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Més altes sanitàries en un Sant Jordi confinat
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Potser no has entrat mai amb
quatre anys i el cor encongit a
l’habitació de la teva mare per de-
manar-li si està enfada amb tu
perquè fa mesos que no jugueu,
i a ella se li han entelat els ulls
mentre et diu que no és per tu,
que està cansada i té una triste-
sa que l’inunda. Potser no has re-
cobert mai amb paper la tassa
d’un vàter d’un bar tronat per vo-
mitar un dinar que ja veus que
t’engreixa. O potser no has hagut
d’amagar mai l’ansietat que et co-
rre per dins quan el món se t’en-
sorra sense sortida.

Potser ets dels que quan par-
len de malalties només pensa en
aquelles que destrossen el cos i et
maten ràpidament. Aquest no és
el cas de l’E. B., una dona de
trenta anys de Mollet diagnosti-
cada des de petita amb Trastorn
Límit de la Personalitat (TPA) i an-
sietat. “Des que estic confinada he
hagut de deixar de donar el pit al
meu fill perquè prenc medica-
ments per l’ansietat que em pro-
voca el fet d’estar tancada”, expli-
ca mentre se sent culpable perquè
ara no pot donar el pit a la seva
criatura. “Sortir a córrer o passe-
jar per Gallecs m’ajuda a equili-
brar-me. És per això que aquests
dies he empitjorat molt i he entrat
en una mena de pou”, lamenta. 

En una conversa amb Línia
Vallèsdenuncia que s’ha vist molt
desatesa durant el confinament
perquè no ha pogut parlar amb el
seu terapeuta de referència. “Cada
cop que truco per demanar ajuda
al Centre de Salut Mental de
l’Hospital de Mollet m’atén un
professional diferent”, lamenta.
Entén que el sistema sanitari està
col·lapsat, però se sorprèn quan veu
que l’Estat pren mesures per dei-

xar sortir els nens mentre s’oblida
dels malalts mentals. “Sé que per
a tothom és dur estar tancat, però
per a mi és un infern. Necessito
desconnexió i ser una bona mare
per al meu fill”, diu. L’E.B. remar-
ca que feia més d’un any que no
prenia medicació gràcies a l’esport
i el seguiment psicològic. “La res-
posta per a nosaltres no ha de ser
més medicació. Els nens que tenen
hiperactivitat poden sortir; jo tam-
bé ho necessito”, remarca.

Un altre cas és el del L.P., un
home de quaranta-dos anys que
entrena un equip de Santa Perpè-
tua i pateix Trastorn Dissociatiu de
la realitat. “Això fa que algunes ve-
gades perdi la noció de qui soc amb
la consegüent ansietat que provo-
ca”, explica. Per al L.P. és essencial
sortir de casa, fer esport i estar en-
voltat de gent: “Tinc sort de viure
amb la meva mare, però no mou-
re’m ni canviar d’espai  fa que en-
cara m’encalli més en pensaments
recurrents i angoixants”, comen-

ta a Línia Vallès. Aquests dies
també ha deixat de mirar la tele-
visió perquè el bombardeig de
notícies relacionades amb el co-
ronavirus l’estava afectant negati-
vament: “Per sort, segueixo les
meves sessions amb la terapeuta
en línia, encara que no és el mateix
que en persona”, conclou. 

D’altra banda, F.G., un veí de
Mollet, s’ha posat en contacte amb
Línia Vallèsper donar a conèixer
la seva situació. Des del 8 de març
conviu 24 hores amb el seu pare de
89 anys que té Alzheimer. “Abans
ell estava ingressat en un centre de
dia, les Masies de Mollet, i allà te-
nien les eines i el coneixement ne-

cessari per ajudar-lo, però ara
molts cops es posa agressiu perquè
no rep les visites a les quals esta-
va acostumat i es desubica amb fa-
cilitat”, relata. F.G. està molt de-
cebut amb el poc suport institu-
cional que està rebent: “Els únics
que ens truquen amb regularitat
són els de la Creu Roja. Ningú ve
a visitar-nos. Jo no sé què faré si
l’he de tenir molt més temps tan-
cat. Cada dia de confinament es
desorienta més”, afirma entristit. 

Tant l’E. B.,  el L.P. com el F.G.
comparteixen els mateixos dubtes:
“Per què no s’ha tingut en compte
la nostra necessitat de sortir? Per
què no s’ha pensat en el col·lectiu
amb malalties mentals durant el
confinament?”. La llei que regula
l’estat d’alarma només permet in-
complir el confinament en situa-
cions d'excepcionalitat, és a dir, en
el cas de persones amb trastorn de
l'espectre autista o amb conductes
disruptives. “No totes les persones
que pateixen malalties mentals

tenen una discapacitat mental tra-
mitada”, alerta Ares Sánchez, psi-
còloga i coordinadora d’El Far,
una associació de la Garriga que tre-
balla amb 80 persones amb tras-
torns. “Aquests dies hem rebut
moltes trucades dels nostres socis,
dels quals cap té autisme, per sa-
ber si ells podien sortir. Som l’úl-
tim vagó, com sempre”, diu Sán-
chez, afegint que tenen sort de
treballar en un poble on la policia
coneix les persones que necessiten
fer un passeig perquè no empitjo-
ri el seu diagnòstic. 

La doctora i coordinadora de
la unitat d’aguts de psiquiatria de
l’Hospital de Granollers, Belen
Gías, raona que “són circums-
tàncies excepcionals per a to-
thom”, però que “en el protocol de
desescalada sí que s’hauria de te-
nir en compte el col·lectiu de ma-
lalts mentals com s’està fent amb
els infants”. “Aquests dies estem
atenent més urgències mentals de
les habituals”, conclou. 

Malalts invisibles 
» Vallesans amb trastorns mentals denuncien que no se’ls té en compte per a la desescalada

» Alerten que les polítiques de confinament han desatès gran part del col·lectiu de la salut mental 

“La resposta per a
nosaltres no ha de ser
més medicació; jo també
necessito sortir”

A l’associació El Far de la Garriga, que treballa amb persones amb trastorns, lamenten que són “l’últim vagó, com sempre”. Foto: Facebook

Júlia Gamissans
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Tot els anirà bé

Ja sabeu la seqüència dels fets. Un fa un
tuit dient que hi ha una part de l’inde-
pendentisme que és absolutament irre-
cuperable, a la qual “s’hauria de propor-
cionar ja el seu propi territori, com més
petit i aïllat millor, perquè no contagiïn
el seu odi, fanatisme i estupidesa a la res-
ta de la població”.

Després, Francesc Trillas, secretari
d’Economia i Hisenda del PSC, li respon
que sí, que “se’ls hauria de proporcionar
una mena de territori amish”.
I el que fou senador de Pode-
mos fins fa quatre dies, Óscar
Guardingo, remata la pro-
posta apuntant que aquest
territori escollit podria ser Ca-
daqués, perquè “té dos avan-
tatges: molts ja hi tenen casa
i només s’hi arriba per una carretera”.

Bé. Que l’esquerra espanyolista a
Catalunya no pugui refredar la seva ba-
talla política històrica contra Conver-
gència és habitual i a vegades necessari.
Que correlacionin de manera gairebé ab-
soluta l’independentisme amb Conver-
gència és una tristeta rutina diària; un es-
port, tal com fer coreografies als balcons.
Però aquest creixent odi cap a una mi-
noria nacional, aquest odi que ara lluei-
xen obertament... això és menys fre-

qüent. Això s’està destapant ara. I no
n’hem de tolerar ni mitja frase.

Què passaria si fos al revés? Què pas-
saria si gent amb pes dins del sistema de
partits independentista parlés, amb ac-
titud condescendent, d’arraconar els co-
muns en una població concreta i aïllar-
los? O si es plantegés de fer el mateix amb
els votants de Ciutadans o de qualsevol
altra ideologia. L’Estat cremaria, tota la
maquinària mediàtica, política i judicial

es posaria en marxa per esclafar el su-
premacisme, el feixisme i tots els altres
ismes del món amb accent català.

Lamentablement, però, quan aquest
odi va adreçat a l’independentisme, això
no passa. Hi ha barra lliure. I no només es
poden plantejar tals esquemes, sinó que
ho pot fer, sense conseqüències, gent
amb càrrec. I no només ho pot fer gent
amb càrrec, sinó que ho poden fer en obert,
en una conversa a Twitter, amb la calma
que saben que els dona la total impunitat.

Una impunitat que gaudeixen fins i tot
aquells que s’autoproclamen d’esquerres.
Perquè saben que, en aquest cas concret,
el pèrfid Estat contra el que han lluitat
tantes vegades els protegeix. L’enemic
passa a ser un aliat i la dreta s’abraça amb
l’esquerra. Aquí l’Estat és un dels seus, i
uns i altres s’uneixen contra un mateix ob-
jectiu, que no és altre que una minoria na-
cional que rebutgen. Tant se val el que dei-
xin anar, tot quedarà emmarcat dins les

seves lleis patriòtiques, tot
serà comprensible, autoritzat,
lògic. Tot els anirà bé.

Aquesta és la gran dife-
rència entre Guardingo o
Trillas i nosaltres. La impu-
nitat a l’hora d’esclafar, com
sigui, una ideologia específi-

ca. La connivència amb tota la força
d’un estat; una aliança macabra que, per
cert, també atempta contra altres classes
treballadores pel simple fet d’anar lliga-
des a altres sentiments nacionals.

Però tenen aquesta perillosa hipocre-
sia completament assumida. Tant, que l’ex-
hibeixen cada vegada més. Tant, que se’n
mostren cada vegada més orgullosos.
Tant, que a les seves biografies de Twitter
encara hi llueixen lemes com “Llibertat,
igualtat, fraternitat i sostenibilitat”.

Uns i altres s’uneixen contra un mateix 
objectiu, que no és altre que una 
minoria nacional que rebutgen

Celebro la rectificació
del govern espanyol i

que els infants puguin
sortir cada dia a passejar. Celebraria en-
cara més que les decisions i les mesu-
res fossin les adequades des de l’inici
tenint en compte els Drets dels Infants
i que deixéssim la improvisació d’una
vegada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si tothom sabia que
tenia problemes de

dependència, em sem-
bla que la irresponsabilitat és una
mica compartida. Abraonar-se a cri-
ticar una persona que té un problema
evident d’addiccions i que a hores d’a-
ra ja és un cadàver polític, si vas estar
callant fins ahir, fa carronyer.

El jefe de Opinión de
un gran diario español

suelta su homofobia por
Twitter contra un ministro porque sabe
que no pasa nada si lo hace. Después
nos preguntamos que por qué hay
acoso escolar, laboral y en la calle con-
tra personas LGTBI+. Pues porque aún
seguimos validándolo.

@RubenSerranoM@Normapujol @damesonpareras

Si diuen que la “des-
escalada” s’ha de fer

per territoris, perquè no
en tots hi ha la mateixa incidència, vol
dir que durant “l’escalada” també
s’hauria d’haver fet igual? És a dir, es-
tan reconeixent, per la via dels fets,
que s’haurien d’haver tancat segons
quines zones?

@iuforn

Els semàfors

Govern espanyol
Les persones amb trastorns mentals i

les entitats que treballen per ajudar-les
denuncien que no es té en compte

aquest col·lectiu de cara a la desescalada
del confinament i que durant setmanes
s’ha desatès i ignorat la seva situació. 

pàgina 3

Grifols
L’empresa Grifols s’ha marcat un objec-

tiu ambiciós: tenir un tractament per
combatre el coronavirus al juliol. L’anun-
ci arriba però poc després que Inspecció
de Treball li hagi fet un toc d’atenció per
la desprotecció dels seus treballadors. 

pàgina 12

PAH de Mollet
La PAH de Mollet està duent a terme

una campanya per visibilitzar la situació
d’alguns veïns i veïnes del municipi que
viuen precàriament en ple confinament.
Una veïna viu confinada en una pensió

social diminuta, entre altres casos. 
pàgina 10
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de Barcelona per a un Sant Jordi confinat1

2
Desnonats que juguen al joc 
de l’Oca entre ‘cases’ temporals

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

Parets aconsegueix posar fre 
als contagis de coronavirus

El nombre d’altes als hospitals 
del Vallès ja frega les 700

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

A la vista de l’espectacle lamenta-
ble que hem estat vivint aquests
darrers dies al voltant de les dis-
crepàncies entre les autonomies i
el govern central sobre les xifres
de contagiats (diagnosticats o no,
morts a residències, etc.) i al vol-
tant també de com ha d’anar el fi-
nal dels cursos escolars (aprovats
generals o no, etc.), em sembla
que caldria afegir com a clara
amenaça per al futur la possibili-
tat que augmentin els partidaris
d’una recentralització de l’Estat
davant la sensació de caos i des-
coordinació existent entre auto-
nomies i administració central.
Davant de les forces centrífugues
dels independentismes català i
basc, ens trobarem amb un pro-
bable augment dels partidaris de
l’administració centrípeta. 

És molt potent en les darreres
hores la imatge que estan donant
mitjans poc dubtosos com la ca-
dena SER (la més escoltada a Es-
panya) que la gestió de la sanitat
i l’educació (dos pilars bàsics) és
un desori i un constant campi qui
pugui. I un important sector de la
població, abans partidari de l’es-
tat autonòmic actual, pot arribar
a la conclusió que cal una recen-
tralització per evitar que torni a
passar aquest desgavell. 

Segurament, la realitat és in-
ferior a la sensació. Però l’opinió
pública viu, com tothom sap, més
d’impressions i confiances que de
fets i dades comprovables.

Recentralització?
per Andreu Farràs

Un Sant Jordi agredolç
per Jordi Lleal 

El 23 d’abril commemorem la
diada de Sant Jordi, patró de Ca-
talunya, una de les festes més ce-
lebrades de l’any al nostre país.
És el dia de regalar un llibre, sím-
bol de cultura, i una rosa, símbol
d’amor. El dia de sortir als car-
rers i places dels nostres pobles
i ciutats, a passejar per veure
multituds aturades a les parades
de llibres, mirant i remirant a
veure si s’aconsegueix triar el lli-
bre que li agradi a la persona a
qui li regalen; comprar una rosa
vermella per a qui s’estima, o
una rosa groga, en solidaritat
amb els empresonats i exiliats
polítics. Però, a la part dolça, s’hi
ha d’afegir la part agra, com fer
esment als Jordis que són a la
presó: Jordi Cuixart, Jordi Sánc-
hez i Jordi Turull, que no podran
celebrar la seva onomàstica amb
la seva família, comprar llibres
i regalar la rosa a la seva esti-

mada, perquè estan empreso-
nats des de fa anys per la dèria
d’un Tribunal Suprem sense un
mínim d’humanitat, venjatiu i
inflexible, que ni els deixa pas-
sar els dies de confinament a
casa seva amb els seus familiars.
Vet aquí un dia de Sant Jordi
agredolç, que voldríem fer ex-
tensiu als empresonats, exiliats,
als confinats a casa, als llibreters
i venedors de roses.

Aquest any, per culpa d’un
maleït virus, no podrem caminar
lliurement per places i carrers per
comprar roses i llibres.

Es diu que “Sant Jordi mata
l’aranya” amb el significat d’eli-
minar el mal, no es tracta de ma-
tar ningú, però sí d’acabar amb
la Covid-19, que és el nou drac del
segle XXI, i lluitar contra aquells
que no ens volen com som, que
malden per aniquilar els nostres
anhels democràtics.    

Les millors
perles

Un miler de succionadors de clítoris gratis: aquest va ser el re-
gal amb què la botiga eròtica Amantis va voler agrair al per-
sonal sanitari el seu esforç en la lluita contra el coronavirus.

La pàgina web de la botiga es va col·lapsar per l’excés de visites i,
en qüestió de tres hores, es van esgotar totes les existències.

Queda prohibit enfadar-se mentre duri la pandèmia. Això
ha dit l’alcaldessa de La Pola de Gordón (Lleó), Noemí
González, en un document oficial de l’Ajuntament. En el

mateix text, assegura que, aquests dies, els conflictes de casa
se solucionen amb “somriures, abraçades i molts petons”.

Ha nascut una nova espècie: el “zebrase”. Ha passat al Parc Na-
cional de Chyulu Hills, a Kènia, on una zebra ha donat a llum
un animal híbrid després de mantenir relacions sexuals amb

un ase. Al principi, van pensar que la criatura estava bruta perquè
era de color marró i només se li veien les ratlles de les potes.

Tres setmanes sense fer el canvi d’hora. Així han viscut els
avis d’un tuitaire des de finals de març. Segons l’àvia d’a-
quest usuari de Twitter, al seu barri l’aplaudiment sanitari

era a les set, i no a les vuit. “Em pensava que havien canviat
l’horari de la TV pel virus”, va argumentar la dona.

Ja fa temps que sabem que Cristiano Ronaldo no hauria de ser
un exemple per a ningú, i ara ho ha tornat a demostrar. El fut-
bolista ha incomplert el confinament dos cops; el segon, per

assistir a la festa d’aniversari de la seva neboda, un esdeveniment
que va aplegar almenys divuit persones.

A les xarxes

@OriolCanosa: Sou lliures de comprar els
llibres de Sant Jordi a Amazon, natural-
ment. Ara, si ho feu, l’any que ve també ho
haureu de fer, perquè no hi haurà llibreries.

@salvansbrunso: Les farmàcies han hagut
de pagar les mascaretes per avançat, vendre-
les de manera gratuïta, amb un sistema que
no funciona i sense rebre un sol euro a canvi.

#Col·lapsenLesFarmàcies

@republicviatger: Pedro Sánchez: Des-
escalada diferenciada per territoris. Dos
mesos campant lliurement i el virus ja ha
après de territoris.

#Desconfinament #CompraALlibreries
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Granollers

39 obres d’art: una per cada
dia del confinament 

CULTURA4“Des que estic confinat
he començat a crear la meva prò-
pia galeria per xarxes socials”, ex-
plica a Línia Vallès l’artista gra-
nollerí Jordi Pagès. El primer dia
de confinament es va fer una ma-
leta “amb tots els materials es-
sencials” del seu taller de Grano-
llers i se la va emportar a casa per
quedar-se tancat amb la seva dona
i la seva filla. Pagès comenta que
la seva col·lecció de collage, que es
pot veure a l’Instagram @jordi-
pagesk, s’inspira i augmenta amb
les lectures diàries que li cauen a
les mans durant l’aïllament: “Cada

dia faig una nova peça. Ja en por-
to 39. El que més em fa crear és la
poesia. Aquests dies he rebut es-
crits de joves poetes que em de-
manen que il·lustri les seves lle-
tres”, diu, afegint que això el fa sen-
tir orgullós perquè li agrada col·la-
borar amb altres artistes.

“El confinament ha deixat to-
cat el nostre sector”, lamenta Pa-
gès, al qual se li han cancel·lat les
tres exposicions que tenia previs-
tes per a aquest estiu. “Gràcies a les
xarxes he pogut vendre tres peces:
s’han convertit en les meves eines
per seguir exposant”, conclou. 

Renfe | Queixes per les mercaderies perilloses d’Adif
Alguns veïns han denunciat via xarxes socials “una pudor insuportable” que prové de l’estació 
de mercaderies perilloses del costat de la via del tren. Fa anys que des de Granollers es reclama

un trasllat d’aquesta estació, però l’any passat es va renovar el contracte per sis anys més. 

Neix la Plataforma de
Llogaters per un lloguer digne 
SOCIETAT4La primera acció que
ha fet la Plataforma de Llogaters de
Granollers és obrir un qüestiona-
ri públic per saber quina és la si-
tuació actual del municipi. Aques-
ta nova plataforma va consolidar-
se la setmana passada per  lluitar
contra els efectes que tindrà la
pandèmia del coronavirus a esca-
la social: “Això empitjorarà la si-
tuació dels llogaters de la ciutat. Mi-
lers de treballadors han perdut  la
seva feina o han patit un ERTO. És
a dir, hi ha molta gent que ha vist
reduïts els seus ingressos o els
deixarà de percebre”, alerten. És

per això que la Plataforma de Llo-
gaters demana que se suspengui el
pagament del lloguer mentre duri
aquest estat d’alarma. “Així s’evi-
tarà que les economies familiars
col·lapsin. Si les famílies no tenen
ingressos, com poden mantenir
els seus habitatges?”, es pregunten.

Per tot plegat, la plataforma
demana organització, buscar solu-
cions col·lectives i treballar en xar-
xa per defensar l’habitatge: “Si els
governs no estan disposats a donar
respostes, el poble ho farà. És temps
d’organitzar-nos davant aquesta
crisi econòmica”, conclouen.  

Un altre any sense incentius
per al personal de l’Hospital?
ECONOMIA4“Pensem que els
professionals, aquest cop,  no en-
tendran per què s’han de quedar
sense incentius. I mira que han en-
tès que la seva jornada estigui a to-
tal disposició de l’Hospital. Ho han
entès tan bé que molts s’han ofert
a anul·lar descansos i doblar jor-
nades”. D’aquesta manera co-
mençava la carta de denúncia
que el sindicat UGT ha fet arribar
a la direcció de l’Hospital de Gra-
nollers, la qual “probablement

no pagarà als seus treballadors la
paga d’objectius d’enguany”. El
sindicat lamenta que, “tot i l’esforç
evident que està duent a terme el
personal sanitari”,  la direcció en-
cara no hagi contemplat retri-
buir la implicació amb la paga
d’objectius  anual, que des del 2015
“no perceben” els treballadors. 

La resta d’hospitals de la co-
marca, la Fundació de Mollet i
l’Hospital de Sant Celoni,  ja han
fet l’ingrés d’aquest pagament. 

CORONAVIRUS4Com cada set-
mana, ahir es van fer públiques
les xifres de positius, altes hos-
pitalàries i morts de l’Hospital de
Granollers. Les altes acumula-
des al centre hospitalari, en total
367 fins ara, obren un raig d’es-
perança i comencen a dissipar el
patiment viscut el març. 

Ara mateix, a l’Hospital no-
més hi ha 70 pacients positius in-
gressats i 62 a l’Hotel medicalit-
zat B&B, i s’han registrat 81 de-
funcions acumulades, quinze més
que la setmana anterior. 

Les notícies positives han
arribat en grup al centre grano-
llerí. Aquest cap de setmana
l’Hospital compartia un vídeo
per xarxes socials on es veia tot el
personal sanitari a la sala princi-
pal rendint homenatge a un dels
seus companys, que ha sortit  de
l’UCI. El Pedro és el primer sa-
nitari del centre amb coronavirus
que ha hagut de ser intubat. És
per això que el personal del cen-

tre ho celebrava entre aplaudi-
ments i amb un missatge emotiu:
“El nostre entranyable Pedro
marxa d’alta després d’una llar-
ga estada a l’UCI. Els teus com-
panys estem amb tu!” diu el co-
mentari que acompanya el vídeo
difós per l’Hospital. 

D’altra banda, aquesta set-
mana el centre sanitari ha incor-
porat una nova tecnologia enca-
rregada de netejar i purificar l’ai-

re de la planta baixa de l’edifici
d’Atenció Ambulatòria. Aquest
equip s’encarrega d’eliminar les
partícules contaminants que hi ha
en suspensió a l’aire mitjançant la
tècnica d’ionització positiva que
no requereix químics. PURIFICO
és l'empresa catalana que ha ce-
dit a l’Hospital aquest dispositiu
per col·laborar en el restabli-
ment de la normalitat i la deses-
calada com més aviat millor.

Tall del vídeo on es veu l’homenatge al Pedro. Foto: Hospital de Granollers 

Més altes, noves eines 
i esperança a l’Hospital

» Les altes acumulades segueixen augmentant i els ingressos baixen
» El centre sanitari incorpora una nova màquina per netejar l’aire
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19

Pàgines especials
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Mollet

POBRESA4Infrahabitatges, pen-
sions o albergs que es presenten
com una solució temporal són la
realitat de molts desnonats del Va-
llès Oriental i d’arreu del país. 

En una habitació que quan
obres la porta has de saltar damunt
dels llits i que amb els braços
oberts tens la sensació de tocar les
parets paral·leles de l’estança, la
qual inclou una nevera de minibar
i un bany. D’aquesta manera viuen
una mare i la seva filla aquests dies
de confinament després de ser des-
nonades del seu domicili de Mo-
llet el passat 10 de març.

El portaveu de la PAH, Juan-
jo Ramón, explica a Línia Vallès
que aquesta és una realitat que,
“per desgràcia”, afecta més de
4.000 persones a tot Catalunya.
“El problema és que hi ha més des-
nonaments que pisos dins de les
borses d’habitatges d’emergèn-
cia”, diu Ramón, que explica que
aquest és el motiu pel qual a la ma-
joria dels desnonats se’ls instal·la

temporalment en pensions o al-
bergs fins que no se’ls troba un
allotjament definitiu. “Moltes fa-
mílies donen voltes per habita-
cions, que acostumen a ser de
mala mort, durant més d’un any,
quan el protocol indica que han de
tenir una casa fixa al cap de tres
mesos”, afirma. 

La PAH de Mollet ha començat
una campanya per visibilitzar  que
alguns veïns del municipi es troben
en aquesta situació i que viuen “d’u-

na manera precària”, sense un ha-
bitatge garantit durant el confina-
ment, mentre “els bancs i fons
voltors tenen col·leccions de pisos”.
“T’imagines viure aquests dies en
menys de quatre metres qua-
drats?”, es pregunta Anna Mejías,
de la PAH de Mollet, a Línia Vallès.   

Mentrestant, l’Ajuntament ha
incrementat els canals d'informa-
ció municipals per respondre dub-
tes sobre l’habitatge, en un mo-
ment d’emergència creixent.

La nevera de l’habitació temporal d’una veïna de Mollet. Foto: PAH de Mollet

Desnonats que juguen al joc 
de l’Oca entre ‘cases’ temporals  
» La PAH de Mollet denuncia que moltes famílies viuen indignament  
» Una veïna del municipi viu confinada en una pensió social diminuta 

Mollet comença a treballar
un protocol de desescalada

CONFINAMENT4L’Ajuntament
de Mollet ha començat a treballar
en un pla de desconfinament. 

Després de conèixer el pla de
desconfinament en cinc fases que
ha proposat l’equip d’experts de la
Generalitat, l’alcalde molletà, Jo-
sep Monràs, ha encarregat a di-
verses àrees municipals  que dis-
senyin un protocol “per estar pre-
parats per quan la situació millo-
ri i sigui possible iniciar una  tor-
nada cap a la normalitat”. 

Per fer front a l’obertura pro-
gressiva del confinament, el con-
sistori continuarà amb la desin-

fecció diària dels espais especial-
ment sensibles de contagi, com
són l’entorn de les residències,  de
l’Hospital i els comerços que estan
oberts; ha iniciat la desinfecció en
profunditat dels equipaments
municipals; ha suspès totes les ac-
tivitats que hi havia previstes pel
mes de maig; i ha donat instruc-
cions a la Comissió tècnica de la
Covid-19 perquè adopti noves
mesures per assumir la situació de
retorn. Per últim, Monràs ha re-
cordat a la població que “hi ha mo-
tius per l’esperança”, però que “no
es pot abaixar la guàrdia”. 

Mollet adjudica els
serveis de neteja a Ramcon

SERVEIS4El personal de neteja
dels equipaments municipals,
de les consergeries i de les ins-
tal·lacions de Mollet ja no viurà
en una incertesa laboral en mans
d’Expertus. L’Ajuntament mo-
lletà ha comunicat que, a partir
d’ara, l’empresa Ramcon s’enca-
rregarà dels serveis de neteja del
municipi. “Ramcon es farà càrrec
de la regularització laboral de tot
el personal”, han explicat des
del consistori. L’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, ha agraït a tots els
treballadors  encarregats de la ne-
teja “el seu sacrifici i professio-

nalitat per no deixar de prestar el
servei durant aquest període d’in-
certesa i inestabilitat laboral”. 

Davant dels problemes de li-
quiditat de l’anterior empresa
subcontractada per l’Ajuntament
molletà, l’equip de govern va de-
cidir rescindir el contracte i ini-
ciar un procés de licitació públi-
ca urgent dels serveis de neteja
municipals. Expertus va deixar
sense sou els seus treballadors
des del passat mes d’octubre i  l’A-
juntament de la ciutat, fins al mo-
ment, s’ha ocupat d’ingressar
les nòmines impagades.  

135 anys de Cal Dibuixant:
una història de fils i agulles 

MEMÒRIA4Un dia qualsevol de
l’any 1974 la mare de la Rafi s’a-
propava a la merceria Cal Dibui-
xant, situada al carrer Barcelona,
per comprar el llaç de vellut que
lluiria la seva filla durant l’enllaç
nupcial, que avui la segueix fent
feliç. La Rafi, com tants altres
veïns de Mollet, s’entristeix cada
cop que un dels comerços histò-
rics de la ciutat abaixa les persia-
nes. Ara just fa un any que Cal Di-
buixant va deixar de vendre fili-

granes per brodar, agulles, cab-
dells i tot allò que satisfaria a una
modista experta. 

És per això que l’Ajuntament
ha decidit compartir una foto-
grafia del negoci per les xarxes so-
cials. Així han homenatjat el lo-
cal, fundat per Francesc Pi i Ar-
mades i Justina Monserdà Rifà,
que des del 1885 fins a l’any pas-
sat va  proveir de material de cos-
tura als molletans i els habitants
dels pobles veïns.  

Salut | La Plataforma Sanitat Pública segueix repartint EPIs
Barrets, pantalles, mascaretes i tota mena de material de protecció individual. La Plata-
forma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès recorda per Twitter que segueix 

abastint centres sanitaris, com el CAP Can Pantiquet, i comerços del municipi. 
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Parets

GENT GRAN4La residència Pe-
dra Serrada ja acumula 12 de-
funcions des de l’inici de l’estat
d’alarma, tres més que les co-
negudes la setmana passada.
Aquest centre per a la gent gran
paretà ha estat un dels llocs més
colpejats pel coronavirus.

L’alcalde Jordi Seguer anun-
ciava fa una setmana que al
municipi s’havia aconseguit una
situació d’estabilitat i control de
l’expansió del coronavirus. Tot
i això, des de la Fundació Sani-
tària Mollet, que gestiona els ca-
sos positius del virus a la resi-
dència, recorden que “les llars
d’avis són un terreny molt ado-
bat perquè el virus s’hi instal·li”.
Ara mateix, a Pedra Serrada hi
ha 12 residents infectats que es
mantenen aïllats i un 5% de la
plantilla de professionals es tro-
ba de baixa perquè ha donat po-
sitiu al test de detecció de la ma-
laltia. També a la residència
Santa Rosa, del municipi veí, hi
ha un 5% de la plantilla afecta-
da per la Covid-19. En aquest cas
són sis els professionals que

han mostrat símptomes. Com a
Pedra Serrada, a la residència de
Mollet han augmentat els morts
respecte de la setmana anterior.
En total ja se n’han registrat set.

Tanmateix, l’Hospital de Mo-
llet, centre de referència per a l'a-
tenció sanitària hospitalària dels
veïns i veïnes de Parets, ha con-
firmat a l'Ajuntament la nova

etapa d'estabilitat anunciada la
setmana passada, que s’ha man-
tingut constant al llarg d'aquests
darrers dies. L’estabilitat ha per-
mès iniciar la desescalada a
l’Hospital, introduint visites de
pacients preferents. Concreta-
ment, des del dijous 16 d'abril ja
s'han realitzat més de 250 con-
sultes externes.

La Covid-19 segueix causant morts a Pedra Serrada. Foto: Arxiu

Pedra Serrada encara 
no s’ha lliurat del coronavirus

Societat | Cap alumne paretà es quedarà sense escola
L’alcalde de Parets ha anunciat per Twitter que tots els alumnes del municipi

tenen el material necessari, connectivitat i aparell electrònic, per seguir el curs
des de casa i acabar-lo en línia: “Cap  família es quedarà fora”, ha piulat.  

Objectiu: tenir un tractament
contra la Covid-19 a l’estiu

GRIFOLS4L’empresa paretana
Grifols continua treballant per
combatre el coronavirus i s’ha
marcat dos objectius principals:
tenir lots de tests disponibles
per a tothom al maig i tenir un
tractament per combatre el co-
ronavirus al juliol. És per això
que la companyia està utilitzant
la tecnologia d’amplificació mit-
jançant transcripció (TMA), la
qual permet crear una prova
diagnòstica automatitzada d’al-
ta sensibilitat. L’empresa també
està immersa en dos projectes de
recerca d’un tractament: un als

Estats Units a partir de la reco-
llida de plasma de pacients im-
munes al virus i un altre con-
juntament  amb les autoritats sa-
nitàries espanyoles i alemanyes,
que es tracta d’utilitzar plasma
convalescent i inactivat o pro-
teïnes plasmàtiques, com la im-
munoglobulina o l’Alfa-1.

DESPROTECCIÓ LABORAL
D’altra banda, Inspecció de Tre-
ball ha demanat a Grifols que ga-
ranteixi la seguretat dels seus tre-
balladors després d’una denún-
cia dels sindicats CCOO i USOC. 



13 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com líniavallès.cat24 d’abril del 2020



24 d’abril del 2020

| 14

líniavallès.cat

Martorelles | Sant Fost

Acomiaden 17 transportistes
de la planta de Cobega

MARTORELLES417 transpor-
tistes que distribueixen les am-
polles de Coca-Cola que es pro-
dueixen a la planta que Cobega
té a Martorelles han estat aco-
miadats. Tot i que l’Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO)
que l’empresa portuguesa Luís
Simoes contemplava eliminar
19 llocs de treball, finalment, se-
gons ha explicat Vallès Visió, les
negociacions han aconseguit sal-
var els llocs de feina de dos d’a-
quests transportistes.

El delegat sindical de Comis-

sions Obreres de la planta, Juan
Azorín, va explicar a aquest ma-
teix mitjà que l’any 2018 havien
denunciat l’empresa a Inspecció
de Treball per jornades abusives
(d’entre 12 i 15 hores per dia), cosa
que va obligar l’empresa a redu-
ir els torns perquè no seguís ha-
vent-hi excés de jornada.

El confinament ha evitat que
els treballadors hagin pogut pro-
testar davant del que fins ara era
el seu lloc de treball, tot i que tam-
bé han anunciat que portaran l’a-
comiadament als tribunals.

MARTORELLES4La davallada
(o directament la manca) en els
ingressos de treballadors de
molts sectors per culpa del co-
ronavirus ha portat l’Ajunta-
ment de Martorelles a tirar en-
davant mesures per ajudar els
comerciants i els autònoms del
poble perquè puguin pagar el llo-
guer dels seus locals o espais de
treball en aquest moment crític.

L’acord, pres en la Junta de
Govern Local de divendres de la
setmana passada, contempla con-
cessions d’ajuts de 500 euros al
mes (prorrogables durant tres
mesos, de manera que l’import
màxim que es pot donar a cada

persona o negoci seria de 1.500
euros) i que ja es poden comen-
çar a sol·licitar.

CONSULTA LES BASES
Aquesta convocatòria se suma
als  ajuts extraordinaris que ja
s’havien aprovat a principis d’a-
quest mes per a fer front a l’e-
mergència social.

Les bases, publicades al por-
tal web municipal, expliquen
que s’hi poden acollir tots els au-
tònoms o propietaris de negocis
que puguin demostrar que la
seva activitat professional es des-
envolupa al poble (i que forma

part de les considerades no es-
sencials), que siguin titulars del
contracte de lloguer i que, en cas
d’haver pogut continuar treba-
llant, hagin patit una caiguda dels
ingressos d’un 75% respecte del
mateix període de l’any passat.

Tota la documentació que
cal adjuntar a la Seu Electròni-
ca per tal d’optar a aquestes
prestacions es pot consultar a l’a-
partat especial de la Covid-19 del
portal web municipal.

La restauració està sent un dels sectors castigats. Foto: Aj. de Martorelles

Ajuts per pagar el lloguer per
als comerciants i els autònoms

Sant Fost | Dos veïns necessiten la intervenció del SEM 
El Servei d’Emergències Sanitàries va haver de fer dues intervencions a Sant
Fost durant el migdia de dimarts passat. Un helicòpter medicalitzat i diverses
ambulàncies van desplaçar-se al poble per portar els malalts fins a l’hospital.

Cada particular 
o negoci podria rebre
500 euros al mes els
pròxims tres mesos
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Montmeló | Montornès

Montmeló confirma la
suspensió de la Festa Major

CULTURA POPULAR4La situa-
ció sanitària que vivim ha portat
l’Ajuntament de Montmeló a
anunciar la suspensió de la Fes-
ta Major d’enguany quan falta-
ven poc més de dos mesos per a
la seva data d’inici. 

“Es fa difícil pensar en el
pregó, el correfoc, la festa de
l’aigua, els concerts de Festa
Major o qualsevol altra activitat
de les tradicionals de la nostra
festa grossa en l’actual situació de
mesures de distància social i
precaucions higièniques”, expli-

ca el consistori en un comunicat
que va publicar ahir al matí.

En el text, el govern munici-
pal també assegura que ja tre-
balla amb diferents entitats de la
vila “per trobar altres propostes
de celebració amb l’objectiu de
compensar el buit que deixa
aquesta cancel·lació” i per “ava-
luar una millor oportunitat de
celebrar la nostra festa gran”, i
demana comprensió als veïns
perquè considera que és trist
“haver de prendre aquesta deci-
sió tan excepcional”.

TRADICIÓ4Cada any, quan ar-
ribava el mes de maig, Montor-
nès viatjava enrere, cap al seu
passat medieval, per recordar
un dels seus episodis històrics, la
Remençada. Enguany, però, per
culpa del coronavirus, aquest
episodi no podrà reviure’s durant
el mes que ve, com estava previst.

L’Associació La Remençada,
organitzadora de la recreació es-
cènica dels fets del gener de 1485
(la batalla final de la Guerra dels
Remences va tenir el poble com
a escenari), ja sap que no podrà
gaudir d’aquest espectacle, que
barreja música i teatre, i que

s’ha representat ininterrompu-
dament des del 2014.

Begoña Malo, secretària de
l’entitat que l’organitza, ha ex-

plicat a Som Montornès que els
assaigs ja havien començat, que
acaten la decisió i que intentaran,
tan bon punt com sigui possible
des del punt de vista sanitari, re-
presentar ni que sigui alguna de
les seves escenes en algun mo-
ment d’aquest 2020. Tot fa pen-
sar que això, si acabés succeint,
seria en algun moment del dar-
rer trimestre de l’any.

LA REMENÇADA, A FACEBOOK
Per intentar que la més que
possible absència de la Remen-
çada enguany sigui menor, l’au-
tor dels seus textos, Xavier Ber-
tran, ha començat a publicar els
guions del fons escolar de l'en-
titat a través de Facebook. 

Els escrits estan acompanyats
de dibuixos fets pel seu fill, l’il·lus-
trador Ausiàs Bertran.

Els remences no tornaran a Montornès aquest any. Foto: Aj. de Montornès

Montornès es queda sense
Remençada pel coronavirus

Montornès | ‘Tour’ virtual pel Castell de Sant Miquel
Dissabte passat, com cada 18 d’abril, es va celebrar el Dia Internacional dels
Museus i Montornès va voler sumar-s’hi. L’Arxiu Municipal i Patrimoni van

proposar una visita virtual a través d’imatges del Castell de Sant Miquel.

Cada any es recorda
l’última batalla de la
Guerra dels Remences
de finals del segle XV
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La Llagosta | Santa Perpètua

La Llagosta posa en marxa
un canal oficial a Telegram

SERVEIS4Divendres passat, en
una nova trobada virtual (via Fa-
cebook) entre l’alcalde de la Lla-
gosta Óscar Sierra i els veïns, el
batlle va explicar que el govern
municipal que encapçala ha de-
cidit obrir una nova via de co-
municació a través d’una altra
xarxa social: Telegram.

En aquest canal (al qual s’hi
pot accedir buscant la Llagosta
en el cercador que hi ha en
aquesta xarxa social) des del
consistori es comparteixen in-
formacions de canals oficials
(Policia, Mossos, Generalitat o
notícies generades pel propi

Ajuntament) però també vídeos
de continguts positius que re-
forcin l’optimisme dels veïns.
En els primers cinc dies de fun-
cionament d’aquest canal, prop
de 250 persones ja s’hi han sub-
scrit i reben, de forma periòdica,
totes les seves notificacions.

I LA FESTA MAJOR?
Durant la trobada, Sierra també
va explicar que l’Ajuntament
s’ha donat un marge d’un mes
per decidir què passarà amb la
Festa Major i que, de moment,
mantenen la suspensió del mer-
cat setmanal ambulant.

SANTA PERPÈTUA4La situació
que està generant el coronavirus
està posant a prova la capacitat
de molts serveis, com el sanita-
ri o el de l’alimentació, entre al-
tres. La pandèmia, però, també
està suposant un repte per a la
feina de les empreses del sector
funerari, que en les darreres
setmanes estan arribant a veu-
re’s desbordades.

A la vila, per exemple, la Fu-
nerària Truyols ha explicat al
portal web municipal que mai
s’havien trobat en una situació
com l’actual en els seus més de
150 anys d’experiència en el sec-
tor. El seu gerent, Josep Maria
Pons, diu però que en el cas de

Santa Perpètua no han notat un
“increment significatiu en les de-

funcions, ja que la gran majoria de
defuncions estan succeint als hos-
pitals i, si la família vol incinerar,
van directament al crematori”.

L’empresa ha hagut de can-
viar els protocols de feina habi-
tuals, fent que els seus profes-
sionals hagin de treballar com a
màxim de dos en dos. En els tra-
jectes en cotxe, els treballadors
van en dos vehicles individuals
per poder respectar la distància

mínima, ja que si hi ha més d’u-
na persona a dins del vehicle, el
que passa és que aquesta dis-
tància no es pot respectar.

Altres modificacions impor-
tants que expliquen des de l’em-
presa són que l’atenció a les fa-
mílies només es pot fer de forma
telefònica, WhatsApp o via cor-
reu electrònic i que les rota-
cions de torns en els seus tana-
toris arriben a ser de 12 hores.

L’edifici que la Funerària Truyols té a Santa Perpètua. Foto: Truyols

La pandèmia posa a prova 
la capacitat de les funeràries

La Llagosta | Una ‘app’ per seguir actius
TECH Friendly i RUNNEA han desenvolupat l’app Muviment
(promoguda per l’Ajuntament), una aplicació que vol que tots

els veïns tinguin eines per poder fer esport des de casa.

La Funerària Truyols 
ha hagut de canviar 
els seus protocols 
de treball habituals
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LA ROCA4Antonio Fernández,
un intern de la presó de Quatre Ca-
mins, a la Roca, va escapar-se di-
lluns passat del centre penitenciari
gràcies a un conductor que l’es-
perava en un cotxe aparcat davant
de l’accés. L’home va fugir mentre
anava a fer tasques de manteni-
ment a la zona exterior de la pre-
só. Estava escombrant a l’exterior
quan va acostar-se a la tanca del re-
cinte que dona a l’accés per a ve-
hicles i va poder pujar al cotxe.

Un pres s’escapa
de Quatre Camins
en un cotxe 

CONSELL COMARCAL4Una de
les conclusions que es van ex-
treure de la trobada que el Grup
d’Ocupació de la Taula Vallès
Oriental Avança va mantenir a fi-
nals de la setmana passada és la
necessitat de crear un pla de re-
activació de l’economia comarcal.

De fet, el Consell Comarcal ja
ha fet arribar aquesta petició per
carta a la Diputació i seguirà tre-
ballant en aquesta possibilitat
en les seves pròximes trobades.

Volen crear un 
pla de reactivació
de l’economia

SOLIDARITAT4La necessitat s’ha
triplicat. Tripliquem les dona-
cions. Aquest és el nom de la ini-
ciativa que les delegacions de
Càritas a Catalunya han posat en
marxa per intentar cobrir les ne-
cessitats de les persones i les fa-
mílies amb menys recursos.

El seu president, Francesc
Roig, creu que la demanda anirà
creixent encara més en les prò-
ximes setmanes i mesos.

Càritas demana
triplicar el nombre
de donacions

LES FRANQUESES4Un grup de
veïns de Marata, un dels nuclis de
població de les Franqueses, ha
posat fil a l’agulla per poder tenir
connexió d’Internet de fibra òp-
tica a casa seva. Des de fa un
temps treballen amb la Fundació
Guifi.net (una entitat que ajuda a
prestar aquest servei a municipis
o grups de població aïllats), ja que
asseguren que els grans opera-
dors de telecomunicació els han
ignorat des de sempre.

Projecte per
portar fibra
òptica a Marata

TEMPORAL4La pluja incessant
que va caure a Caldes durant dies
(va començar durant el passat
cap de setmana) va provocar es-
llavissades de terra i diversos
incidents que van obligar la in-
tervenció de la Policia Local, les
Brigades, els Bombers i els vo-
luntaris de Protecció Civil.

Algunes de les zones castiga-
des van ser les carreteres de pu-
jada al Farell, a la Font del Di-
moni i al Torrent del Salze.

Esllavissades i
incidents a Caldes
per les pluges

COMERÇ4PIMEComerç ha po-
sat en marxa, des de la setmana
passada, la campanya Tu ets el co-
merç. L’objectiu de la iniciativa és
fomentar la compra de proximi-
tat, evitar desplaçaments a grans
superfícies i recordar als consu-
midors que poden trobar tots els
productes necessaris als comerços
i mercats de barri, alhora que es
valora i dignifica la tasca que es-
tan fent els comerciants.

Campanya per
impulsar compres
de proximitat

TRADICIÓ4El d’ahir no va ser
un Sant Jordi normal. Els carrers
estaven buits. No hi havia para-
detes de roses. El plaer de la lec-
tura va ser, més que mai, una
eina per combatre els rigors del
confinament. I és que, en un dia
en el qual era impossible fer
moltes de les coses que cal fer en
aquesta diada (com passejar pel
carrer, gaudint de l’ambient),
entre tots plegats es va fer tot el
possible per no fallar en el nos-
trat dia del llibre i la rosa.

Però... com es va poder cele-
brar la Diada sense sortir de
casa? La resposta és compartint-
la. Les xarxes socials, més pre-
sents que mai en la nostra reali-
tat diària, van omplir-se de fotos,
vídeos i llibres, demostrant que
tothom tenia ganes de viure
aquest Sant Jordi únic amb la
mateixa passió que cada any.

Perquè això passés, tothom
havia de posar-hi la seva part i
això és exactament el que va
succeir. Llibreters i gent del
sector cultural, ajuntaments i
tota la ciutadania van demos-
trar que el dia més bonic de
l’any s’havia de celebrar malgrat
la situació actual.

A Granollers, per exemple,
des de les 11 del matí fins pas-
sades les set de la tarda el dego-
teig de propostes va ser constant.
Un taller infantil perquè els més
menuts fessin la rosa i el drac, la
presentació virtual del llibre
Una casa lluny del mar, de Ma-
rina Martori, un recital de poe-

mes creuats i la conversa entre
Lali Dimauró i Arturo Padilla,
impulsada per la llibreria La
Gralla, van ser algunes de les ci-
tes imprescindibles, a banda del
recital de textos des dels balcons
a les sis de la tarda i del pregó,
que va llegir Marina Miralles.

En el cas de Mollet, el con-
sistori encapçalat per Josep
Monràs va habilitar una pàgina
al portal web municipal amb
una sèrie de propostes recollides

sota el lema Sant Jordi als bal-
cons!.Els equipaments culturals
de la ciutat, com el Museu Abe-
lló i la Biblioteca Can Mulà, van
posar el seu granet de sorra per
fer arribar suggeriments als veïns
per poder viure la diada des de
casa i l’Ajuntament va publicar
lectures de quilòmetre 0, docu-
ments sobre la història i aspec-
tes d’interès tant de Mollet com
de la zona del Baix Vallès.

Parets, per la seva banda, va
voler que els més menuts fossin
partícips directament de la his-
tòria del cavaller en la seva ba-
talla contra el drac i durant tot el
dia va fer servir els seus perfils a
les xarxes socials per publicar ví-
deos d’infants llegint fragments
de la narració i també represen-
tant-la amb titelles.

La diada, doncs, va tornar a
viure’s amb passió al Vallès, com
cada any, tot i que era inevitable
mirar per la finestra o sortir al bal-
có i no sentir-se envaït per la nos-
tàlgia de la normalitat. I és que
aquest any Sant Jordi, a banda
del drac, també ha hagut de de-
rrotar el confinament. 

Balcons i façanes es van omplir de roses, dracs i cavallers. Foto: Aj. Granollers

La Diada de Sant Jordi
no entén de confinament

Successos | Mor un home després de ser atropellat a l’AP-7
Un veí de Sant Antoni de Vilamajor va morir dilluns passat després de ser atropellat
per un camió a l’AP-7.  Segons El 9 Nou, l’home va sortir de la furgoneta que conduia
per causes que es desconeixen i, quan atravessava la carretera, va patir el cop mortal.

Llibreters i gent del
sector cultural, veïns 
i ajuntaments van fer
que la diada es gaudís
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La Universitat Politècnica de Catalu-
nya de Terrassa (ESEIAAT) participarà
per tercer cop consecutiu en el Mo-
toStudent, una prova que posa en joc
el talent dels estudiants d’enginyeria
de tot el món, els quals han de disse-
nyar des de zero una motocicleta de
competició. La competició tindrà lloc
el pròxim 14 d’octubre al circuit de
Motorland, a Alcañiz (Aragó).

El MotoStudent és una competi-
ció universitària que aplega equips
d’arreu del món i que promou la
Moto Engineering Foundation
(MEF). “Aquest projecte d’enginyeria
es basa a desenvolupar, construir i
posar sobre el terreny un prototip
d’una motocicleta de competició”,
explica Sergi Parramon (Santa Eulà-
lia de Riuprimer, 1997), un dels es-
tudiants que formen part de l’equip
MotoSpirit ESEIAAT.

La competició té dues categories:
MotoStudent Petrol (motor de com-
bustió interna) i MotoStudent Electric
(sistema de propulsió 100% elèctric).
“L’organització avalua tres aspectes
del projecte: el cost, el disseny i la in-
novació, des del punt de vista indus-
trial; la seguretat, la funcionalitat i la
perfomance, des d’un vessant tècnic
i, finalment, la carrera al circuit, en

l’àmbit més competitiu”, subratlla
Parramon.

UN PROCÉS DES 
DEL CONFINAMENT
La Covid-19 marcarà el desenllaç final
de la MotoStudent 2020. Els estu-
diants fan mans i mànigues per dis-
senyar el prototip de motocicleta de
competició des de casa. “Aquesta atu-
rada per la Covid-19 ens està afec-
tant, és evident”, admet Parramon.
“Abans que s’anul·lessin les classes
vam poder recollir tot el material que
vam poder. Ara bé, la caixa de canvis
de la motocicleta va quedar-se a la
universitat”, detalla.

Tot i això, els estudiants estan fent
un treball diari i comparteixen el pro-
jecte per Skype. Concretament, s’han
dividit en grups per avançar el proto-
tip. Parramon apunta que un cop a la
setmana es reuneix tot l’equip per vi-
deoconferència i "tothom posa sobre
la taula tot allò que ha fet". "Tot i la
Covid-19, el projecte s’està desenvo-
lupant correctament”, assenyala. Des-
prés de dissenyar el prototip serà el
moment per muntar els elements
fins a provar-la sobre el terreny.

Un dels aspectes que ha colpit
més la Covid-19 és el finançament

del prototip. El projecte rep el suport
d’empreses i la col·laboració de la uni-
versitat a través del programa Ins-
pire3. Parramon explica que “força
empreses que fins ara col·laboraven
en el projecte s’han vist afectades per
la crisi del coronavirus i això ha pro-
vocat que hàgim apostat per fer una
campanya de crowdfunding”.

En aquesta campanya esperen re-
captar 10.000 euros, que segons Par-
ramon “només representen una part
del pressupost total del projecte”.
Aquests diners permetran, entre d’al-
tres, obtenir una part essencial del
projecte: el xassís únic i d’alumini, a
més de comprar bona part del mate-
rial elèctric amb la finalitat que el pro-
totip pugui córrer amb les millors
garanties al circuit de Motorland.

UNA ESCOLA DE REFERÈNCIA
Aquesta prova d’àmbit mundial per-
met als enginyers de la UPC Terrassa
(ESEIAAT) competir amb els millors
estudiants d’arreu del món. “Hi parti-
cipen equips d’una quinzena de pa-
ïsos diferents”, subratlla Parramon. A
més d’aprendre i adquirir coneixe-
ments, l’objectiu principal és posicio-
nar la UPC Terrassa (ESEIAAT) com
una escola innovadora i referent en el

món del motociclisme a nivell uni-
versitari.

Aquesta serà la tercera participa-
ció de l’UPC Terrassa (ESEIAAT) al Mo-
toStudent en la categoria Electric.
L’any 2016 va proclamar-se campiona
i, dos anys més tard, no va poder re-
validar el títol perquè, segons recorda
Parramon, “un problema tècnic a la
bateria va obligar el pilot a haver d’a-
bandonar la cursa”.

L’equip MotoSpirit ESEIAAT el
formen una dotzena d’estudiants
d’enginyeria de les modalitats d’e-
lectrònica, mecànica i industrial.
Són Héctor Gardó, Eric Guil, Fran-
cesc González i Oscar Navajas (Ter-
rassa); Mateo Cristino (Castellar del
Vallès), Joel Sánchez (Mollet del Va-
llès), Marc Pardo (Sant Cugat del Va-
llès), Gerard de la Rosa (Barcelona,
Gràcia), Guillem Soler (Sabadell),
Moisés Baena (Badia del Vallès),
Eduard Vicente (Granollers) i Sergi
Parramon (Santa Eulàlia de Riupri-
mer). El reusenc Quimo Puig (Reus)
és el pilot professional que compe-
tirà a Motorland.

La UPC Terrassa vol tornar a conquerir 
el certamen internacional MotoStudent

www.gofundme.com/f/motospirit-electric-racing-motorbike



La comarca segueix patint baixes
en algunes de les seves competi-
cions esportives més emblemà-
tiques. La darrera cita que ha
anunciat la seva suspensió per
culpa del coronavirus és la Gra-
nollers Cup, cosa que es va anun-
ciat durat el matí de dimarts
passat. L’edició d’aquest estiu
d’un dels campionats d’handbol
base més importants d’Europa
s’havia de jugar entre els dies 24
i 28 de juny.

Els organitzadors, però, han
deixat oberta la possibilitat “d’o-
brir un període de reflexió i anà-
lisi per valorar la possibilitat de
fer-ne una edició extraordinària
al llarg dels propers mesos”, de
manera que la porta no s’ha tan-
cat definitivament.

COMPETICIÓ CONSOLIDADA
L’any passat, sense anar més
lluny, la Cup va reunir 320 equi-

ps de diferents categories i na-
cionalitats (Canadà, Colòmbia,
Corea del Sud, Croàcia, Dina-
marca o Egipte, entre moltes al-
tres) que van jugar centenars de
partits a Granollers, les Fran-
queses, Canovelles i Vilanova.

Més enllà de ser una compe-
tició de primer ordre, la Grano-
llers Cup s’ha convertit, al llarg de
les seves 21 edicions, en un espai
on es barregen cultures, creences

i que fa servir l’esport com a
element d’unió i de cohesió.

ACABAR LA LLIGA ASOBAL
El que sí que podria celebrar-se,
quan sigui possible des del punt
de vista sanitari, és la recta final
de la lliga ASOBAL durant el
mes de juny d’aquest any. Així ho
van decidir els clubs en una re-
unió telemàtica celebrada a mit-
jans de la setmana passada.

La cerimònia d’obertura de l’edició de l’any passat. Foto: G.C.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

Atletisme | La Bastarda i La Klandestina, ajornades
El Club d’Activitats de Muntanya de Parets i els organitzadors de les curses La Bastarda
i La Klandestina han decidit ajornar les edicions d’aquest any. Les dues proves estaven

programades per dissabte passat, però finalment s’han mogut al 17 d’abril del 2021.

La Granollers Cup, 
suspesa pel coronavirus

El CB Mollet renova 
el tècnic Josep Maria Marsà 

Dimarts passat el CB
Mollet va anunciar
la renovació de Josep

Maria Marsà, entrenador del sè-
nior masculí i màxim responsa-
ble tècnic del club.

Marsà va aterrar al CBM l’es-
tiu del 2018, procedent de l’Ara-
cena Collblanc, i en la seva pri-
mera temporada al capdavant del
sènior masculí molletà va acon-
seguir tancar la fase regular de la

lliga en tercer lloc amb un balanç
de 19 triomfs i 7 derrotes.

En aquesta temporada, Mar-
sà tenia complicat millorar
aquests registres (el CBM pre-
senta un 14-7 després de 21 jor-
nades), si bé l’equip tenia opcions
serioses d’accedir al play-offper
pujar de categoria. Caldrà estar
atents a les decisions de la Fede-
ració sobre la finalització d’a-
questa temporada 2019-20.

El CN Granollers denuncia
una plataforma de socis
Dilluns passat el CN Gra-
nollers va emetre un co-
municat anunciant que ha

posat en coneixement dels Mos-
sos l’activitat d’una plataforma de
socis, Salvem el Club Natació
Granollers, que havia posat en
marxa una iniciativa perquè l’en-
titat ajustés les quotes que cobra
mentre dura l’estat d’alarma.

El club argumenta la seva pos-
tura dient que això s’ha fet a tra-
vés d’“un comunicat anònim que

emet informacions no veraces i en-
ganyoses”, i diu que sempre està
“obert a rebre sol·licituds i pro-
postes dels socis, que es tractaran
de manera personalitzada”.

La plataforma, per la seva
banda, va mostrar la seva per-
plexitat per la demanda poques
hores després a través d’una piu-
lada. Salvem el Club Natació
Granollers considera que la re-
acció del CNG és un atac a la lli-
bertat d’expressió.
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Ja fa dotze anys que la Sara, que ha emi-
grat a Dublín, no sap res de la Lejla, però,
quan rep una trucada seva demanant-li
que torni a Bòsnia, ho fa. La Lejla vol bus-
car el seu germà, desaparegut durant la
guerra, i per això totes dues emprenen
un viatge en cotxe des de Mostar fins a
Viena, tot revivint els traumes del conflicte
que encara ressonen al seu cap.

Llibres

Atrapa la llebre
Lana Bastašic

La companyia de teatre DARA, com to-
tes les entitats culturals, fa setmanes
que va haver d’aturar la seva activitat. Per
això, els seus integrants han volgut con-
vertir casa seva en un escenari improvi-
sat i han creat el seu primer curtmetrat-
ge, #Coronfinats. L’ha escrit i dirigit el dra-
maturg Roc Esquius, responsable de
tots els èxits teatrals del grup.

Teatre

#Coronfinats
Companyia DARA

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien,
ha publicat aquest abril el seu primer disc
en solitari. Es tracta d’Earth, un LP signat
amb el pseudònim artístic EOB que inclou
nou cançons en les quals ha treballat du-
rant set anys, segons ha explicat el ma-
teix artista. L’estrena de l’àlbum arriba des-
prés d’haver avançat els singles Shangri-
La, Olympik i Cloack of the night.

Música

La segona temporada d’After life, la da-
rrera sèrie de Ricky Gervais, aterra a Net-
flix després de l’èxit de la primera entre-
ga. En Tony (Gervais), un home que ha
perdut les ganes de viure arran de la mort
de la seva dona, intentarà ser més bona
persona i tractar millor els qui l’envolten,
que li perdonen tot perquè entenen les
seves circumstàncies difícils.

Pelis i sèries

After life
Ricky Gervais

Earth
Ed O’Brien

Cicle Gaudí a casa
L’Acadèmia del Cinema Català va impulsar el Cicle Gau-

dí, un circuit estable de cinema, amb l’objectiu de fer
arribar les pel·lícules catalanes arreu del territori. Ara,

amb tot el país confinat, el projecte s’ha hagut de rein-
ventar per arribar a casa dels espectadors i ho ha fet grà-

cies a la col·laboració de FilminCAT i l’Institut Català de
les Empreses Culturals. La iniciativa va començar amb el
film La hija de un ladrón, que es va poder veure a Filmin

del 19 al 22 d’abril, i seguirà amb altres títols reconeguts
del cinema català que han format part del cicle. 

Nascut a Terrassa el 1996, Miki Núñez ha estat en con-
tacte amb la música des de petit. Després d’anys de for-

mació, quan encara anava a l’institut va decidir formar
una banda amb els seus amics, Dalton Bang, amb la

qual ha animat desenes de festes majors arreu de Cata-
lunya. Però el punt d’inflexió per a Núñez va ser la seva
participació a OT 2018, un talent show en què va que-

dar sisè, tot just a les portes de la final. Arran del seu pas
pel programa, es va convertir en el representant d’Es-

panya a Eurovisió 2019 i, uns mesos més tard, va publi-
car el seu primer àlbum, Amuza. Ara, en plena pandè-

mia, el terrassenc ha aplegat un gran nombre d’amics i
companys de professió per fer una versió solidària de la
seva cançó Escriurem. Hi han participat artistes com Ju-

dit Neddermann, Cesk Freixas o Lildami, entre molts
d’altres. Tots els beneficis que s’aconsegueixin amb el
tema es destinaran a la campanya #JoEmCorono, que

recapta fons per a la recerca del coronavirus.

M I K I  N Ú Ñ E ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver concursat a OT 2018
Arran d’això, va representar Espanya a Eurovisió

Famosos

Versionar ‘Escriurem’ amb molts artistes
Els beneficis es destinaran a la iniciativa #JoEmCorono

Aplaudeixen el gest del cantant
A més, la versió ha agradat molt als seus seguidors

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Sakura Wars
Project Sakura Wars és la nova entrega de la saga Sakura Wars. Es tracta d’un

joc de rol que traslladarà els jugadors al Tòquio imperial dels anys 40.

No t’ho perdis

Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CLASSES VIRTUALS

Abdominals, esquats o flexions són exercicis 
bàsics i senzills que es poden fer a casa

BALL

EXERCICIS BÀSICS

AMB AMICS

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

i ESPORT

Amb el confinament, el nostre món ha quedat reduït a
casa nostra, de manera que les activitats que acostu-
màvem a fer a l’exterior ara poden quedar oblidades. És

el cas de l’exercici físic, que, paradoxalment, és més necessari
que mai durant la quarantena, ja que correm el perill de pas-
sar-nos el dia asseguts. Per aquest motiu, és important adap-
tar-nos a les circumstàncies i mantenir-nos en forma sense
sortir de casa. 

Si tens la motivació adequada però no saps per on comen-
çar, és molt recomanable buscar classes virtuals (YouTube n’es-
tà ple) i seguir els passos que t’indiqui un professional en la
matèria. Tant si decideixes fer servir aquesta ajuda com si en-
trenes pel teu compte, hi ha exercicis bàsics que no faltaran a
la teva rutina, com els abdominals, els esquats o les flexions.

Pot ser que, per manca de costum o per una qüestió de
gustos, seguir una taula d’exercicis no et motivi prou. En
aquest cas, pots optar per fer classes de ball, una manera de
fer esport més entretinguda. D’altra banda, pots quedar amb
algú per videotrucada per fer la classe i, així, no te la saltaràs.

Mantenir-se en forma a casa

Si no saps per on començar, pots buscar classes
virtuals a YouTube o altres plataformes

Les claus

Si seguir una taula d’exercicis no et motiva prou, prova de fer 
classes de ball, com zumba o aeròbic: esport i diversió alhora

Per assegurar-te de no fer ‘campana’, queda amb 
algun amic o amiga per fer la classe via videotrucada

Viu en línia
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