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“Nosaltres ens quedarem a les cu-
netes, com els malalts que es
quedaran a mig camí de la vida,
perquè amb la voluntat, trista-
ment, no se salven vides”. Són pa-
raules, entre llàgrimes, d’una au-
xiliar d'infermeria de l'UCI de l'-
Hospital de Granollers. Ella és una
de les quatre treballadores del
centre que ha parlat amb Línia
Vallès. Una de les quatre heroïnes
que cada dia es posen en risc per
frenar una pandèmia sense re-
cursos ni precedents. Una de les
quatre professionals que lamen-
ten la desprotecció diària dels
cossos sanitaris. 

“Jo i la meva parella estem a
casa en quarantena perquè estem
infectats”, ens diu una altra, que
treballa com a doctora. Ara mateix,
està a l'espera que li tornin a fer la
prova de la Covid-19 i surti nega-
tiva per tornar al terreny de joc. “Jo
m'he infectat perquè hem estat
dues setmanes treballant sense
equip de protecció: no teníem su-
ficients bates ni mascaretes, ni
tampoc un espai aïllat per canviar-
nos”, es queixa. 

També s'entristeix quan ex-
plica que als professionals no se-
'ls estan fent proves per saber si
han agafat el virus. “Jo soc posi-
tiva i als meus companys que
han estat en contacte amb mi no
els han fet cap mena de prova.
Això significa que nosaltres som el
vector i els propagadors principals
del virus dins de l'hospital”, apun-
ta, mentre posa èmfasi que a l'à-
rea on abans hi havia els casos psi-
quiàtrics ara hi ha ingressades les
persones que no tenen coronavi-
rus, però “està sent molt compli-
cat aïllar-los amb seguretat”.

L’auxiliar d'infermeria, que és
a la planta dels no infectats per la

Covid-19, riu quan se li pregunta
per l'equip de protecció individual.
“Si d’un equip de protecció en dius
una bata de quiròfan, un davan-
tal i una mascareta, anem equi-
pats”, ironitza, afegint que ella
ha estat en contacte amb tres pa-
cients que han donat positiu al vi-
rus i que ningú s’ha preocupat de
fer-li una prova. “Jo treballo amb
gent que en teoria no està infec-
tada, però jo puc ser una portadora
asimptomàtica”, alerta. 

D’altra banda, a la responsable
de sanitat de Comissions Obreres
(CCOO) al Vallès, Maresme i Oso-
na, membre del Sindicat de
l’Hospital de Granollers i especia-
lista en pediatria, Rosalía Solà, l’es-
fereeix la situació de desprotecció
amb la qual han treballat els sa-
nitaris. “Crec que des de dalt es
pensaven que això no ens esquit-
xaria com va passar amb l’Ebola.
Però la realitat és que hi ha hagut

molta falta de previsió. Dels con-
tagis als professionals sanitaris hi
ha una cadena de responsables: les
empreses concertades per no tenir
material de protecció, el Servei Ca-
talà de Salut per no tenir EPIs a

disposició i el govern espanyol, per-
què com a líder de la situació no ha
actuat amb previsió”, argumenta
Solà, que no entén com s’ha dei-
xat als professionals afrontar
aquesta crisi reutilitzant masca-
retes d’un sol ús o material de pro-
tecció durant jornades senceres,
fins i tot sis dies. Ella sap que la di-
recció de l’Hospital de Granollers

fa tot el possible amb el material
que té per protegir els treballadors
i pacients, que tothom s’adapta i fa
el màxim, però hi haurà víctimes
i “vides truncades” per culpa d’u-
na manca de previsió dels òrgans
superiors. A Solà se li trenca la veu
perquè, per culpa de la falta de ma-
terial, com ara ventiladors, s’hagi
de fer una tria i decidir qui viu i qui
no. “A  una companya metgessa
que ha donat positiu ja li han dit
que salvar-se o no depèn d’ella ma-
teixa. Haver de negar ajuda pro-
voca un dolor  professional que
destrossa psicològicament”. 

L’última infermera que ha par-
lat amb Línia Vallès, i que fa dis-
set dies que treballa amb malalts
greus de coronavirus a l’Hospital
de Granollers, està decebuda amb
ira i dolor. “Treballo amb por.
Crec que ara és tard per buscar cul-
pables o assenyalar els polítics. Ara
estem a les trinxeres d’una guerra

i s’ha d’actuar”, afirma. Ella con-
sidera que aquesta setmana tenen
més material de protecció i que,
ara, el problema són els respira-
dors. “Quan això acabi hem de de-
manar perquè s’han mort perso-
nes perquè no teníem recursos.
T’asseguro que la meva funció de
salvar vides la faig. Qui no l’ha fet
està més amunt”, plora, perquè
cada dia s’enfronta a la mort i con-
sola els pacients amb un “tot està
bé” quan “no ho està”. “Estem pa-
gant la privatització i espero que
quan tot acabi aquells que ens
aplaudeixen surtin a reclamar
una bona sanitat pública. Perquè
se’ns mor la gent a les mans”, diu.   

Fonts oficials de l’Hospital de
Granollers informen que, ara ma-
teix, disposen de material suficient.
En canvi, a l’Hospital de Mollet ja
han demanat un trasllat urgent
dels pacients crítics a centres més
preparats perquè estan col·lapsats.

Heroïnes sense capa
» Quatre sanitàries de l’Hospital de Granollers expliquen com lluiten diàriament contra el coronavirus
» La manca de material ha obligat els treballadors del centre a sobreviure a la situació com poden 

La situació que s’està vivint als hospitals a causa de la pandèmia està posant al límit els seus treballadors sanitaris. Foto: ACN

“Haurem de demanar
per què s’han mort
persones perquè 
no teníem recursos”

Júlia Gamissans
GRANOLLERS
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Tribuna

per Josep Mayoral, alcalde de Granollers

Ens en sortirem

Escric des de casa. Aprenent a treballar
i a viure d’una manera diferent. Com
vosaltres.

Dies durs, difícils, complexos. Es-
pecialment per als pacients que omplen
els llits dels nostres hospitals i les seves
famílies. I d’una tristor infinita per a
aquelles persones que han perdut algun
dels seus éssers estimats sense l’últim
petó, l’última abraçada, l’últim contacte
de mans… El meu condol. I el condol de
tota la ciutat.

Són dies també d’una in-
tensitat extrema per a les
persones que treballen en
els serveis públics essencials.

Els sanitaris i les sanità-
ries en primer lloc. Parlo
cada dia amb la direcció de
l’hospital. Les xifres que m’expliquen
desborden qualsevol previsió. I l’esforç
permanent per adaptar el centre a les
noves necessitats, brutal. Però sense cap
mena de dubte, el millor, el més relle-
vant, és la generositat, la professiona-
litat i el valor de centenars de treballa-

dors i treballadores que ho donen tot
cada dia. Sovint sense tots els recursos
que necessitarien al seu abast.

Com passa, també, a les residències
de gent gran que mereixen un suport
molt especial.

És en temps difícils que entenem
millor el valor de les coses. La necessi-
tat d’un sistema de salut públic de
qualitat es fa més evident que mai. Dret
a la salut i dret a una vida digna.

M’emociono cada dia amb la feina
dels serveis socials. Treballen amb fer-
mesa i rigor perquè ningú quedi enre-
re. Els he vist aquests dies repassant cas
per cas. Gent gran que viu sola. Famí-
lies amb necessitats especials. Bus-
cant una solució a cada situació. Elles

i ells són clau per fer la nostra ciutat més
humana. Més justa.

Se m’acaba l’espai i em queda un
munt d’agraïments a fer. La llista és im-
mensa. Gent que, tant des del sector pú-
blic com del privat, fa que cada dia la
ciutat funcioni. I no és per art de mà-
gia. Ells i elles ho fan possible. Herois
anònims als quals també aplaudim
cada dia.

Estem a casa. Però ho sabeu, estem
junts. Hem canviat els nos-
tres hàbits, sí. Però mante-
nim la nostra tenacitat. I la
voluntat de construir el fu-
tur col·lectivament. Ho fem
generant mil xarxes de re-
lació. Desplegant constant-
ment iniciatives solidàries.

Granollers, una vegada més, expressa
la seva força. I mira endavant sense pa-
rar. Ens en sortirem. Malgrat tot, avui
tenim l’obligació de seguir teixint el nos-
tre futur. Recuperarem els carrers i les
places. I les abraçades. I els petons. Cui-
deu-vos. Us vull veure ben aviat.

M’emociono cada dia 
amb la feina dels serveis socials: 

treballen amb fermesa i rigor

No poden fer diferències
per Comunitats Autò-
nomes perquè l’espanyol

és l’Estat més descentralitzat del planeta.
I el virus no entén de fronteres (per això
tothom les tanca) ni d’ideologies (el na-
cionalcatolicisme d’una grande y libre no
és una ideologia, sinó que s’ha de consi-
derar un estil de vida).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No se nos escapa que la
crisis del coronavirus va a
ser muy dura para todos.

Lo será también para los grandes clubs.
Pero la sensación que ha dado el Barça
gestionando el ERTE es la de cualquier
club modesto: desesperación, con mil mi-
llones de presupuesto. Algo (o mucho) se
ha hecho mal.

@DBR8

La llei d’estrangeria ens
perjudica a totes. En
aquests moments, tenim

alhora milers de cuidadores amb expe-
riència, sense feina i disposades a ajudar,
en situació irregular, i una necessitat ur-
gent de professionals en matèria de de-
pendència i cures. Cal engegar un procés
de regularització ja.

Aprofitar per aprendre
català, fer exercici, jugar a

videojocs... Preocupació
pels metges i pels familiars que no poden
deixar de treballar, esperança que el virus
freni països en guerra. Aquestes són al-
gunes de les coses que fan i pensen els
menors no acompanyats i joves tutelats
en confinament.

@AlbertLloreta@cjuarespalma@OscarAndreu

Els semàfors

Decathlon
Com la ciutadania, moltes empreses es-
tan solidaritzant-se aquests dies amb la
situació generada pel coronavirus. Una
d’elles ha estat Decathlon, que ha donat
màscares de busseig als hospitals i s’ha

ofert per aconseguir-ne més, si cal. 
pàgina 10

Óscar Sierra
Com en anteriors ocasions, l’alcalde de
la Llagosta, Óscar Sierra, està sent pio-
ner en l’ús de les noves tecnologies per

estar en contacte amb el veïnat en temps
complicats. Aquesta setmana ha organit-

zat una trobada online amb els veïns. 
pàgina 17

Cuidem-nos Montornès
Situacions extremes com les que estem 
vivint fan que moltes persones i entitats
treguin el millor d’elles per ajudar qui 
més ho necessita. A Montornès, per 

exemple, ja hi ha més de 70 voluntaris 
a la xarxa de solidaritat veïnal. 

pàgina 16
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“Se’ns mor la gent a les mans”: 
parlen quatre sanitaris de Granollers1

2 Targetes menjador

Mollet demana ajuda a l’exèrcit per desinfectar

Granollers suspèn la Fira i Festes de l’Ascensió

Ens en sortirem

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

Fa dies que em faig una pre-
gunta: en el nostre país no hi
ha manera de confeccionar les
mascaretes, les bates i tot el
material restant que ens fa
tanta falta? Sent de primera
necessitat, l’estem comprant a
fora agreujant el nostre im-
mens deute nacional. La nostra
nació té fàbriques i tallers de
confecció per donar feina a tre-
balladors que potser ara estan
amb un ERTO o a l’atur. Potser
estic equivocada, perquè no és
de la meva competència. No-
més és la meva humil opinió
com a petita empresària.

Falta de material 
per Maribel Estrada

Què fer per solidaritat
per Jordi Lleal 

Ja han passat quinze dies de
confinament, semblava que
no s’acabarien mai, i ara to-
quen quinze dies més. Això per
als que estan tancats a casa, si
pensem en els que han de sor-
tir cada dia per donar-nos ser-
veis jugant-se la salut, no di-
guem! Així i tot, hi ha temps
per anar pensant, segons l’es-
tat d’ànim de cadascú, per
anar fent programes de futur.
Qui pensa, quan s’acabi la
pandèmia, anar a fer un viat-
ge. Qui pensa anar a aquell bon
restaurant que fa setmanes
que li havien recomanat. Qui
anar a abraçar-se amb la fa-
mília i alguns, malaurada-
ment, a donar el condol i con-
sol a la família de qui ens ha
deixat per sempre. Qui frisa
per tornar a l’activitat atlètica,
a caminar per les platges i
muntanyes, a “atipar-se” de l’a-
ire lliure, que tant de temps els
ha estat prohibit. Però, de tot

el que ha passat, serem capa-
ços de treure’n una lliçó? Fa-
rem propòsit d’esmena i can-
viarem la forma d’actuar amb
els nostres pròxims i els altres? 

Pot ser que la millor mos-
tra de solidaritat sigui anar a
comprar productes de proxi-
mitat, anar al bar i el restaurant
del costat de casa, viatjar per
Catalunya, comprar flors, lli-
bres, anar al teatre, a con-
certs, etcètera, per fer possible
que es puguin recuperar, ni
que sigui una mica, de la crisi
que ens espera. En el cas dels
sanitaris, el millor homenatge
que se’ls pot fer és dotar-los de
mitjans i  materials adients i
suficients per poder fer bé la
seva feina i pagar amb sous de-
cents la seva extraordinària
dedicació per al benestar de
tots nosaltres. Amb l’agenda a
vessar, tindrem tantes coses a
fer, que no donarem l’abast! Ei,
si ens queden alguns calerons.  

Les millors
perles

L’amor pot néixer en ple confinament. Ho ha demostrat un jove
que, des d’un balcó de Nova York, va veure una noia en un altre
edifici i se’n va enamorar. Amb un dron, li va fer arribar el seu nú-

mero de telèfon, van parlar, van tenir una cita per videotrucada i ell,
dins d’una bombolla gegant, va anar al seu portal a regalar-li flors.

Què hi ha al despatx d’un bon espanyol? Santiago Abas-
cal ha resolt aquest dubte amb una foto en què apareix
treballant amb els elements necessaris: tres mapes

d’Espanya, fins a cinc banderetes del país, un cap de brau, un
Crist i un pot de pebre vermell. Sí, un pot de pebre vermell.

El compromís és un dels valors més importants per fer bé la
teva feina. I si no, que li preguntin a l’influencer estatunidenc
que va penjar un vídeo llepant un vàter d’un aeroport per

complir un repte viral. Dies després, va anunciar a les seves xarxes
que estava ingressat a l’hospital amb coronavirus.

El confinament és dur per a tothom, però hi ha gent que ho
té especialment difícil. És el cas de la reina Letizia, que ha
hagut d’estar aïllada, sense veure les seves filles i sense

poder sortir de la seva habitació. Una habitació, per cert, de
110 metres quadrats, un petit detall sense importància.

En els moments difícils, hi ha qui mostra la seva millor cara,
però també hi ha qui aprofita per treure la seva pitjor versió.
Així ho ha pogut constatar el museu Singer Laren d’Amster-

dam que, mentre està tancat per la crisi del coronavirus, ha patit el
robatori d’una obra ni més ni menys que de Vincent van Gogh.

A les xarxes

@JaumeTorres14: Un comunicat publi-
cat a Instagram pel capità. D’aquesta
manera és com funciona un club de 1.000
milions de pressupost.

@apuente: 14 días después el Gobierno
se decide por el apagón laboral, hasta el 9
de abril. Es una medida de consecuencias
económicas difíciles de calcular.

#ConfinamentTotal

@pmenamendoza: Tres empreses cata-
lanes desenvolupen respiradors d'e-
mergència amb el suport científic del
Clínic, Can Ruti i la UB.

#SumantForces #MessiAlRescat
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Granollers

Una primavera sense 
la Fira i festes de l’Ascensió 

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Granollers ha pres la decisió,
amb el suport de tots els grups
municipals del consistori, de
suspendre la Fira de l’Ascensió
que s’havia de celebrar al parc fi-
ral del 21 al 24 d’aquest maig.

La decisió s’ha pres a causa
de la crisi sanitària provocada
per la pandèmia del coronavirus
i l’obligació de no celebrar cap
acte que pugui posar en perill la
salut de la ciutadania. Com que
es tracta d’un esdeveniment
multitudinari, des del consis-
tori han volgut evitar qualsevol

situació que pugui afavorir la
propagació de la malaltia.

Aquest any la Fira multisec-
torial de l’Ascensió de Grano-
llers, que acull tant els sectors del
motor, el comerç, el turisme i l’o-
ci com els de l’agricultura i la ra-
maderia, havia de celebrar la
seva setantena edició. L’Ajunta-
ment emplaça expositors i visi-
tants a retrobar-se l’any que ve
en aquesta fira que és el princi-
pal aparador comercial, indus-
trial i de lleure del Vallès Orien-
tal. També s’han anul·lat les fes-
tes al voltant de l’Ascensió.

La CUP reclama més inversió
pública en sanitat 

POLÍTICA4La CUP de Granollers
ha denunciat aquesta setmana el
“model català” de sanitat que hi ha
al municipi i a moltes comarques, el
qual ha titllat d’“obsolet, opac i ple
d'ombres”. La formació incideix en
què l’Hospital de Granollers és una
fundació privada que té un servei
hospitalari públic, cosa que provo-
ca “una manca de transparència”.
Per això, reclamen “que la Funda-
ció detalli amb més transparència i
claredat com gestionarà els diners
procedents de les donacions”. 

Aquesta denúncia dels cupaires
ha vingut suscitada per la cam-

panya urgent de donacions de ma-
terial sanitari que ha hagut d’iniciar
l’Hospital de Granollers. “La recent
campanya de donatius engegada
per la Fundació Privada Hospital-
Asil és l'enèsima demostració de les
mancances i perills del sistema
“público-privat” que caracteritza l'-
Hospital General de Granollers i al-
tres hospitals catalans sota el con-
trol de fundacions”, afirmen. Per a
la CUP, és transcendental que un
cop aturada la pandèmia es plan-
tegi el futur de la sanitat del mu-
nicipi. “Més inversió i una gestió
100% pública”, conclouen.

Urbanisme | Aturades totes les obres municipals
L'Ajuntament ha aturat totes les obres municipals que s’estaven duent a terme a

la ciutat. Divendres passat va aturar l'adequació de la façana de Can Puntes 
i aquest dilluns ha parat la urbanització del polígon Font del Ràdium.

La cara bona del confinament:
animals més ben tractats

SOCIETAT4Aquests dies d’aïlla-
ment i patiment per a tots estan
sent positius per a alguns: els ani-
mals de companyia. 

Segons la protectora de Cal-
des de Montbui, Caldes Animal,
l’índex de gossos abandonats o
animals que vaguen sense pro-
pietari pel carrer ha disminuït pa-
lesament: “Aquests dies, quan
sortim, no estem trobant animals
abandonats”, expliquen. 

D’altra banda, la Protectora

de Granollers destaca que durant
les setmanes de confinament han
rebut una allau de donacions, ma-
joritàriament de menjar, i missat-
ges de suport. També han notat un
increment dels voluntaris que s’o-
fereixen per fer de cases d’acollida,
és a dir, per  adoptar animals de la
protectora mentre aquests no tro-
ben una llar definitiva. “Durant el
confinament hem donat tres ani-
mals en acollida perquè necessi-
taven cures”, detallen. 

PRESSUPOSTOS4L’Ajuntament
de Granollers, com tots els con-
sistoris dels municipis catalans,
ha presentat un paquet de me-
sures per fer front als efectes de
l’estat d’alarma que ha deixat la
població confinada a casa. En el
ple telemàtic celebrat aquest di-
marts, el regidor d’Hisenda, Jor-
di Terrades, feia un càlcul estimat
de com repercutirà aquest paquet
de mesures a l’Ajuntament. La
resposta és una primera esti-
mació de més d’un milió d’euros. 

Terrades destacava que hi
ha pèrdues més fàcils de calcu-
lar, com són la gratuïtat de la
zona blava o les taxes d’ocupació.
En canvi, encara és molt difícil
preveure com afectarà la recap-
tació de l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE). En aquest
cas, es calcula que anualment al
municipi es recull aproximada-
ment un milió d’euros de les
activitats econòmiques, però
aquesta xifra pot variar després

de la situació d’alarma, perquè
no es pot predir com serà la re-
cuperació econòmica. 

D’altra banda, aquestes set-
manes l’Ajuntament ha hagut de
tocar el fons de contingència
per comprar material de pro-
tecció individual (EPI) per als
cossos dels serveis municipals i,
també, material per  fer possible
que els treballadors municipals
puguin teletreballar. 

L’alcalde del municipi, Josep
Mayoral, deia que “els mem-
bres del govern han de treballar
per generar una musculatura
perquè la ciutat estigui a prime-
ra línia de sortida quan tot això
acabi” i recordava que “la prio-
ritat d’aquests dies és atendre l’e-
mergència actual”, aturant la
propagació del coronavirus, i
que “toca actuar col·lectivament
i fer que la ciutat funcioni”. 

El ple municipal telemàtic d’aquesta setmana. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament perdrà més d’un
milió d’euros per fer front al virus
» El govern granollerí calcula els efectes econòmics del coronavirus
» El paquet de mesures per combatre’l implica renunciar a ingressos
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Mollet

Una novel·la recapta fons
per al Col·legi d’Infermeres

SOCIETAT4L’escriptora molle-
tana Iona Teresa Riera, autora
d’El cor negre dels ulls clars,
juntament amb els artistes Fran-
cesc Torres i Joan Olivas, ha cre-
at una novel·la col·laborativa
per recaptar fons per al Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Ca-
talunya. 

La història parla d’una zebra
que ha nascut amb quadres en
lloc de ratlles. L’animal viu en un
estat de patiment existencial,
sense saber qui és i per què és es-
trany. La trama de la novel·la vol
posar llum al patiment i inse-

guretat que inunda quasi totes
les cases avui, en un moment en
el qual una pandèmia, una si-
tuació desconeguda, ha deixat
tanta gent confinada a casa in-
tentant entendre-ho i trobar
nous objectius. “Durant aquests
dies complicats estaria bé deixar-
se portar per l’escriptura i crear
una novel·la entre tots”, diuen els
creadors de l’experiment. 

És per això que la història de
la zebra la pot continuar qualse-
vol persona que tingui ganes de
distreure’s i posar el seu gra de
creativitat per una bona causa.

Decathlon dona màscares de
busseig a l’Hospital de Mollet
SOLIDARITAT4L’empresa De-
cathlon ha donat totes les màs-
cares de busseig Easybreath que
tenia disponibles a l’Hospital de
Mollet i s’ha ofert per aconseguir-
ne més per si fossin necessàries.
Tot plegat després que l’Ajunta-
ment de Mollet s’assabentés de
l’eficàcia d’aquestes màscares en
la lluita contra el coronavirus i
contactés amb l’empresa per
plantejar-li la donació.

Uns metges italians van des-

cobrir que aquestes màscares es
podien modificar per a trans-
formar-les en respiradors per a
pacients lleus de coronavirus.
En saber-se aquesta utilitat, l’al-
calde de Mollet, Josep Monràs,
va demanar al Decathlon del
municipi si podia cedir màscares
a l’Hospital. També els molletans
s’han ofert per donar les seves
màscares Easybreath. Monràs ha
agraït novament a la ciutadania
la seva “ajuda i solidaritat”. 

Confinament | Comença una campanya d’oci a casa
L'Ajuntament de Mollet ha creat el programa multidisciplinari Oci a casa,

gaudeix sense risc, en el qual el consistori ofereix alternatives d’oci per fer el
confinament més amè i actiu, com ara activitats culturals o esportives. 

Robin Hat, l’Ajuntament 
i els molletans treballen junts

CORONAVIRUS4L’empresa Ro-
bin Hat de Rubí vindria a ser el
Robin Hood de la crisi actual. És
una petita empresa que es dedi-
ca a confeccionar mascaretes i
casquets de colors per a cirur-
gians. Ara mateix, la companyia
fabrica mascaretes gratuïtament,
que després reparteix als centres
sanitaris del Vallès. La ciutadania
de Mollet també s’ha bolcat amb
aquest acte solidari i molt veïns
del municipi han començat a fer
mascaretes des de casa. 

És per això que l’Ajuntament
de Mollet s’encarregarà de reco-

llir el material, roba i gomes, que
Robin Hat proporciona perquè els
veïns del poble puguin cosir mas-
caretes. El consistori també re-
collirà les mascaretes casolanes,
s’assegurarà de la seva esterilitat
i les portarà a la seu de l’empre-
sa Robin Hat perquè aquesta
posteriorment les distribueixi. 

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment ha obert un canal de Vo-
luntariat Covid-19 on tothom
que disposi d’una màquina
semi professional o industrial a
casa rebrà material per con-
feccionar mascaretes. 

CORONAVIRUS4Després que la
setmana passada l'alcalde de
Mollet, Josep Monràs, dema-
nés a la delegada del govern es-
panyol a Catalunya, Teresa Cu-
nillera, la col·laboració de la
Unitat Militar d'Emergències,
aquest dimecres els efectius de la
UME han arribat a la ciutat. 

L’exèrcit està portant a terme
diverses tasques de desinfecció en
els espais públics que són de
competència municipal. Segons
ha informat el consistori, els efec-
tius de la UME han treballat a les
zones del voltant de l'Hospital, a
les tres residències i també als ca-
rrers i mobiliari urbà propers a
aquests equipaments sanitaris.

Monràs ha fet arribar unes
paraules d’agraïment al coman-
dament de la UME desplaçat a
Mollet. “Agreixo en nom de la
ciutat la seva tasca i la contribu-
ció a complementar la feina dels
serveis municipals, que ja fa
molts dies que estan desinfectant

llocs sensibles de la ciutat per tal
de protegir la població evitant la
propagació de la Covid-19”, ha
afirmat Monràs.

XARXA DE SUPORT
D’altra banda, l’Ajuntament mo-
lletà ha creat aquesta setmana la
Xarxa Suport Covid-19 per cobrir
les necessitats bàsiques dels
veïns del municipi, com per
exemple anar a comprar menjar

o medicaments. La iniciativa
s’adreça especialment a la gent
gran, sobretot als avis i àvies que
viuen sols i no tenen suport fa-
miliar o pateixen problemes de
mobilitat.

Per accedir al servei, es pot
fer des del web de l’Ajuntament
(a l’espai comunicació de ne-
cessitats), per telèfon o per co-
rreu a xarxasuportcovid@mo-
lletvalles.cat.

La UME a Mollet. Foto: Ajuntament de Mollet 

L’exèrcit arriba a Mollet
per fer tasques de desinfecció 
» La UME es desplega a la ciutat a petició de l’alcalde Josep Monràs
» Se centra en els voltants de l’Hospital i en les tres residències
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Parets

La Policia Local celebra
l’aniversari de tots els nens 

CONFINAMENT4 “Hola, la Poli-
cia Local i Protecció Civil desit-
gem moltes felicitats a l’Hugo i
al Víctor pel seu aniversari. Grà-
cies per estar confinats”. Amb
aquestes paraules, el sergent de
la Policia Local, Jordi Galera, fe-
licitava dos veïns de Parets que
divendres complien anys. 

L’objectiu de la policia mu-
nicipal és celebrar tots els ani-
versaris amb els nens del poble
que faran anys confinats a casa
seva. Aquest gest vol agrair l’es-
forç que fan els menuts del po-
ble quedant-se a les seves llars.

Així doncs, la policia s’aturarà
davant de totes les cases i blocs
de pisos per posar una cançó de
feliç aniversari als homenatjats.
A la iniciativa hi poden partici-
par aquells que encara no han fet
els 12 anys. Per demanar-ho,
cal trucar o enviar un What-
sapp al número 677 12 45 92 i in-
dicar la data de l’aniversari, el
nom de l’infant i l’adreça d’on
viu, amb dos dies d’antelació. La
Policia ha volgut recordar que “la
proposta no afecta el desenvo-
lupament de les tasques habi-
tuals” i que “tot anirà bé”.

Societat | Dos detinguts per burlar el confinament 
La Policia Local de Parets ha detingut dos joves veïns del municipi per l'incom-
pliment del decret d'alarma. Les detencions s'han produït per estar reiterada-
ment a la via pública. De fet, un d’ells tenia cinc sancions per la mateixa causa. 

CORONAVIRUS4 La Fundació
Sanitària de Mollet (FSM), que
gestiona la residència Pedra Se-
rrada de Parets i l’Hospital de Mo-
llet, ha confirmat a Línia Vallès,
tal com havia avançat Som Parets,
que els contagis i els casos posi-
tius de coronavirus a la residèn-
cia i al centre de dia s’han aturat. 

Per controlar els contagis
d’aquesta residència, que va ser
la primera institució del muni-
cipi on es van detectar casos, s’ha
establert una comissió de con-
trol. De moment, s’han registrat
nou morts entre els residents de
Pedra Serrada a causa del coro-
navirus. Però una notícia posi-
tiva és que des del passat dimarts
24 de març no s'ha detectat cap
més contagi a la residència.

Les mesures que ha pres la re-
sidència, seguint les recomana-
cions del mateix Departament
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies i del servei de Vigilància Epi-
demiològica del Departament de
Salut, consisteix a restringir les vi-
sites i tancar el centre de dia de la
residència a visites externes; ex-

tremar i reforçar la neteja de tots
els espais comuns del centre; fer
aïllament preventiu de totes les
persones residents amb Covid-19
o amb simptomatologia compa-
tible; extremar les visites assis-
tencials ordinàries al centre per
part dels dispositius propis i d’es-
pecialistes de la mateixa Funda-
ció Sanitària; garantir la dispo-

nibilitat i la formació en la utilit-
zació del material de protecció in-
dividual per part dels professio-
nals de la residència; i garantir tots
els dispositius professionals i les
ràtios de servei per donar una
atenció correcta als residents.

La residència té ingressades
persones molt ancianes amb alt
grau de dependència. 

El pati exterior de la residència. Foto: Pedra Serrada 

S’aturen els contagis a la
residència Pedra Serrada 
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Martorelles | Sant Fost

En marxa el 22è Premi de
Narrativa Montserrat Roig

MARTORELLES4L’escriptura
com a eina per fer una mica
més suportable el confinament.
Dimarts passat es va anunciar
que es convoca la 22a edició del
Premi de Narrativa Montserrat
Roig, un certamen impulsat per
l’Ajuntament i la biblioteca, que
també porta el nom de l’escrip-
tora barcelonina. 

El concurs està obert a totes
les dones majors d’edat, veïnes de
Martorelles, d’altres pobles de la
comarca o del país, i vol incenti-
var la creació literària amb pers-

pectiva de gènere, divulgar el
paper que tenen i han jugat les
dones en la societat durant la his-
tòria i destacar la trajectòria li-
terària de Roig. 

Els textos poden escriure’s en
català o en castellà i han tenir una
extensió mínima de tres pàgines
i màxima de 20. Es poden pre-
sentar fins al 31 de maig enviant-
les al correu premimontserra-
troig@gmail.com i està previst
que els premis (700 euros per al
primer i 300 per al segon) s’en-
treguin a mitjans de juliol.

SALUT4L’Ajuntament de Sant
Fost ha enviat un missatge de
calma i tranquil·litat als familiars
dels i les usuàries de les resi-
dències per a la gent gran que hi
ha al poble. De la mateixa ma-
nera, el consistori vol enviar un
missatge de confiança per al
personal que hi treballa i per ex-
tensió a tots els professionals de
la salut.

El text, publicat al portal
web municipal dimarts passat, és
la resposta del govern liderat per
Carles Miquel davant les truca-
des que va rebre preguntant per
l’estat d’aquestes residències.

Des del consistori remar-
quen que els tres casos que es

van detectar al poble uns dies en-
rere van ser derivats a l’Hospi-

tal de Mollet (el que correspon
per zona) i que pel que fa a la res-
ta de casos, s’està aplicant el pro-
tocol que ha establert el Depar-
tament de Salut.

OFERTES DE FEINA
Paral·lelament, l’Ajuntament ha
posat a disposició de les resi-
dències una borsa de treballa-
dores i treballadors per reforçar
els serveis a través del Servei

d’Ocupació de Catalunya i del
nou servei d’ocupació municipal.

A més, des d’abans-d’ahir
s’ha incorporat a l’equip de Ser-
veis Socials una nova treballa-
dora per reforçar l’atenció als
veïns que en necessitin. Per úl-
tim, l’Ajuntament demana que
els dubtes es consultin a l’OAC i
no a la Policia Local ni a Pro-
tecció Civil, serveis que estan ate-
nent altres demandes.

El consistori diu haver rebut trucades per part de familiars. Foto: Aj. de Sant Fost

Sant Fost demana confiar en 
el personal de les residències

Martorelles | Interrupcions a la xarxa d’aigua
La situació de confinament es va veure agreujada a principis de setmana des-
prés que en alguns habitatges del poble hi hagués talls de l’aigua corrent. Ahir

al matí, però, el consistori va assegurar que les incidències s’havien resolt.

Els tres positius que
es van detectar fa uns
dies s’estan tractant 
a l’Hospital de Mollet
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Montmeló | Montornès

Suspesa la vuitena 
edició del FITKAM

MONTMELÓ4La cultura és una
de les parts més afectades per les
conseqüències de la Covid 19 i el
festival FITKAM no ha estat una
excepció. Així, dilluns passat els
organitzadors van anunciar que
la seva vuitena edició, prevista
per als dies 23 i 24 del mes que
ve, se suspèn.

Les mesures de precaució
per evitar l’expansió de la pan-
dèmia, que contemplen la can-
cel·lació de qualsevol mena d’ac-
te amb públic, han estat les que
han portat l’Associació Kacu

Mensi i l’Ajuntament de Mont-
meló a haver de prendre una de-
cisió inèdita fins ara: la suspen-
sió del festival.

De fet, en el text expliquen
que des de fa setmanes s’estan
trobant amb “dificultats de rea-
lització dels treballs de produc-
ció i els treballs de preparació del
festival”, de manera que s’han
vist obligats a cancel·lar el FIT-
KAM. El text es tanca amb un
desig: “Que estem tots bé i que
puguem trobar-nos per veure te-
atre el més aviat possible”.

SOLIDARITAT4Situacions ex-
tremes com les que estem vivint
fan que moltes persones i enti-
tats treguin el millor d’elles per
ajudar qui més ho necessita. A
Montornès, per exemple, fa uns
dies es va posar en marxa la xar-
xa solidària Cuidem-nos Mon-
tornès, impulsada per l’Ajunta-
ment, i en pocs dies ja ha supe-
rat la xifra de 70 voluntaris.

La iniciativa ha de permetre
que aquests es posin en contac-

te amb els veïns i les veïnes del
poble en situació de vulnerabi-
litat o de risc o que no puguin
anar a comprar, passejar les
mascotes, recollir medicines de
la farmàcia o qualsevol altra ac-
tivitat que els resulti necessària
en el seu dia a dia.

De la mateixa manera, el
consistori ha anunciat que a
banda d’aquesta setantena de
veïns voluntaris, també tenen
constància que estan en marxa
21 serveis i que també hi ha 32
persones més fent material sa-
nitari (com bates i altres ele-
ments que es poden fabricar
cosint) des de casa seva. Per úl-
tim, el govern local també admet

que empreses, entitats i veïns
han fet diferents donacions.

L’Ajuntament ha habilitat el
telèfon 667 947 051 per rebre pe-
ticions d’ajuda (està operatiu
de dilluns a divendres de 9 a 13
h i de 15 a 17 h). El mateix nú-
mero de mòbil serveix per rebre
més oferiments de voluntariat,
igual que el correu electrònic
cuidemnos@montornes.cat.

La imatge de difusió de la campanya solidària. Foto: Aj. de Montornès

Més de 70 voluntaris a la xarxa
‘Cuidem-nos Montornès’

Montornès | Telèfon contra la violència masclista
Montornès ha habilitat un telèfon gratuït, el 900 900 120, d’atenció a les
veïnes que pateixin agressions masclistes. Aquesta acció s’emmarca en
una campanya que la Diputació va engegar durant la setmana passada.

Comprar, passejar les
mascotes o anar a la
farmàcia, algunes
tasques dels voluntaris
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La Llagosta | Santa Perpètua

El març acaba amb 170 multes
per incomplir el confinament

SANTA PERPÈTUA4El mes de
març es va tancar amb unes 170
multes de la Policia Local a veïns
de Santa Perpètua per no res-
pectar el confinament durant
l’estat d’alarma. A més, els agents
van haver d’identificar prop de
mig miler de veïns, encara que no
tots van rebre sanció.

Les dades de l’Ajuntament,
però, també mostren una ten-
dència a la baixa; els dies en els
quals van interposar-se més de-
núncies van ser el 20 i el 21 de
març, de manera que es pot con-

cloure que els veïns han anat res-
pectant el confinament cada cop
més a mesura que han anat pas-
sant els dies.

De fet, en una de les seves in-
tervencions de la setmana pas-
sada, quan van començar a bai-
xar el nombre d’infraccions, l’al-
caldessa Isabel Garcia va desta-
car que la majoria dels veïns es-
tan respectant les mesures del
confinament, tot i que va la-
mentar l’existència “d’un grup
minoritari de persones que no
acaba de respectar les normes”.

LA LLAGOSTA4La raó de ser de
la tecnologia és fer-nos la vida
més fàcil i, en una situació ex-
trema com la que vivim, fins i tot
intentar procurar que la vida
transcorri amb una certa tran-
quil·litat. Així, les xarxes socials
(Facebook, per ser més exactes)
van permetre que veïns del po-
ble tinguessin l’ocasió de parlar
amb l’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, durant una estona
abans-d’ahir.

Els participants en aquesta
trobada online podien deixar

les seves preguntes per escrit en
la secció dels comentaris, de
manera que Sierra, d’una en
una i de forma organitzada, les
podia anar responent.

El pagament de tributs, la

possibilitat de desplaçar-se per
ajudar familiars, la situació dels
comerços de la vila o la manera
d’accedir a alguns dels serveis
van ser algunes de les qüestions
que es van posar sobre la taula,
mentre que Sierra va explicar
també que molts tràmits es po-
den fer de forma telemàtica, ja
que l’Ajuntament està “comple-
tament informatitzat”.

El batlle va voler enviar tam-
bé un missatge d’ànims als fa-
miliars dels veïns del poble que
han mort en aquestes primeres
setmanes de pandèmia, que ja
superen la desena. Sierra va dir
que estan estudiant la manera de
retre’ls un homenatge. Per últim,
el batlle va dir que té la intenció
de celebrar una altra d’aquestes
trobades la setmana que ve.

El batlle, durant la videoconferència. Foto: Aj. de la Llagosta

‘Cita’ virtual amb l’alcalde:
Sierra conversa amb els veïns

Santa Perpètua |Volen propostes culturals
La Xarxa Municipal de Centres Cívics ha demanat als veïns que els

enviïn, via web o al perfil de Twitter @civicsSPM, propostes 
culturals per impulsar quan s’acabi la situació de confinament.

L’alcalde va anar
responent preguntes 
a través de Facebook
durant més d’una hora
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SANITAT4L’escena d’efectius
de la Unitat Militar d’Emergèn-
cies (UME) de l’exèrcit espanyol
netejant instal·lacions s’ha pogut
veure també a la Garriga.

Va ser diumenge passat,
quan els militars van treballar
durant una hora i mitja aproxi-
madament a la residència Asil-
Hospital de la vila. Durant la tar-
da d’aquest dia van desinfectar
l’edifici, ruixant les seves de-
pendències amb aigua i lleixiu.

La UME neteja
l’Asil-Hospital
de la Garriga

SOLIDARITAT4El Centre Cul-
tural de Canovelles s’ha conver-
tit en un dels epicentres de la so-
lidaritat de la comarca. Fent
servir impressores 3D, veïns vo-
luntaris fabriquen cada dia prop
de mig miler de protectors facials
per al personal sanitari.

Aquestes mascaretes van co-
mençar a lliurar-se a finals de la
setmana passada a l’Hospital
de Granollers, però també van
enviar-ne algunes a Mataró.

A Canovelles 
es fabriquen 500
protectors al dia

SERVEIS4El Centre d’Atenció
Primària de l’Ametlla (CAP) està
tancat des d’abans-d’ahir. El go-
vern municipal va fer aquest
anunci al seu portal web dient
que, a causa del coronavirus, a
instàncies de l’Institut Català
de la Salut l’equipament ha de
deixar de rebre visites.

Els veïns del poble que ne-
cessitin acudir-hi, doncs, tenen
obert el CAP de la Garriga.

El CAP de
l’Ametlla tanca
per la Covid 19

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment de les Franqueses ha posat
en marxa un projecte de volun-
tariat social mitjançant el qual
vol fomentar la solidaritat entre
els veïns del poble.

Així, tothom que ho vulgui
pot ajudar persones grans, vul-
nerables o que estiguin en si-
tuació de risc en aspectes del dia
a dia com la compra, la recolli-
da de medicaments o qualsevol
altra necessitat que tinguin.

En marxa un
projecte de 
voluntariat social

SOLIDARITAT4L’empresa KH-7
ha ofert les seves reserves d’eta-
nol (uns 6.500 litres) al Ministeri
de Sanitat perquè les destini a la
fabricació de gels desinfectants.
“Tots hem de ser responsables i
contribuir amb tot el que ens si-
gui possible”, va explicar el seu
president, Josep Maria Lloreda.

A més, la companyia ha cedit
un dels seus busos a l’Hospital de
Granollers perquè l’usi per reco-
llir més material sanitari.

KH-7 ofereix el seu
etanol per fabricar
gels desinfectants

MOBILITAT4A partir d’avui, i
com a mesura de contenció de
l’evolució de la Covid-19, les lí-
nies de bus A3, A7, A11, A21, A22
i A40, que tenen una de les seves
parades a Lliçà d’Amunt, patiran
reduccions importants en la seva
freqüència de pas.

A més, el consistori ha avisat
que els diumenges i els festius
(com Divendres Sant o el Dilluns
de Pasqua) no hi haurà servei.

Menys freqüència
de pas dels busos
a Lliçà d’Amunt

SALUT4El Vallès continua sent
una de les zones de Catalunya
més castigades pel coronavirus.
De fet, les darreres xifres ja si-
tuen alguns municipis de la co-
marca com els més castigats del
conjunt del país per la pandèmia
i el conjunt del Vallès Oriental
com la quarta zona del territori
(per darrere de l’Anoia, el Pallars
Jussà i el Barcelonès). 

Mollet, per exemple, supera
els 460 contagiats per cada
100.000 habitants, tot i que no és
l’únic municipi vallesà amb unes
xifres tan altes. De fet, Parets gai-
rebé frega els 560 casos per
100.000 habitants, encara que en
aquest cas el nombre total de po-
sitius no arriba als 100. Montor-
nès i Montmeló també són pobles
on els casos per cada 100.000 ha-
bitants s’acosten molt als 400.

DIFERÈNCIES INTERNES
El mapa fet públic recentment per
Salut, doncs, deixa clar que la
zona del Baix Vallès és la més cas-
tigada. De fet, l’Hospital de Mo-
llet ha fet una crida d’alerta da-
vant la situació, fins al punt que

el Comitè d’Empresa va exigir al
Servei Català de la Salut que ofe-
reixi una sortida digna, diària i efi-
caç a tots als pacients ingressats
en aquest centre.

Al nord de la comarca, a Gra-
nollers i altres pobles propers a la
capital o a la zona del Montseny,
la situació a principis d’aquest
mes d’abril no és tan greu com al
Baix Vallès. A Granollers, per

exemple, només en una de les se-
ves quatre zones mèdiques se
supera la xifra de 200 casos per
cada 100.000 habitants, mentre
que una de les zones més casti-
gades és la de l’Alt Mogent, que
presenta 61 casos que represen-
ten gairebé 300 per cada 100.000
habitants. Aquestes dades s’ac-
tualitzen al minut en el mapa del
Departament de Salut.

La comarca és una de les més castigades. Foto: Turisme Vallès

El Vallès, quarta zona del país
amb més casos de Covid-19

El nombre de morts pel
coronavirus s’acosta als 90

PANDÈMIA433 a l’Hospital de
Granollers, 44 al de Mollet i 10
a la Fundació Hospital de Sant
Celoni. Aquestes són les dades
actualitzades (d’abans-d’ahir al
vespre) dels veïns de la comar-
ca que han mort als hospitals de
la comarca després d’haver do-
nat positiu per coronavirus.

En el comunicat que els cen-
tres hospitalaris emeten cada
dimecres, també van voler des-
tacar el nombre d’altes acumu-

lades des de l’inici de la pandè-
mia que en el seu conjunt gaire-
bé s’han quadruplicat en el pe-
ríode d'una setmana.

En el text, els sanitaris també
van aprofitar per explicar que des
d’ahir està en funcionament
l’Hotel B&B de Les Franqueses
com a espai extra per atendre pa-
cients. En aquest establiment
turístic s’hi podran estar pacients
amb perfil d'hospitalització a do-
micili que no puguin estar a casa.

Serveis | Un mapa amb els productors locals que fan venda directa
El Consell Comarcal ha preparat un mapa amb la localització física i el contacte d’una vintena de pro-
ductors locals als quals els vallesans poden comprar de forma directa. Aquest document està penjat 

al portal web del Consell i permet accedir a productes com embotits, formatges o cervesa.
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Esports

L’actualitat esportiva dels darrers
dies ha estat ocupada en gran part
per dos grans temes: la nova
data dels Jocs Olímpics de Tòquio
i l’aplicació d’expedients de re-
gulació temporals d’ocupació
(ERTO) i rebaixes de sou en
clubs i esportistes. Un dels que ha
generat més expectació (per la
forma i per les xifres) ha estat el
que ha aplicat el Barça en tot els
seus equips professionals.

Això afecta la molletana Ale-
xia Putellas i totes les seves com-
panyes del sènior femení. Les
futbolistes veuran com el seu sa-
lari es rebaixa en un 70%, cosa
que la mateixa Putellas va con-
firmar en un text que va publicar
als seus perfils en diferents xar-
xes socials.

“Considerem que la nostra
manera d’ajudar és aportant el
nostre petit granet de sorra amb
una rebaixa salarial a la plantilla.

Tal com ha fet oficial el club, serà
mentre duri l’estat d’alarma”, va
explicar la jugadora, que també és
una de les capitanes de l’equip. 

Putellas tanca el comunicat
dient que “ens agradaria dir que
en cap moment ens hem negat a
ajudar” i amb un missatge d’es-
calf cap a “tothom que estigui pa-
tint les conseqüències d’aquesta
malaltia i el nostre condol a les fa-
mílies dels qui hagin mort”.

Aquest fet, que ha generat
una reacció molt positiva per
part de l’afició barcelonista, hau-
ria creat un cert enuig en l’equip
que dirigeix Lluís Cortés. De fet,
segons recull La Vanguardia, a
la plantilla blaugrana no hauria
agradat que la retallada hagi es-
tat unilateral (els sous que cobren
no són, ni de lluny, equiparables
als del primer equip masculí) i
que no s’hagi fet una negociació.

La jugadora va anunciar-ho dilluns passat. Foto: Twitter (@alexiaps94)

Putellas i la resta del Barça 
pateixen una retallada salarial
Pau Arriaga
MOLLET

Handbol | “Em va atraure molt la història del BM Granollers”
El BM Granollers ha aprofitat la situació per publicar una entrevista amb una de les cares noves
d’aquest curs, l’internacional argentí Nico Bonanno. El lateral diu que a l’hora d’acceptar l’oferta
del BMG va valorar molt la història de l’entitat i que els companys el van ajudar des del principi.

La suspensió de les lligues
estatals de bàsquet s’allarga 

La Federació Espa-
nyola de Bàsquet és
una de les que encara

no ha decretat una aturada per-
manent de les competicions que
organitza, però sí que ha anat, de
forma gradual, ajornant les jor-
nades del calendari 2019-20.

Així, el CB Mollet ja sap que
l’única jornada de la lliga EBA que
encara no ha estat ajornada és la
26a (la darrera de la fase regular),

prevista per al pròxim dissabte 18,
tot i que és impossible que es dis-
puti en la data prevista.

Així doncs, tant el club com la
resta dels seus rivals de la cate-
goria esperen notícies de la FEB
sobre si la competició s’acabarà,
ja que a banda d’aquests sis par-
tits en el cas de l’EBA cal tenir en
compte les fases d’ascens a LEB
Plata (on podria entrar el CBM)
i els play-outs de permanència.

Mingote arrenca una sèrie
d’entrevistes via YouTube

PARETS4Sergi Mingote ha ha-
gut de postposar la segona mei-
tat del seu repte solidari 14x1000
Catalonia Project. Però des de di-
vendres passat ha trobat una
nova aventura que pot fer des de
casa seva mentre duri la situació
de confinament: entrevistes a
altres esportistes a través del
seu canal de YouTube.

L’alpinista va encetar aques-
ta seva nova faceta fa set dies
amb una xerrada a quatre ban-

des amb el palista paralímpic
Jordi Morales, l’ultrafondista
Ricardo Abad i la també alpinista
Stefi Troguet.

Els temes sobre els quals va
girar la conversa van ser la re-
conversió de les rutines d’entre-
nament, durant l’alerta per la Co-
vid-19, els reptes que tenien pre-
vistos per a aquest any i la si-
tuació dels Jocs de Tòquio (Mo-
rales, per exemple, havia acon-
seguit classificar-s’hi).
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“Si, com repeteixen els mitjans espanyols,
el Procés constitueix el desafiament més
gran de la història recent d'Espanya i si Ca-
talunya pot posar Espanya de panxa
enlaire, no deu ser que no estem davant
d'una comunitat autònoma més?”, es pre-
gunta el periodista Antoni Bassas al llibre
La nació en portada: El debat de Catalun-
ya i Espanya a la premsa.

Llibres

La nació en portada
Antoni Bassas

El dramaturg Jordi Casanovas ha posat
en marxa una iniciativa a Twitter perquè
el teatre segueixi viu durant la quaran-
tena. Sota el nom Coronavirus plays, pro-
posa que dramaturgs i dramaturgues es-
criguin monòlegs o escenes de màxim 3
minuts i els pengin a les xarxes, per tal que
actors i actrius puguin compartir vídeos
interpretant aquests textos.

Teatre

Coronavirus plays
Jordi Casanovas

5 Seconds of Summer (5SOS) són la
prova que les boy bands encara funcio-
nen. Els quatre joves australians que in-
tegren la banda van anunciar que esta-
ven treballant en el seu quart àlbum d’es-
tudi, Calm, a principis de l’any passat, però
no ha arribat fins ara. A més, les difícils cir-
cumstàncies actuals han fet que l’estre-
na s’hagi fet en streaming.

Música

La casa de papel és una de les sèries de
Netflix de parla no anglesa més vistes
arreu del món. Des de la seva estrena l’any
2017, el seu èxit ha superat totes les ex-
pectatives i ara, amb la població de mig
planeta confinada, la quarta i última
temporada, que ha d’explicar el final de
la història del Profesor i companyia, pro-
met batre tots els rècords.

Pelis i sèries

La casa de papel
Álex Pina

Calm
5SOS

La Mirada Tàctil
El projecte ‘La Mirada Tàctil’ va ser impulsat per l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any
2007, però ara, amb la crisi del coronavirus, ha agafat
una nova dimensió. Per amenitzar el confinament a la
ciutadania, la Diputació proposa cada dia una visita vir-
tual a un dels espais que integren la Xarxa de Museus

Locals. Aquests recorreguts es poden fer sense sortir de
casa gràcies als vídeos del canal de YouTube també ano-
menat ‘La Mirada Tàctil’. Amb tot, és una manera de pro-
moure la cultura de proximitat en aquests temps difícils. 

Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir formen el
grup Tricicle i, després de més de quatre dè-
cades damunt dels escenaris, no necessiten
presentació: són, sens dubte, el trio còmic

més famós de Catalunya. Convertint la mími-
ca en un espectacle de masses, a partir dels
anys 80 van començar a popularitzar gags

que van acabar traspassant fronteres. Ara, la
pandèmia del coronavirus els ha agafat en

un moment molt important de la seva llarga
trajectòria: havien de representar les últimes

funcions de la seva carrera al Teatre Coli-
seum, però, com totes les cites culturals, han
quedat anul·lades. És per això que s’han vol-
gut adaptar a aquesta situació excepcional
penjant les seves obres a YouTube. Van co-
mençar el dia 25 amb Sit i cada setmana 
penjaran un dels seus mítics espectacles.

T R I C I C L EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser el trio còmic per excel·lència
Van començar fa més de 40 anys

Famosos

Penjar les seves obres a YouTube
Les seves darreres funcions s’han anul·lat pel coronavirus

Els usuaris es desfan en elogis 
La fórmula del Tricicle continua funcionant 

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Disaster Report 4
Els jugadors de Disaster Report 4: Summer Memories hauran de viure un 

terratrèmol de conseqüències devastadores i fer front a tot el caos posterior. 

No t’ho perdis
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

Viu en línia

CONÈIXER

Un cop tinguem clar com són, haurem de seleccionar 
productes que s’adaptin a les seves necessitats

EVITAR

ESCOLLIR

AJUDA PROFESSIONAL

i BELLESA

Quan algú passa per la perruqueria, sovint diem que
s’ha fet un canvi de look, i és que els cabells tenen la
capacitat de modificar l’aspecte d’una persona. Per

això, la salut i l’estètica capil·lars són temes que preocupen a
molta gent.
El pas imprescindible per poder tenir cura dels nostres ca-

bells és conèixer-los bé. Més enllà de les qüestions superfi-
cials -com el color, la llargada o la forma- cal fixar-nos en si
tenen tendència seca o greixosa. I això que vol dir? En el pri-
mer cas, notarem que tenim els cabells febles i sense vida,
mentre que, en el segon, de seguida tindrem la sensació de
tenir-los bruts. Un cop entenguem com és la nostra cabelle-
ra, podrem seleccionar els millors productes i tractaments
per cuidar-los.
Això sí, hi ha elements que cal evitar en qualsevol tipus de

cabells, com ara l’excés de calor (és a dir, l’abús d’assecadors,
planxes de cabell o arrissadors) o de tints i altres productes
químics. A més, si tenim un problema greu que afecta la nos-
tra cabellera, podem acudir a un dermatòleg capil·lar.

Cabells sans, cabells bonics

El primer que cal fer per tenir cura dels nostres cabells 
és conèixer a fons les seves característiques

Les claus

Cal evitar l’abús d’assecadors o planxes de cabell, 
així com l’excés de tints i altres productes químics

Si detectem problemes greus, 
podem acudir a un dermatòleg capil·lar
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