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LLUNY DE CASA pàg 3

Atrapats: parlem amb
vallesans que no poden
tornar de Sud-amèrica

TAMBÉ A LA COMARCA pàg 18
Open Arms, amb Òscar Camps 
al capdavant, col·labora per fer
proves del virus en residències

4Els hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni 
ja han donat l’alta a 696 infectats per coronavirus

4CCOO denuncia l’Hospital de Granollers
a Inspecció de Treball per desprotecció pàgs 8 i 18

Gairebé 700 altes

MARTORELLES pàg 14
L’escultor Ricard Mira: 
“L’art m’ha permès 
integrar-me a la societat”

PARETS pàg 12

El poble aconsegueix
posar fre als contagis
de coronavirus

FUTBOL pàg 20

L’RFEF ja treballa
per donar per acabades
les seves lligues
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“Atrapats”. Aquesta és la paraula
que més pronuncien aquests dies
els desplaçats a Llatinoamèrica. I
“volem tornar a casa” és el desig
que cada dia els dona forces per
tornar a trucar a consolats, am-
baixades i ajuntaments locals per
aconseguir tornar amb els seus. 

“Els meus pares tenen el co-
ronavirus i no puc estar amb ells”,
explica Arian Mesa, un veí de la
Garriga que porta des del 16 de
març amb la seva parella atrapat
a Paraguai. “Vam anar-hi perquè
es casava la germana de la meva
parella i ara no sabem quan po-
drem tornar”, diu. L'Arian té els
seus pares malalts “perquè es van
infectar mentre treballaven a una
residència de gent gran del Vallès”.
Se sent “desprotegit” i que no se'l
té en compte “des de les institu-
cions”. “El virus també ha arribat
a Paraguai. Jo soc un afortunat per
tenir lloc on quedar-me, altres no
tenen la meva sort”, admet, refe-
rint-se a la casa de la família de la
seva dona, on ara resideix. A més,
comenta que la seva dona és met-
gessa de l’Hospital de Granollers
i que “ella pateix per no estar allà
amb els seus companys”. 

L’Arian lamenta, com també
ho fa Júlia Fortiana, una noia que
s'ha vist confinada a Argentina, “l'a-
bandó institucional”. “No hem re-
but cap mena de tracte personal
per part de l'ambaixada ni infor-
mació clara de les companyies
aèries”, denuncia la Júlia. Després
d'unes llargues setmanes de pres-
sió, aquest dimecres 8 d’abril ella
ha arribat a Barcelona, però vol vi-
sibilitzar el patiment de tots els viat-
gers que s'han quedat o encara es-
tan atrapats en terres internacio-
nals. “Jo soc una de les que s’ha vist
totalment penjades”, afirma. 

Quan l’Argentina va prohibir
qualsevol vol que no fos de les ae-
rolínies nacionals, la Júlia i la seva
parella van trobar-se sense allotja-
ment, sense saber quan tornarien i
fent moltes de trucades, amb una
targeta recarregable i música d’es-
pera, al consolat, l’ambaixada es-
panyola i Iberia. Tots ells els respo-
nien, respectivament, amb missat-
ges automàtics: “No estan previstos
vols de repatriació”, “Iberia, amb el
registre de turistes, serà l’encarre-
gada de fer la selecció dels passat-
gers que podran volar. Es tracta d’un
vol comercial” i “Ho sentim, el teu
vol ha estat cancel·lat”. Aquesta si-
tuació ha suposat un no parar de
buscar vols comercials, incertesa i
veure que els encarregats de repa-
triar-los i vetllar per ells “s’estaven
passant la pilota els uns als altres”. 

LLUNY DE CARDEDEU
L’Àlex, la Verònica i el Luca, un in-
fant de sis mesos, són una família
de Cardedeu que també està atra-

pada a l’Argentina. Com la Júlia, for-
men part d’un grup de Whatsapp,
de més de 250 catalans, que ges-
tiona el delegat de la Generalitat a
l’Argentina, David Poudevida. “Tro-
bem un abús els preus dels vols co-
mercials. La repatriació és un dret”,
diu la família, que s’exaspera amb

l’opció que, en el cas dels vols co-
mercials, les primeres setmanes al-
guns costaven més de 2.000 euros
per passatger i després de comprar-
los la companyia els cancel·lava. La
majoria dels participants del grup
agraeix la gestió que ha fet Poude-
vida: “Ell ens ha donat informació
i ens ha tractat amb l’empatia que
no hem trobat a altres òrgans. S’ha

compromès amb nosaltres, la nos-
tra incertesa i el patiment”. 

LA GENERALITAT RESPON
Quan va esclatar l’estat d’alarma,
el departament d’Acció Exterior va
crear una comissió de 25 persones
per donar resposta d’una manera
individualitzada als catalans que es
troben desplaçats. “Com a depar-
tament autonòmic no podem fer
vols de repatriació, però des que ha
començat aquesta crisi sanitària
hem atès unes 1.800 persones
que  buscaven informació”, afir-
men des del Departament.

Una queixa comuna al grup de
Whatsapp dels desplaçats és “la des-
pesa que suposa sobreviure durant
aquest retorn sense data”. Lamen-
ten que “no tothom pot mantenir-
se a l’expectativa de què passarà”,
que als trajectes per arribar a les ca-
pitals els “inflaven els preus” o que
els han fet fora d’allotjaments “per
ser espanyols, és a dir, possibles in-
fectats”. En general, s’entristeixen

per la manca d’informació, presta-
cions econòmiques i “desempara-
ment institucional”.

Per motius polítics o per por d’u-
na pandèmia imminent sense un
sistema sanitari preparat per fer-hi
front, molts països de Sud-amèri-
ca van tancar les  fronteres el març,
deixant sense bitllet de tornada
milers d’estrangers. Una acció que
Poudevida aplaudeix perquè con-
sidera que per frenar l’expansió del
coronavirus cal prendre decisions
dràstiques, com  restringir la mo-
bilitat, però alerta que això “ha
desbordat les ambaixades”. En el
cas d’Espanya s’ha acordat fer les re-
patriacions amb aerolínies nacio-
nals, sobretot amb Iberia. “Ja hem
fet volar 16 avions des de Sud-amè-
rica i, d’aquests, tres són argentins”,
explica Iberia a Línia Vallès.

“No estàs  sol  i no pararem fins
que no obris el pany de la teva llar”,
conclou Poudevida adreçant-se
als desplaçats. L’esperança és l’úl-
tim que es perd, però no és fàcil.

Sense bitllet de tornada 
» Els desplaçats a països llatinoamericans pateixen dificultats burocràtiques per tornar a casa
» Línia Vallès parla amb veïns de la Garriga i Cardedeu que estan “atrapats” en plena pandèmia

Es queixen de preus
abusius i de falta de
prestacions econòmiques
per poder tornar a casa

Els catalans atrapats a l’Argentina han fet un vídeo per denunciar la seva situació. Fotos: Captures del vídeo
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La lupa

per Antoni Vicente (Memòria Parets)

La República en temps del virus

Sempre espero el mes d’abril amb ànsia,
per l’esplendor de la primavera i perquè
porta un gran nombre d’activitats en re-
cord de la República i els valors de Lli-
bertat, Igualtat i Fraternitat que carac-
teritzen aquest concepte. I no és gens ca-
sual que en aquests darrers anys, la pri-
mavera republicana incrementi el nom-
bre i qualitat d’aquestes activitats. Però
aquest any és diferent. Estem vivint uns
dies tan dramàtics que sembla que qual-
sevol cosa aliena a la Covid-
19 sigui sobrera, però també
és temps d’introspecció, de
pensar on som, com hi hem
arribat i què cal fer de manera
col·lectiva per  tal de deixar als
nostres fills i nets un món mi-
llor. I en aquesta línia és com
m’he plantejat si té sentit o no pensar en
la República en temps de Covid-19.

Aquest virus ens atemoreix, ens mata
i alhora ens parla de coses que han pas-
sat i que tenen molta transcendència en
el que estem vivint. Ens parla de ten-
dències que en nom de la modernitat i efi-
ciència han fomentat allò privat per da-
munt d’allò públic, allò individual per so-
bre d’allò col·lectiu. D’aquells  sectors eco-
nòmics de “baix valor afegit” que vam tan-

car per dedicar-nos als serveis, aquells sec-
tors que ens proveïen d’aliments, roba, cal-
çat i també de les màscares, bates, tests i
respiradors que tant hem trobat a faltar.
El virus ens diu que els pagesos i rama-
ders són fonamentals per mantenir la so-
birania alimentària. Ens parla de l’ex-
cel·lent model sanitari català de col·la-
boració públic-privat, basat en el tanca-
ment de plantes d’hospital, reducció d’U-
nitats de Cures Intensives, tancament de

CAPs i un absolut menyspreu d’aquest
personal sanitari al qual aplaudim cada
dia. També ens recorda la situació de les
residències i en quines condicions passen
els avis els darrers  dies de la seva vida, dels
drets laborals, a l’habitatge, de la violèn-
cia de gènere... En definitiva, la Covid-19
ens deixa un retrat molt realista de la nos-
tra societat, un retrat que no agrada.

És obvi que el pas de la pandèmia ho
remourà tot, però és importat partir

d’una imatge clara d’on som i com hem
arribat fins aquí per evitar que la lògica
lampedussiana de “canviar-ho tot perquè
res canviï” ens porti de nou al mateix lloc.
En aquest context és on pren consistèn-
cia la relació entre la sortida d’aquesta cri-
si i la República, perquè la proclamació
de la República obeeix precisament a la
incapacitat d’una Espanya eterna, cons-
truïda al voltant dels interessos del caci-
quisme, l’església i l’exercit i en decadència

profunda per la pèrdua de les
colònies, enfrontada als an-
hels de Llibertat, Igualtat i
Fraternitat de les capes po-
pulars. La pandèmia també
ens ha deixat un escenari
d’esgotament de model i ne-
cessitat de crear quelcom

nou sota unes bases diferents.
Certament, estem en un context di-

ferent del de 1931, però la decadència de
l’anomenat règim del 78 és tan evident
que fa imprescindible repensar-ho tot. I
sembla que els valors de Llibertat, Igualtat
i Fraternitat són una bona base per co-
mençar a dibuixar el futur, i és per això
que aquest 14 d’abril va més enllà de la
commemoració i ens pregunta directa-
ment: fem la República?

La pandèmia també ens ha deixat
un escenari d’esgotament de model

i necessitat de crear quelcom nou

Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui tor-
na i qui no: l’empresa. La responsabili-
tat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els tre-
balladors/es. Hauria de ser exacta-
ment al revés.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només respon-
sabilitat de la política. I la poca ex-
igència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

res de la història d'Occi-
dent enviant els treballadors a l'es-
corxador i amb el govern *efectiu* ca-
talà focalitzadíssim en les coses im-
portants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.

No es poden entendre
les sovint contradictò-

ries decisions de l’execu-
tiu italià en la crisi de la Covid-19 sen-
se tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68
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Els semàfors

Generalitat
Els vallesans atrapats a Sud-amèrica asse-
guren que han trobat en la Generalitat i

els seus representants al continent “la in-
formació i l’empatia” que no els han donat
“altres òrgans”. “S’han compromès amb
nosaltres i el nostre patiment”, diuen. 

pàgina 3

Mario Serrano
Aquest pneumòleg de l’Hospital de Mo-
llet que treballa per frenar la pandèmia
del coronavirus ha fet una cançó reivin-
dicativa per agrair la feina que fan els

cossos sanitaris i mostrar la realitat que
viuen. Exemple de compromís i sacrifici.

pàgina 10

Hospital de Granollers
CCOO ha denunciat a Inspecció de Tre-

ball l’Hospital de Granollers perquè
considera que s’han vulnerat les normes
de prevenció durant aquestes setmanes
de pandèmia. Des de la direcció diuen

que ara mateix van bé d’EPIs. 
pàgina 8
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Sense bitllet de tornada: parlen vallesans 
atrapats a Sud-amèrica1

2
El cant d’un metge molletà 
per una bona sanitat pública

L’alberg per a sensesostre de Granollers 
es trasllada a Can Bassa

A Mollet no es llença el menjar

‘Humans i ratpenats’: un documental 
per anar més enllà del virus

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

Una injustícia feta a una sola per-
sona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb an-
goixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se sen-
ten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris conti-
nuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’a-
quest sector, sinó que, ans al con-
trari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els ofe-
riran crèdits, però això esdevin-
drà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nos-
tra societat. Esdevenen un per-
centatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sa-
bem, però desitjo que els interes-
sos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Abandonats
per David Rabadà

Sortirem de la tempesta
per Rosa Martí i Conill (Sumem Esquerres a Parets)

Estem vivint uns dies molt com-
plicats per a tots i totes. Aques-
ta epidèmia que ens ha envaït ha
alterat les nostres vides de ma-
nera inusual. Estem confinats pel
coronavirus i preocupats per tot
el que està passant.

Tot i que el coronavirus ens
ha agafat mancats d'alguns ele-
ments, per sort nostra la sanitat
ha demostrat que és el millor que
tenim per fer front a casos com
aquest, bons professionals i so-
bretot la premissa de la sanitat
pública, a ningú es deixa de do-
nar assistència. Hem de valorar
molt aquesta circumstància que
no es dona en altres llocs.

Des de l'Ajuntament de Pa-
rets s'han anat prenent mesures
en tot allò que es podia i és de la
nostra competència. S'ha comp-
tat amb la col·laboració ciutada-
na, que l'hem percebut i molt
bona. S'han seguit prestant els
serveis públics imprescindibles:
neteja viària, recollida d'escom-
braries i, sobretot, des de Drets
Socials s'està fent tot el possible
per atendre les necessitats dels
més vulnerables sense deixar
ningú enrere. La policia local,
protecció civil i diversos volun-
taris fan el nostre dia a dia més
suportable. Hi ha determinats
serveis que no es presten a cau-
sa del confinament, com és el cas
de les escoles, escoles bressol, pa-
vellons, piscina, i els treballadors
municipals estan fent teletreball
en la seva major part. 

En tot moment hem seguit,
com no podia ser d'altra mane-
ra, les recomanacions del govern
de la Generalitat i del govern de
l'Estat. Com podeu deduir, ges-
tionar tot això no és gens fàcil. Hi
han ajudat molts sectors com les
botigues de queviures i espe-
cialment les farmàcies, sempre
obertes.

Al llarg d'aquests últims dies
hem perdut alguns veïns i veïnes
que no han pogut superar la
malaltia. Ho sentim molt i volem
expressar als familiars el nostre
més sentit condol.

Som molts i bona gent, bons
professionals i recursos suficients
per combatre el virus. El demà no
ens ha d'espantar, ens en sorti-
rem. Els nostres científics troba-
ran la vacuna. La crisi ens deixa-
rà una factura però la redimirem.
Lluitarem per no perdre els llocs
de treball i per evitar la fractura
social. Tots i totes a l’una.

Pensem que de moment
podem treure tres lliçons d'a-
questa situació: primera, la sa-
nitat pública enfront dels libe-
ralismes sanitaris és el millor pa-
racaigudes en qualsevol situació
de problemes de salut; segona,
el teletreball és possible; i ter-
cera, hem de reflexionar sobre
el nostre model de residències
d'avis, tindrem temps.

No ho dubteu, guanyarem el
virus, un enemic que ni tan sols
té rostre. Superarem la crisi i ens
en sortirem.

Les millors
perles

Ni tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).

L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confina-
ment per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

Les tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va

pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

Cada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de de-

tenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó. 

Per a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha igno-
rat les normes, com un grup de nou persones que han es-

tat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una pro-
cessó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens. 

El d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, so-
bretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va ha-
ver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar

els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques ne-
gres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

A les xarxes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns inten-
ten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.

@ErmengolGassiot: La classe treballa-
dora al metro. Polítics i empresaris a les se-
ves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#ActivitatNoEssencial

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #Fi-
raSalut ja està a disposició del sistema sa-
nitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#FiraSalut #1714Mascaretes
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Granollers

CORONAVIRUS4Fa dues set-
manes Línia Vallèsparlava amb
quatre treballadores sanitàries de
l’Hospital de Granollers que es
queixaven de la “desprotecció to-
tal” amb la qual havien treballat
per fer front al coronavirus i del
“risc” que això havia suposat
per a elles, per als pacients i per
als seus familiars. Moltes d’elles
coincidien que la falta de mate-
rial de protecció individual havia
provocat una propagació del vi-
rus a dins de l’Hospital, i alerta-
ven que elles mateixes en podien
ser portadores sense saber-ho. 

És per tot plegat que ara Co-
missions Obreres (CCOO) ha de-
nunciat una vintena de centres
hospitalaris catalans, entre els
quals hi ha l’Hospital de Grano-
llers, per “les mancances de ma-
terials i la utilització d’altres d’in-
segurs” que han provocat “un
alarmant increment de contagis”. 

La responsable de sanitat de
Comissions Obreres (CCOO) al

Vallès, Maresme i Osona, mem-
bre del Sindicat de l’Hospital de
Granollers i especialista en pe-
diatria, Rosalía Solà, explica aLí-
nia Vallès que la denúncia està
motivada per la manca d’un pla
d’acció davant la pandèmia i per
“no tenir suficients EPIs en estoc
als centres per protegir els tre-
balladors”. Solà destaca que
aquestes mancances s’han cobert
fent-los utilitzar “mascaretes o

bates d’un sol ús durant més
d’un dia” i que hi ha hagut una
sèrie de “negligències” que han
posat en risc la seguretat i la sa-
lut del personal sanitari, a més de
propiciar la propagació del virus. 

Sigui com sigui, el director de
persones de l’Hospital de Grano-
llers, Carles Pla, assegura a Línia
Vallès que ja han lliurat tots els
papers a la Inspecció de Treball i
que ara mateix van bé d’EPIs.

Personal de l’Hospital de Granollers demanant ajuda. Foto: Arxiu

CCOO denuncia a Inspecció de
Treball l’Hospital de Granollers
» El sindicat considera que s’han vulnerat les normes de prevenció 
» La direcció diu que ara mateix van bé de material de protecció

Confirmada la millora 
de la qualitat de l’aire

MEDI AMBIENT4Confirmat. Gra-
nollers ha registrat una  notable da-
vallada dels principals contami-
nants de l'aire durant el confina-
ment. Així ho reflecteixen les da-
des obtingudes a l'estació situada
davant del Palau d'Esports entre el
16 de març i el 12 d’abril i compa-
rades amb la mitjana dels matei-
xos dies dels anys 2016 a 2019.

El confinament ha compor-
tat una important reducció de la
mobilitat que, unida a una atu-
rada de moltes activitats eco-
nòmiques, ha incidit molt en la
millora de la qualitat de l'aire a
la ciutat: pràcticament tots els
contaminants han baixat.

Sigui com sigui, el retorn a la
feina dels treballadors de sectors
no essencials va provocar que di-
marts 14 d’abril la mobilitat a peu
augmentés un 31,4% respecte
del 7 d’abril, mentre que la mo-
bilitat en cotxe també va aug-
mentar, en aquest cas un 14,8%.

En la mateixa línia, del 2 al 9
d’abril la mobilitat, sobretot de via-
nants, ja havia crescut prop d’un
20% en relació amb la setmana
anterior, segons xifres de l’Ajun-
tament extretes de la càmera de
trànsit situada a la cruïlla del ca-
rrer Francesc Ribas amb el carrer
Girona, les quals apunten a un cert
relaxament del confinament.

L’Hospital reacciona: pàrquing
gratis per als treballadors

REIVINDICACIÓ4“Les inferme-
res de l’Hospital passen més de 15
minuts buscant aparcament per no
pagar el preu abusiu del pàrquing
de l’Hospital de Granollers”. Aquest
és un dels missatges que des de fa
setmanes corrien per Twitter de-
nunciant el fet que els treballadors
sanitaris haguessin de pagar el
pàrquing de l’Hospital. 

És per això que, des d’aquest di-
marts i fins que s’acabi l’estat d’a-
larma, l’Hospital de Granollers ha
decidit que els treballadors podran
accedir gratuïtament a l'aparca-
ment de pagament que tenen per al

públic, el qual des de fa uns mesos
el gestiona la direcció del centre. 

Anteriorment, i a petició del co-
mitè d’empresa, la direcció de
l’Hospital ja havia obert per als tre-
balladors  l'aparcament de sorra de
darrere del Centre Geriàtric Adol-
fo Montañá i havia habilitat un ac-
cés directe a l'edifici. 

Amb tot, a partir d’aquesta set-
mana el personal sanitari de l’Hos-
pital podrà deixar de fer voltes i apar-
car davant del centre amb  l'aplica-
tiu elparquing.com, des d'on es po-
drà accedir a l'abonament de cost
zero per a l'ús de l'aparcament.

‘Humans i ratpenats’: 
la història més enllà del virus
CIÈNCIA4El canal de YouTube
del Museu de Ciències Naturals de
Granollers ha difós, en obert, el do-
cumental Humans i ratpenats.
Aquest treball vol donar a conèi-
xer aquests animals, que s’han vin-
culat darrerament amb la pandè-
mia del coronavirus, i la relació
que estableixen amb els humans.

El documental apropa, de ma-
nera amena i divulgativa, la re-
cerca científica sobre aquests ma-
mífers i mostra, per exemple, els

hospitals per a ratpenats d’Aus-
tràlia o el turisme de ratpenats als
Estats Units. Destaca com les di-
ferents realitats culturals deter-
minen les interpretacions d’un
mateix animal. És el cas, per
exemple, dels vampirs a Mèxic, on
contrasta la visió dels ramaders i
la dels biòlegs, ambdues ben ar-
gumentades. El documental re-
corda que els ratpenats tenen un
paper  important com a pol·linit-
zadors i controladors de plagues.

Cultura | El resultat del concurs Gra d’Or, a Instagram 
L'equipament juvenil del Gra i l'Associació Cultural, encarregades del concurs

de curtmetratges Gra d’Or, han donat a conèixer els deu curts finalistes del 
concurs a l’Instagram TV del Gra i demà presentaran l’obra guanyadora. 
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Mollet

GENT GRAN4Operaris enviats
pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies comen-
çaven el passat dijous 9 d’abril
la desinfecció de l’interior de la
residència per a gent gran San-
ta Rosa. Aquesta setmana tam-
bé s’han enllestit les desinfec-
cions de les Masies de Mollet i la
Immaculada.

Aquesta implicació d’Afers
Socials arriba després de la carta
que va enviar l’alcalde Josep
Monràs en resposta al Departa-
ment. I és que des de la Genera-
litat s’havia demanat als ajunta-
ments que es fessin càrrec de les
desinfeccions i control de les re-
sidències dels seus municipis. 

A la carta, Monràs va re-
treure al conseller Chakir El
Homrani que “una vegada més,
els ajuntaments ens trobem que
la Generalitat ens delega una res-
ponsabilitat que no ens pertoca,
sense consultar-nos i sense
acompanyar-nos amb cap apor-

tació econòmica per portar-la a
terme”. També va pressionar la
Generalitat perquè no es desen-
tengués de les seves obligacions
amb les residències de Mollet:
“Estem destinant recursos mu-
nicipals per fer allò que no fa la
Generalitat, com per exemple
aconseguir i traslladar material
de protecció a hospitals i resi-
dències”, afegia el batlle. 

Monràs lamentava que en

aquesta crisi sanitària l’actuació
d’Afers Socials “no ha estat a
l’altura de les circumstàncies” i
que “la Generalitat ha deixat or-
fes els consistoris, que s’han tro-
bat amb decisions ja preses,
en les quals es traslladen obli-
gacions als ajuntaments” que
no els pertoquen. 

D’altra banda, l'Ajuntament
desinfecta, diàriament, els es-
pais sensibles de contagi. 

Santa Rosa mentre Protecció Civil li rendeix un homenatge. Foto cedida 

La Generalitat desinfecta 
les residències de Mollet

» Afers Socials va començar fa dies per Santa Rosa i ja ha acabat
» L’alcalde Monràs havia exigit per carta més implicació al Govern 

Coronavirus | Reparteixen mascaretes als treballadors 
Aquest dimarts, primer dia feiner després de Setmana Santa, membres de la Creu
Roja i Protecció Civil han repartit mascaretes a les estacions de tren del municipi

per a aquelles persones que utilitzen el transport públic per anar a treballar.   

SANITAT4L’Hospital de Mollet ha celebrat el 85è aniversari
de Miguel Juárez, una de les víctimes del coronavirus que està
ingressada a l’Hospital i que és resident de Santa Rosa. 

El cant d’un metge molletà 
per una bona sanitat pública 

SANITAT4“El mundo de hoy no es
el de ayer, ya lo sé”. D’aquesta ma-
nera comença la cançó que ha fet
Mario Serrano, un pneumòleg de
l'Hospital de Mollet que aquests
dies treballa per frenar la pandèmia
del coronavirus. Amb els seus ver-
sos vol agrair la feina que fan els cos-
sos sanitaris i mostrar la realitat que
viuen, ara mateix, aquests treba-
lladors: “No somos soldados, ni hé-
roes del bien, somos humanos”.

Serrano explica a Línia Vallès
que la poca previsió del govern “ha
exposat tot el personal sanitari” i
que la “falta de recursos per a la
protecció col·lectiva ja venia de fa

temps”, quan van començar les re-
tallades, “perquè el primer que es
retalla és la sanitat i l’ensenya-
ment”, lamenta. 

D’altra banda, es mostra molt
preocupat pel “desconfinament
encobert” que s’està portant a ter-
me aquesta setmana. “Tenim el
sistema sanitari col·lapsat. És el
moment de tornar a posar-nos
en risc?”, es pregunta. El decep
la manca de previsió i que no es
pugui donar una resposta pro-
fessional a l’altura per manca
d’inversió institucional: “No es-
peres a mañana , confía, vive y
declara por mi”. 

En marxa un cicle de concerts
per Instagram de músics locals
CULTURA4L’entitat cultural
molletana AMAM ha organitzat
un festival de música en directe
per Instagram. Seguint les eines
que han utilitzat alguns músics,
com els populars Stay Homas,
l’AMAM vol connectar els mo-
lletans amb la música i “arribar
al màxim de públic”. L’objectiu
d'aquest festival és mostrar ar-
tistes locals i de la comarca, “in-
dependentment que siguin
col·laboradors de l’entitat o no”. 

Sota el hashtag #AMAM-
HomeFestival, des d’aquest
passat dilluns han començat a
sonar els artistes vallesans a les
xarxes de l’entitat. Els caps de
setmana es podrà gaudir d’una
doble sessió de música amb
concerts a les 12 del migdia i a
les sis de la tarda. 

Alguns dels artistes convidats
són el cantautor Isaac Giménez,
la compositora Yaneisy Martínez
i el grup Olga de Miami.  
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Parets

Desinfecten Pedra Serrada
a petició de l’Ajuntament 

GENT GRAN4El departament
d’Afers Socials de la Generalitat
va desinfectar l’interior de la re-
sidència Pedra Serrada aquest
passat dissabte, després de la
petició de l’Ajuntament paretà.

L’alcalde del municipi, Jordi
Seguer, va ser qui va sol·licitar
aquest servei a la Generalitat i
agraeix al departament d’Afers
Socials que hagi realitzat “amb
caràcter d'urgència” la desin-
fecció de l'interior de la resi-
dència Pedra Serrada. 

La Fundació Sanitària de Mo-
llet (FSM), que gestiona la resi-

dència Pedra Serrada de Parets i
l’Hospital de Mollet, ha confirmat
a Línia Vallès que els contagis i
els casos positius per Covid-19 a
la residència i centre de dia s’han
aturat des del 24 de març.  

Aquesta residència va regis-
trar el primer cas de coronavirus
a Parets i hi han mort nou dels
seus residents. A més, la resi-
dència té ingressades persones
molt ancianes amb alt grau de
dependència. És per això que la
Comissió de seguiment del co-
ronavirus del municipi està re-
alitzant un control dels casos.

Polèmica | Denuncien Grifols a la Inspecció de Treball 
Els sindicats USOC i CGT van denunciar Grifols fa dies per la mort d’un treballador a
causa del coronavirus i perquè la multinacional, diuen, ha “posat en risc la plantilla”.

L’empresa es va mostrar sorpresa per les queixes dels sindicats i va negar les acusacions. 

SOCIETAT4“L’estabilitat s'im-
posa a Parets del Vallès”, infor-
mava ahir l’Ajuntament fent re-
ferència a la situació del coro-
navirus al municipi. 

Tot i que encara queda lluny
la recuperació i el canvi de ten-
dència a la baixa, sembla que el
nombre de contagiats s’està es-
tabilitzant. Segons les dades que
va actualitzant el CatSalut, el pas-
sat 10 d'abril hi havia 101 casos
positius al municipi. Dies més
tard, concretament ahir 16 d’abril,
la xifra pràcticament era la ma-
teixa: 103 persones havien donat
positiu a les proves de detecció del
coronavirus.  

D’altra banda, l’Hospital de
Mollet informa que des de la set-
mana passada es va iniciar una
nova etapa d'estabilitat al centre.
Aquesta s'ha mantingut constant
fins al dia d’avui: “S'ha apreciat un
decreixement sostingut dels in-
gressos per coronavirus”, afir-
men. Això està permetent nor-
malitzar de forma progressiva la
capacitat hospitalària i desocupar
els espais extres habilitats en el Pla

de Contingència. A més, l’Hospi-
tal explica que aquesta setmana les
altes han anat en augment, pas-
sant de 314 a 400 en una setma-
na. El nombre de defuncions acu-
mulades des de l’inici de l’epidè-
mia és de 76, només quatre més
que la setmana passada. També
l’UCI s'ha mantingut estable i per
sota de la seva capacitat, seguint

la mateixa tendència de decrei-
xement que els ingressos totals.

El consistori paretà assenyala
que la pròxima setmana “és clau
per determinar si la tendència se
sosté en el temps”. És per això
“que ara, més que mai, és im-
portant mantenir al màxim les
mesures de prevenció i confina-
ment”, recorda l’equip de govern.

El virus sembla estabilitzar-se al poble. Foto: Enric Bartel/Ajuntament

Parets aconsegueix posar fre
als contagis de coronavirus 



13 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 17 d’abril del 2020 líniavallès.cat



17 d’abril del 2020

| 14

líniavallès.cat

Martorelles | Sant Fost

Sant Fost ja ha repartit unes
2.500 mascaretes als veïns

PROTECCIÓ4Durant els dies de
Setmana Santa, l’Ajuntament va
poder repartir unes 2.500 mas-
caretes als veïns. Aquesta acció va
ser possible gràcies a la col·la-
boració d’una dotzena de vo-
luntaris, que van anar casa per
casa o edifici per edifici distri-
buint aquestes peces.

El consistori havia rebut un
miler de peticions per part dels
veïns del poble just abans de l’i-
nici dels dies festius i va comen-
çar a repartir-les dijous de la set-
mana passada.

BATES PER AL CAP
De la mateixa manera, i també a
finals de la setmana passada, es
va entregar al personal sanitari
del Centre d’Atenció Primària del
poble les primeres bates fetes
gràcies a la iniciativa conjunta en-
tre els voluntaris que cusen ma-
terial de protecció i l’Ajunta-
ment, que ha donat la tela.

Els voluntaris continuen tre-
ballant per poder seguir fabricant
més peces d’aquesta mena, im-
permeables i esterilitzades, per
seguir enviant-les al CAP.

MARTORELLES4Un collage fo-
togràfic de l’escultor martorelle-
senc Ricard Mira formarà part de
l’exposició que promou l’Inter-
national Institute of Welding
(IIW), l’associació més rellevant
del món del sector de la solda-
dura. La mostra es podrà veure
en la propera reunió anual que
tindrà lloc a Singapur, però sen-
se data pel coronavirus.

La peça de Mira té el nom de
Bust d’Horte, una escultura de
ferro “inspirada en la model Hor-
tensia Vivas Peiró, qui em serveix
de motivació i inspiració en les
meves obres”, ha explicat Mira a
Exterior.cat. L’històriador de
l’art Josep Fèlix Bentz assegura
que és “obra equilibrada, madu-
ra i tridimensional que té vida
pròpia”, subratlla l’artista.

Bust d’Horte és una peça que
Mira ja no té a les seves mans.
“Me la va comprar fa uns anys un
col·leccionista. Té 20 obres me-
ves i aquesta és, de llarg, la més
bonica. Curiosament de vegades
utilitzo altres metalls a més del
ferro però aquesta és totalment de

ferro, encara que amb acabats di-
ferents a les diverses parts”, diu.

De la seva presència a la mos-
tra de Singapur, Mira explica
que “va ser tota una sorpresa for-
mar part d’aquesta exposició te-
nint en compte que l’any passat
hi van participar artistes de refe-
rència mundial. Ens van enviar
per correu electrònic que havia
estat seleccionada. Tot això és
molt gratificant”.

MARCAT PER L’ESQUIZOFRÈNIA
Mira va néixer a València d’Al-
cántara (Càceres) l’any 1952 tot i

que als onze mesos va aterrar, pri-
mer a Mollet, va passar per Sant
Fost i va acabar a Martorelles. 

De petit ja elaborava les se-
ves pròpies joguines de fusta i
peces de ferro. Amb 17 anys li
van diagnosticar una esquizo-
frènia que el va obligar a deixar
els estudis. Quan en tenia 29, la
malaltia es va agreujar i el va ob-
ligar a deixar la feina. I alesho-
res va aparèixer la seva tasca com
a escultor treballant el ferro, el
fang i la talla de la fusta. El con-
finament l’està passant a Jérica,
un municipi de Castelló.

L’artista, amb algunes de les seves obres. Foto cedida

Ricard Mira: “L’art m’ha permès
integrar-me a la societat”

Sant Fost | Primer Ple telemàtic de la història
Dilluns de la setmana passada es va celebrar el primer Ple telemàtic 

de la història a Sant Fost. L’únic punt a l’ordre del dia va ser l’aprovació
de la petició d’un crèdit d’1,4 milions d’euros per pagar uns interessos.
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Montmeló | Montornès

El Club Escacs Montornès 
triomfa en un torneig online

LLEURE4El Club Escacs Mon-
tornès va aconseguir grans re-
sultats en el primer Campionat
de Catalunya online, en el qual
van participar 18 jugadores i
jugadors de l’entitat i prop de
mig miler de nens i nenes.

Els millors resultats van ser
els d’Alex Villa i Arnau Salvans,
que van aconseguir llurs podis.
Villa va obtenir el millor resultat
del club i s’ha proclamat campió
absolut en la categoria sub-10,
mentre que l’altre podi del Mon-

tornès ha estat per a Arnau Sal-
vans, que va acabar en la terce-
ra posició en la categoria sub-16.

Les finals de totes les cate-
gories del Campionat es van po-
der seguir en streaming a través
del canal de YouTube de la Fe-
deració Catalana d’Escacs.

Gràcies a campionats com
aquest, el club està aconseguint
minimitzar els efectes del confi-
nament, ja que tots els seus ju-
gadors estan podent entrenar en
tornejos virtuals.

POLÍTICA4L’entrada al govern
municipal de Montmeló d’ERC,
que es va oficialitzar amb la sig-
natura d’un acord amb el PSC di-
mecres de la setmana passada,
ha generat crítiques per part de
l’oposició. La suma dels regidors
de les dues forces d’esquerres els
dona una majoria absoluta al Ple,
amb set regidors.

Aquest acord, però, ha ge-
nerat malestar entre la resta de
grups que tenen representació al
consistori durant aquesta legis-
latura. En declaracions a Vallès
Visió, Marcel Comas, de Can-
viem, i Josep Benach, de FEM,
van lamentar el moment en el
qual les dues formacions han de-

cidit sumar forces, ja que consi-
deren que un moment com

aquest, en ple confinament, no
és el més indicat per fer oficial un
pacte, ja que el govern munici-
pal només hauria d’estar pre-
ocupat per atendre els veïns.

El batlle, el socialista Pere
Rodríguez, va defensar-se asse-
gurant que l’oposició estava al
cas de les negociacions entre el
seu partit i els republicans i va dir
que per part seva continuarà la
seva política de “mà estesa” amb

l’oposició per arribar a pactes du-
rant la resta del mandat.

Per la seva banda, el repu-
blicà Albert Montserrat, que as-
sumeix les funcions de primer ti-
nent d’alcalde i entra a formar
part de la Junta de Govern Lo-
cal, va apuntar que no cobrarà
més per les seves noves respon-
sabilitats i va dir que no entén les
crítiques, ja que el pacte estava
fet des de feia setmanes.

Les dues forces d’esquerres sumen set regidors juntes. Foto: Arxiu

ERC entra al govern de
Montmeló entre crítiques

Montornès | Guarneixen una vintena de balcons
La iniciativa de diferents veïns del carrer de Narcís Monturiol els va portar
a guarnir els seus balcons per celebrar la Pasqua. Conills, ous i figures de

sants i flors van posar la nota de color i d’alegria en aquests dies complicats.

L’oposició creu que un
moment com l’actual
no era el més indicat
per oficialitzar pactes

Alex Villa és el campió de Catalunya de la categoria sub-10. Foto: CEM
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La Llagosta | Santa Perpètua

Reparteixen mascaretes a les
estacions de transport públic
LA LLAGOSTA4Igual que ha pas-
sat en moltes altres ciutats i po-
bles del país, dimarts passat, pri-
mer dia en el qual molts treba-
lladors de serveis no essencials
van tornar a la feina, es van re-
partir mascaretes en diferents
estacions de transport públic de
la Llagosta.

Dos agents de la Policia Local
van ser els encarregats de la dis-
tribució a l’estació de tren, men-
tre que aquesta tasca la van fer vo-
luntaris de Protecció Civil a tres

parades d’autobús. A l’estació de
tren es van lliurar 110 mascaretes
i a les parades de bus, 40, entre les
set i dos quarts de 10 del matí.

SIERRA EN DEMANA MÉS
També a principis d’aquesta set-
mana, l’alcalde Óscar Sierra va
enviar un escrit a la Direcció del
Centre de Coordinació Operati-
va de Catalunya demanant que
també es distribueixin mascare-
tes de les que ha enviat el govern
espanyol a l’estació de tren.

TRADICIÓ4La Setmana Santa
no serà l’única festivitat religio-
sa que aquest any s’haurà vist
afectada pel coronavirus: la cri-
si sanitària també condicionarà
el Ramadà, que es posarà en
marxa dijous de la setmana que
ve amb alguns canvis respecte
del que estava previst inicial-
ment. El Ramadà del seu any
1441 arrencarà el 23 d’abril i s’a-
llargarà durant un mes exacte,
fins al 23 de maig.

Des de l’Ajuntament assegu-
ren que el dejú és una decisió

personal que no té cap relació
amb les mesures sanitàries i de
confinament, però que els can-
vis i les restriccions afecten les
reunions socials i familiars. 

En aquest sentit, el consistori

apunta que les reunions fami-
liars i les pregàries en mesquites
o als carrers i els menjars soli-
daris (iftar) estaran prohibides
fins que s’aixequi l’estat d’alar-
ma i el confinament i només així
seria possible celebrar-les. Fins
a aquest moment, doncs, només
es poden fer desplaçaments per
anar a comprar, al metge, a la
farmàcia o a treballar.

Segons les dades més re-
cents que ha fet públiques la
Unió de Comunitats Islàmiques
d’Espanya, actualment a l’estat
espanyol viuen gairebé 900.000
persones musulmanes. Gaire-
bé mig milió d’aquestes són a Ca-
talunya, i ja saben que viuran la
festivitat més important del seu
calendari clarament condicio-
nada per la pandèmia.

Les restriccions afecten les activitats al carrer. Foto: Aj. de Santa Perpètua

Restriccions en les festes 
del Ramadà a Santa Perpètua

La Llagosta |Més multes per no confinar-se
En els darrers dies hi ha hagut un repunt d’incompliment del
confinament per part d’alguns veïns. Això s’ha traduït en una
quarantena de denúncies per part de la Policia de la Llagosta.

Les pregàries 
en les mesquites o les
reunions per menjar 
al carrer no es faran
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TRADICIÓ4La situació sanitària
actual ocasionada per la Covid-
19 i l’estat d’alarma ha obligat
l’Ajuntament de les Franqueses
a anunciar la suspensió de la Fira
de Sant Ponç, que s’havia de ce-
lebrar, com cada any, el dia 17
del mes que ve.

El que s’ha canviat de data,
en canvi, és la Trobada de Bès-
ties, que organitza el grup de
Diables Els Encendraires. Se
celebrarà el 3 d’octubre.

Les Franqueses
suspèn la seva
Fira de Sant Ponç

PROJECTE4Paraules al vent és
el nom de la càpsula temàtica
impulsada per les associacions
de mares i pares d’alumnes
(AMPA) de les escoles i instituts
de la Garriga.

Les narracions que s’enre-
gistren (contes o poesies recita-
des) han de tenir una extensió
màxima de 10 minuts i es poden
escoltar a Ràdio Silenci cada
dia entre dos quarts d’11 del
matí i les cinc de la tarda.

La Garriga enceta
la iniciativa
‘Paraules al vent’

COOPERACIÓ4Davant la si-
tuació actual i atenent al co-
municat emès per la Coordina-
dora d’Associacions Solidàries
amb el Sàhara en relació al co-
ronavirus, l’Ajuntament de Cal-
des ha decidit suspendre el pro-
grama de cooperació Vacances
en Pau d’aquest any. Aquesta
iniciativa fa que infants sah-
rauís visitin el poble durant uns
dies en els mesos d’estiu.

Caldes cancel·la
el programa
‘Vacances en pau’

CANOVELLES4El canovellí Ari
Ortega és un dels impulsors de
la iniciativa Marca la teva ju-
gada al Coronavirus, que ha
aconseguit implicar el món del
bàsquet en la lluita contra el
coronavirus.

A través del portal de mi-
cromecenatge Mi Grano de Are-
na es poden fer donacions (ahir
la xifra recollida s’acostava als
3.000 euros) que es donaran a
l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Ari Ortega
impulsa un
projecte solidari

LLIÇÀ DE VALL4Els laboratoris
cosmètics Lamarvi, que tenen
una de les seves plantes de pro-
ducció a Lliçà de Vall, ja han po-
gut fabricar més de 2.500 litres
de gel desinfectant.

L’empresa, que forma part
del grup VMV Cosmetics, va co-
municar al Ministeri de Salut la
seva predisposició a col·laborar
fa setmanes i està subminis-
trant aquest material desinfec-
tant en garrafes de cinc litres.

Lamarvi ja ha
fabricat 2.500
litres de gel

LLINARS4Un home de 31 anys,
veí de Cornellà i de nacionalitat
espanyola, va morir dimarts pas-
sat a Llinars després de caure des
del sostre on treballava. L’acci-
dent es va produir quan l’home,
que treballava en una empresa de
rehabilitacions, estava renovant
el sostre d’uralita d’una empresa
a uns 10 metres d’altura. Segons
fonts policials, el treballador no
anava lligat en aquell moment.

Mor un home
en caure des 
d’un sostre 

CORONAVIRUS4Com cada set-
mana, abans-d’ahir es van fer
públiques les xifres de positius,
altes hospitalàries i morts en
els tres centres de la comarca.
L’acumulat d’altes de l’Hospital
de Granollers, l’Hospital de Mo-
llet i l’Hospital de Sant Celoni ja
s’acosta als 700. Entre els tres
centres s’ha pogut donar l’alta a
696 persones, la majoria de les
quals (400, que ha crescut en ga-
irebé un centenar en els darrers
set dies) havien estat ingressades
a la zona del Baix Vallès.

A conseqüència d’aquesta xi-
fra d’altes hospitalàries, ha anat
minvant la quantitat de pacients
ingressats en els hospitals. Així,
les dades més recents també di-

uen que en la darrera setmana el
nombre de pacients amb coro-

navirus ha baixat de 92 a 76 a
l’Hospital de Mollet. Aquest de-
creixement té la seva rèplica a
Granollers (on hi ha 128 positi-
us ingressats, als quals s’han
d’afegir els 63 pacients que es van
traslladar a l’hotel medicalitzat
B&B). Per últim, des de Sant
Celoni apunten que a les seves
instal·lacions actualment tan sols

hi ha 40 persones ingressades
amb coronavirus.

El tercer i últim grup de xifres
és el referit a les morts; la xifra to-
tal de persones que han perdut la
vida pel virus d’ençà que es va co-
mençar a fer el recompte és de 64
a Granollers, de 22 a Sant Celo-
ni i de 76 a Mollet (només quatre
més que la setmana passada).

A Mollet és on s’han donat més altes fins ara. Foto: Hospital de Mollet

El nombre d’altes als hospitals
de la comarca ja frega les 700

Open Arms col·labora per fer
proves del virus en residències
SOLIDARITAT4Proactiva Open
Arms ha decidit sumar-se a llui-
ta per frenar la fulgurant propa-
gació del coronavirus a les resi-
dències catalanes, incloent-hi al-
gunes al Vallès. L’ONG badalo-
nina liderada per Òscar Camps
ha posat a disposició del Depar-
tament de Salut de la Generali-
tat un operatiu amb prop de 30
vehicles i més de 70 voluntaris
amb la formació necessària per a
poder accedir al nombre més

gran possible de geriàtrics per re-
alitzar les proves de detecció de
la malaltia. L’objectiu de la ini-
ciativa és poder contribuir a de-
tectar precoçment la Covid-19 i
així tallar la seva cadena de pro-
pagació per evitar nous contagis
entre els usuaris de les residèn-
cies. Des de dilluns, els volunta-
ris d’Open Arms estan treba-
llant amb els equips d’atenció pri-
mària per fer proves de detecció
i recollir mostres dels usuaris.

Serveis | Una guia per aprendre a gestionar el temps
L’Ateneu Cooperatiu de la comarca ha publicat la Guia del teletreball col·laboratiu, efectiu

i segur, un document en el qual donen eines i conselles per aprendre a gestionar el temps
en un moment en el qual s’ha de teletreballar però també trobar temps per al lleure.

Granollers és el lloc 
on hi ha més pacients
ingressats, entre un
hotel i l’hospital
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Esports

Des de dimarts passat, l’EC Gra-
nollers i tots els equips de Sego-
na B, Tercera Divisió, els equips
de les dues primeres categories fe-
menines i els juvenils saben que
la Federació Espanyola de Futbol
(RFEF) està treballant amb les fe-
deracions autonòmiques per do-
nar la temporada 2019-20 per
acabada en les categories del fut-
bol no professional.

En l’escrit publicat, l’RFEF va
dir que té previst plantejar “un
model express d’ascensos mit-
jançant un sistema de play-off a
partit únic per garantir, com a mí-
nim, el nombre d’ascensos previst
a l’inici de la competició”. De la
mateixa manera, i com a fet ex-
cepcional, no hi hauria descensos
de categoria. L’RFEF treballaria
“per incrementar el nombre d’e-
quips per grup o la creació de
nous grups (en la categoria que
calgués) durant 3 o 4 cursos”.

Caldrà veure, doncs, si la Fe-
deració Catalana de Futbol apli-
ca el mateix model que proposa
l’RFEF a les quatre categories
del futbol amateur de casa nostra
i al futbol base.

MOR ANDRÉS GARCÍA TAMAYO
El futbol de la comarca, en aquest
cas de Mollet, també ha estat
notícia darrerament per un altre
fet, en aquest cas molt més trist.
I és que la setmana passada es va
conèixer la mort d’Andrés García
Tamayo, ànima i entrenador de la

Unión Deportiva Fliselina du-
rant més de 20 anys després que
el coronavirus compliqués una
malaltia que ja patia.

La UDF va néixer per l’em-
penta dels treballadors d’aques-
ta fàbrica a principis de la dèca-
da de 1970 i, gairebé des del seu
naixement, va tenir García com
a entrenador. El club va iniciar els
seus partits i entrenaments en un
camp propi al polígon de l’em-
presa, per acabar al camp de la
Plana Lledó, i l’any 1993 s’aca-
baria fusionant amb el CF Mollet.

L’activitat a l’ECG està aturada des del passat 8 de març. Foto: ECG

Pau Arriaga
VALLÈS ORIENTAL

Natació | Conesa i Hernández, del CNG, preparen Tòquio 2021
Abril Conesa i Mireia Hernández, les dues nedadores artístiques del CN Granollers treballen,

en la mesura que els és possible, per preparar els Jocs de l’estiu de l’any que ve. Elles i les seves
companyes tenen una pauta de la seleccionadora espanyola absoluta que segueixen des de casa.

El coronavirus obliga a
ajornar també les motos

MOTOCICLISME4Si el dia 20 de
març es va conèixer l’ajorna-
ment del Gran Premi d’Espanya
de Formula1, ara ha estat el torn
de l’altre gran esdeveniment del
món del motor que es disputa
cada any al Circuit. La Federació
Internacional de Motociclisme,
IRTA i Dorna Sports han confir-
mat que, per l’alerta del corona-
virus, es potsposen les tres curses
del Gran Premi de Catalunya de
motociclisme (MotoGP, Moto2 i
Moto3) que s’havien de disputar
durant el primer cap de setmana
del mes de juny.

Dorna, l’empresa organitza-

dora de la competició, assegura
que encara no té una data alter-
nativa (no només ha ajornat la
cursa de casa nostra, sinó que hi
ha moltes més curses que no
s’han disputat) i que tothom qui
ja hagués comprat les entrades les
podrà fer servir quan es redisse-
nyi el calendari del mundial d’a-
quest 2020.

Una de les reaccions més des-
tacades a la suspensió va ser la del
president del traçat, Joan Font-
serè, que va dir a Esports COPE
que no es descarta l’opció que les
curses del GP de Catalunya es
moguin fins al 2021.

L’RFEF ja treballa per donar
per acabades les seves lligues
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La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Amb la mort recent de Josep Maria Be-
net i Jornet per coronavirus, el teatre ca-
talà ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per perso-
nes del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’a-
bril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

Música

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, ba-
sada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un ma-
trimoni de conveniència. Aquesta pro-
ducció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista. 

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du

Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta qua-
rantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins
de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es

publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts

exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tu-
torials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un
artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia. 

B A D  G Y A LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Famosos

Estrenar una nova cançó
És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

Bona rebuda, però amb polèmica
Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els 

fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.Viu en línia

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a
la fama es va produir l’any següent gràcies a la popu-

larització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des
d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i re-

produccions amb temes com Alocao, una col·labora-
ció amb Omar Montes que la va portar a les llistes

d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha
obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el re-
mix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant pa-

nameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha por-
tat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’u-
na cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia

i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull re-
marcar que jo estic en contra d’aquests valors i us

demano perdó”. 

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

RUTINA

Encara que normalment no siguis gaire esportista, 
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

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

i SALUT

Ara mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van pas-

sant els dies de confinament i que es va allargant la quaran-
tena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.

Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i obli-
da’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene. 

D’altra banda, encara que normalment no siguis una per-
sona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrir-
ne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

Confinament i salut mental

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que 
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

Les claus

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves 
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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