrenar. Foto: Twitter (@mluque76)

Miguel Luque aplaudeix 
la decisió d’ajornar els Jocs

Pau Arriaga
PARETS

Els equips de futbol 
es ‘passen’ als e-sports 

FUTBOL4La crisi del coronavi-
rus, que ha aturat totes les com-
peticions futbolístiques, absolu-
tes i de base, ha fet despertar l’en-
giny i les ganes de fer coses dife-
rents. En aquest sentit, els equips
de Tercera i Primera Catalana
han jugat o han de jugar cam-
pionats de FIFA 20, el popular vi-
deojoc simulador futbolístic.

Pel que fa a Tercera Divisió,
l’EC Granollers ha quedat en-
quadrat amb el Peralada, l’Hor-
ta, l’Igualada i el Sant Andreu en
el grup C del torneig. Els grano-
llerins van jugar ahir els seus dos

primers partits i avui han de
continuar les partides. Eloi Za-
morano serà l’encarregat de de-
fensar els colors de l’ECG i tots els
enfrontaments es poden seguir
en streaming a través de la pla-
taforma Twitch.

La iniciativa s’ha posat en
marxa després de l’èxit que va te-
nir el torneig de Primera Catala-
na (del qual també abans-d’ahir
es va posar en marxa una sego-
na edició). En el campionat jugat
el cap de setmana passat, el CF
Parets va ser el millor represen-
tant vallesà amb un quart lloc.
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Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impul-
sada per responsables de petites llibre-
ries de Catalunya, el País Valencià i les Ba-
lears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del co-
ronavirus en el sector promovent la ven-
da anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Llibres

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

Un dels sectors més afectats per la situa-
ció actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #Tea-
treAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’en-
llaços per veure un gran nombre d’obres. 

Teatre

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: des-
prés d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Fu-
ture Nostalgia al 27 de març.

Música

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sè-
rie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sig-
mund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freudmostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un de-
tectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.

Pelis i sèries

Freud
Marvin Kren

Future Nostalgia
Dua Lipa

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Ei-
xample i, des que va començar la quarantena, han acon-
seguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una can-

çó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre

des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.  

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop
i actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Ti-
pus d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria disco-
gràfica el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima
va ser tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora
de la pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual
Dausà va guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va

fer els últims concerts amb el grup i fins al 2018
no va rellançar la seva carrera en solitari. Ara,

la crisi del coronavirus
l’ha agafat en ple procés
de creació del seu futur
disc i tantes hores a casa

li han passat factura. El dia 16 va dir que si
un seu tuit arribava a 500 retuits, faria un

concert a la dutxa. El missatge va aconseguir
més de 5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer

un concert en streaming que va aplegar 30.000 espectadors 
i que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

J O A N  D A U S ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant de pop català
També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Famosos

Fer un concert multitudinari en streaming
Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

Seguiment massiu
Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, ex-
plica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

E S T I L S  D E  V I D A
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NETEJA

És important acompanyar l’ús de sabons suaus amb 
exfoliants, per tal d’eliminar les impureses de la pell

ALIMENTACIÓ

EXFOLIACIÓ

AJUDA PROFESSIONAL

i BELLESA

El més habitual és que, un cop superada l’adolescència,
l’acne desaparegui de les nostres vides. Però no sempre
és així: també existeix l’acne en adults. De fet, aquest

problema afecta el 30% de les dones i el 7% dels homes de
més de 25 anys.
Per vèncer aquest problema, que pot acabar afectant l’au-

toestima de qui el pateix, és recomanable acudir a un espe-
cialista en dermatologia, que podrà receptar antibiòtics en
els casos més greus. Però davant de casos lleus, els mateixos
pacients poden tenir cura de la seva pell des de casa. 
En aquest sentit, és imprescindible mantenir la pell del

rostre ben neta, fent servir sabons suaus cada dia i exfoliants,
com a mínim, dos o tres cops per setmana. És clau fer-ho a la
nit, quan la pell acumula la brutícia de tot el dia, però també
és recomanable repetir la rutina al matí. 
D’altra banda, seguir una dieta saludable és un aspecte

molt important en aquesta lluita contra l’acne. Les fruites, les
verdures, el peix i els fruits secs són aliments aliats, mentre
que l’excés de greix tindrà un impacte negatiu en la pell.

Vèncer l’acne és possible

Mantenir una higiene diària de la pell és imprescindible, 
sobretot a la nit, quan s’acumula la brutícia de tot el dia

Les claus

La fruita, la verdura, el peix i els fruits secs són 
els aliments aliats en la lluita contra l’acne

En els casos més greus d’acne, 
els dermatòlegs poden receptar antibiòtics
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