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Ja hi ha més de 100 infectats a l’Hospital de
Martorell, on es queixen de falta de material

El virus impacta de manera especial a Olesa:
11 morts i els contagiats pugen a 29

Confirmats set positius de Covid-19 a Abrera,
malgrat que en aquest cas són tots lleus

Es detecten els primers tres infectats
a Collbató, un dels quals està ingressat

ESPORTS pàg 20
Jordi Morales i Núria Marquès,
a l’espera de saber si es faran
o no els Jocs Paralímpics

SANT ESTEVE pàg 14
Torna la infermera 
sesrovirenca atrapada
a l’Equador pel virus

ESPARREGUERA pàg 18

Rivas critica el Govern
per les targetes de 
les beques menjador

TRIBUNA D’OPINIÓ pàg 4

Enric Llorca, alcalde de
Sant Andreu: “Guanyarem
aquesta guerra”

MARTORELL pàg 10
Les onades solidàries
inunden el municipi
en plena pandèmia

El coronavirus
colpeja el Montserratí

LÍNIA NORD,
A LA TEVA PANTALLA
Línia Nordha posat en marxa 
un ambiciós dispositiu digital 
de seguiment de la crisi del 
coronavirus al Montserratí 
i de la resta de l’actualitat. 
Al web linianord.cat i també 
al compte de Twitter @liniaxarxa
hi trobaràs tota la informació 
destacada en temps real. 
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Cada dia, a les vuit del vespre,
una ovació unànime trenca du-
rant uns minuts el silenci propi
d’un país en quarantena. Ben
puntuals, milers de persones
surten a balcons i finestres per
aplaudir i agrair l’esforç de qui
s’està deixant la pell fent front a
una pandèmia que ho ha canviat
tot. La crisi del coronavirus ha
posat a prova el sistema sanita-
ri català i espanyol i ha fet que els
professionals que hi treballen re-
bin, per fi, el reconeixement que
es mereixen. Però no n’hi ha
prou amb homenatges: calen
recursos.

Ja fa una setmana que la se-
gona planta de l’Hospital Sant

Joan de Déu de Martorell va ser
aïllada per acollir únicament
pacients amb Covid-19. En
aquest centre, el de referència al
Montserratí, es va superar el
centenar de casos en qüestió de
vuit dies. Segons les xifres que va
compartir diumenge l’Ajunta-
ment de Martorell, a l’hospital
s’han detectat 108 positius de co-
ronavirus, dels quals més d’una
cinquantena corresponen a
membres del personal sanitari.

Aquestes dades posen de ma-
nifest la sobreexposició i el perill
al qual s’enfronten diàriament
aquests treballadors. “En aques-
ta epidèmia, els malalts lleus
són enviats a casa, així que els sa-
nitaris estem en contacte amb els
que tenen una càrrega viral més
gran”, detalla el president del co-
mitè d’empresa del centre mar-
torellenc, Diego López. I si a

això li sumem la manca d’E-
quips de Protecció Individual
(EPIs) que el mateix comitè va
denunciar el passat dia 15, el re-
sultat és l’actual: desenes de
professionals contagiats.

Segons López, des que es va
decretar l’estat d’alarma i es van

recentralitzar les competències
de les comunitats autònomes,
“va entrar en vigor un protocol
que va rebaixar molt el nivell de
protecció”. En aquest sentit, el
president del comitè explica que
existeixen tres tipus de masca-

retes: la quirúrgica, que és la que
menys protegeix; l’FFP2, que
filtra un 60% dels microorga-
nismes, i l’FFP3, que en filtra el
90%. Abans del decret, era obli-
gatori portar una mascareta
FFP2, però després es va dir als
sanitaris que n’hi havia prou
amb portar una de quirúrgica.
“Hi ha hagut molta improvisació,
s’ha adaptat el protocol al ma-
terial disponible i no al revés”, la-
menta López.

NI TESTS NI QUARANTENES
D’altra banda, el representant del
comitè denuncia que el dia 14 es
van deixar de fer les proves per
detectar el coronavirus a tot el
personal dels centres sanitaris,
com s’havia fet fins aleshores.
“Ara, si hem tingut contacte di-
recte amb un positiu però no
presentem símptomes, no ens

fan la prova i hem de continuar
treballant”, diu López. 

A més, apunta que, des de la
setmana passada, s’ordena als
treballadors de l’Hospital de
Martorell que hagin donat posi-
tiu que, “transcorreguts set dies,
tornin a treballar, sense ni tan
sols repetir la prova per veure si
dona negatiu”. Per a López,
aquesta decisió és molt greu, so-
bretot “tenint en compte que
l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) ha alertat que, un cop
et fan el segon test i el resultat és
negatiu, encara pots seguir con-
tagiant durant quinze dies, perí-
ode en què cal estar confinat”. Per
tant, aquesta mesura va en con-
tra de l’objectiu que, segons els
experts, s’ha de perseguir aquests
dies: “doblegar la corba” de con-
tagis del coronavirus per no
col·lapsar el sistema sanitari.

Desprotegits

Anna Utiel
MARTORELL

Hi ha més d’un centenar de casos positius de coronavirus a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Fotos: Àlex Recolons/ACN i comitè d’empresa de l’hospital

“Si hem tingut contacte
amb positius però no
presentem símptomes,
no ens fan la prova”

A fons

» Més d’una cinquantena de professionals sanitaris de l’Hospital de Martorell tenen coronavirus
» El comitè d’empresa denuncia la desprotecció del personal que atén els pacients de Covid-19
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per Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca

Vamos a ganar esta guerra

No os voy a hablar ni de las caracterís-
ticas del coronavirus, ni de que es ex-
tremadamente contagioso, ni de todos los
efectos que produce ni de nuestros he-
ridos y de nuestras bajas en esta guerra.

Porque a nadie le debe quedar la
menor duda de que esto es una guerra
del siglo XXI: sin balas, sin explosiones
atómicas y mucho más sofisticada.
Una guerra contra un virus.

Quiero deciros directa-
mente que vamos a ganar.
Porque contamos con el
mejor arsenal contra nues-
tro enemigo. Tenemos in-
teligencia en nuestros cien-
tíficos luchando contrarre-
loj para que tengamos va-
cunas y fármacos para defendernos me-
jor; tenemos capacidad con millones de
personas poniendo medios para dete-
ner al enemigo y con millares de ad-
ministraciones y gobiernos organizan-
do servicios mínimos, proveyendo de
material, atendiendo a los más vulne-
rables, protegiéndonos a todos y a to-
das, garantizando nuestra seguridad.

Gobiernos en primera línea movili-
zando todos los medios humanos y

materiales y sumando a los de las ad-
ministraciones supramunicipales para
asegurar la salud de nuestra ciudadanía.

Estamos en tiempos de generosidad.
Es magnífico comprobar las muestras
de solidaridad y generosidad de los
unos hacia los otros. También de dis-
ciplina. Somos un pueblo un tanto in-
disciplinado por naturaleza pero, cu-
ando las circunstancias lo requieren, so-

mos tan activos y responsables como el
que más.

Inteligencia, capacidad, generosidad
y disciplina: nuestras armas para ganar
esta guerra.

También quiero expresaros las ar-
mas de nuestro enemigo, el virus: el
egoísmo, la cobardía y la indisciplina.
Cuando acaparamos, facilitamos armas
a nuestro enemigo; cuando eludimos
nuestras responsabilidades, nos cons-

tituimos en arma de nuestro adversa-
rio y, cuando no seguimos las directri-
ces que nos marcan las instituciones,
proporcionamos la diseminación de nu-
estro enemigo.

Insisto. Podemos estar seguros de
la victoria. Cada día vemos a millones
de héroes anónimos que aportan ele-
mentos imprescindibles para nuestra
victoria. Todos aquellos y aquellas que,

con su trabajo y poniendo
en riesgo su integridad, nos
aseguran los servicios mí-
nimos, el abastecimiento
del agua, la luz, el teléfono,
las comunicaciones…

Héroes anónimos a los
que quiero rendir mi más

sincero homenaje. Gracias a todos y a
todas por vuestro coraje, generosidad
y valentía.

Quiero terminar asegurándoos que
desde todos los gobiernos locales ac-
tuaremos a la altura del ejemplo que
nos dais para reducir al máximo las
consecuencias de esta guerra. Ciuda-
danos y ciudadanas, compañeros y
compañeras, estando todos juntos, la
victoria es nuestra.

Inteligencia, capacidad, generosidad 
y disciplina: nuestras armas 

para ganar esta guerra

Confinar-se perfecte.
Però quan almenys un
membre de la família

surt a treballar a fora i a més compar-
teix espai al transport públic amb de-
senes de persones més pot tornar a
casa infectat i transmetre-ho als que es-
tan tancats a pany i forrellat. Força in-
coherent tot plegat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La restricción general a
la movilidad es inapli-
cable en la práctica si no

se pausan las obligaciones laborales.
Ese volumen de desplazamientos es
imposible de controlar viajero por via-
jero. Por eso algunos países optan por
cerrar territorios enteros, y ya de por sí
es complicado.

@apuente

Felipe VI sabía desde
hace UN AÑO que era
el segundo beneficiario

de la cuenta en un PARAÍSO FISCAL del
dinero de la DICTADURA SAUDÍ y no ha
dicho nada hasta ahora que la prensa
lo ha descubierto. Y lo dice en plena cri-
sis con toda la atención en el corona-
virus. Es como su padre.

Què bé saber de tots
aquests personatges

públics que tenen Covid-
19 i que es troben bé quan hi ha po-
blació amb símptomes a qui no se'ls
està fent la prova. Sense malentesos.
Un cop més, la història ens posa a lloc
i ens recorda d'on venim. Ciutadans de
primera i de segona.

@QC_Cerezuela@carnecrudaradio@punsix
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Els semàfors

Ministeri de Sanitat
El comitè d’empresa de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell denuncia la
desprotecció del personal sanitari que

atén els pacients de coronavirus, sobre-
tot arran del decret de l’estat d’alarma
que va recentralitzar les competències.

pàgina 3

Aj. de Sant Andreu
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Bar-
ca ha creat un banc de recursos culturals
gratuïts per amenitzar la quarantena a

la ciutadania. La plataforma inclou pro-
postes d’entitats locals, però també al-

gunes d’àmbit estatal i, fins i tot, global.  
pàgina 12

Martorell
Comerços, empreses, entitats i particu-
lars de Martorell han respost a la crida
que va fer l’Ajuntament per aconseguir
mascaretes, bates, guants, alcohol sani-
tari i altres elements necessaris per ga-
rantir la seguretat del personal mèdic. 

pàgina 10
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Con el atasco del gobierno actual,
el coronavirus y la falta de visión
científica de nuestros políticos,
nuestra monarquía no ha apare-
cido en los medios. Esta parece
más preocupada por la herencia
de un dinero del Rey emérito que
ante la crisis que millones de es-
pañoles estamos sufriendo. Es-
paña parece una república bana-
nera, perdón, monarquía, y eso
que no producimos bananas sino
plátanos. La pregunta al respecto
es: ¿para qué le pagamos un su-
eldo a la monarquía? Pues para
mantener las cosas más o menos
como siempre han estado y en
donde esta monarquía nos cuesta
unos ocho millones de euros al
año, más su ingente fortuna des-
cubierta, que bien nos vendrían
para paliar todo este desastre del
Covid-19. Pero ante todos estos
hechos, Felipe VI se dedica a ma-
quillar el contexto con una re-
nuncia a la herencia monetaria
de su padre sin aportar solucio-
nes al país que dirige. Él nos ha-
bló de unidad pero nadie se une
para resolver este disparate de
país. Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos una
monarquía docta, moral y ex-
perta pero esta deviene lenta, in-
teresada y ausente.

Monárquico
per David Rabadà

Peluqueros en guerra
per Maribel Estrada

En el año 2012, y en plena cri-
sis económica, el Gobierno sub-
ió el IVA de las peluquerías del
8 al 21% como un artículo de
lujo aunque la mayoría no lo
aplicamos sobre nuestros clien-
tes. Ahora, y ante la crisis del co-
ronavirus, el mismo Gobierno
decidió permitir que las pelu-
querías abrieran como una pri-
mera necesidad pero con un
IVA de lujo, aunque luego rec-
tificó. Lo más grave habría sido
que nos hubiera resultado im-
posible mantener las distancias
de seguridad entre profesio-
nales y clientes bajo riesgo de
contagio mutuo.

Ante todo el contexto ac-

tual, nuestra peluquería ya ha-
bía decidido antes de la recti-
ficación del gobierno que man-
tendría el local cerrado para no
potenciar el contagio a nues-
tros clientes, familiares y veci-
nos. Seguro que tendremos
muchas pérdidas y costará
mucho trabajo recuperarnos,
pero nuestra conciencia so-
cial y personal hace que nos
quedemos en casa. Cabe re-
cordar que durante el 2013
este sector cayó un 8%, pro-
vocando el cierre de miles de
locales. Claro está que somos
un extenso sector a quien qui-
zás no deseen ayudar, pero sí
mantener un IVA del 21%.

A les xarxes

@_Sara_Gonzalez_: Responsabilitat i so-
lidaritat és entendre que, si tu compres
massivament, el teu veí es pot quedar
sense allò que necessita.

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

#CapitalDelCoronavirus

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

#RenunciaAL’Herència #Solidaritat

Les millors
perles

Quina és la idea més absurda que es pot dur a terme en plena
pandèmia mundial? Els exemples comencen a ser inesgota-
bles, però la proposta guanyadora és, sens dubte, la d’orga-

nitzar una trobada multitudinària de fanàtics dels barrufets, com va
passar a França fa només uns dies.

Durant una connexió en directe per fer una entrevista en
un programa de televisió, Isabel Díaz Ayuso no va poder
contenir la tos en diversos moments. “És al·lèrgia”, va dir

somrient i amb un to tranquil·litzador. L’endemà, va anunciar
que havia donat positiu en les proves del coronavirus.

La quarantena acaba de començar, però ja s’està fent llarga i
sembla que la gent està embogint. Una prova d’això és l’home
que va decidir disfressar-se de tiranosaure Rex per sortir a pas-

sejar pels carrers de Múrcia. L’estona de llibertat va ser curta, perquè
la Policia Local el va aturar, però segur que va valdre la pena.

Amb la companyia adequada, avorrir-se durant la quaran-
tena no és una opció. Així ho ha demostrat una comuni-
tat de veïns que ja s’ha fet viral amb dos vídeos. En un,

apareixien tots els veïns jugant al bingo des del balcó i, en l’al-
tre, un d’ells feia una classe d’aeròbic mentre la resta el seguien.

En moments difícils, les onades de solidaritat són més emotives
que mai. A Lavapiés, la Charo va haver de celebrar el seu 80è
aniversari confinada a casa. Però els seus veïns no van permetre

que se sentís sola en un dia tan especial i, amb les mesures de segu-
retat, li van deixar un pastís a la porta i la van felicitar des dels balcons.

Safata d’entrada

El comitè d’empresa de l’Hospital de Martorell
denuncia la desprotecció del personal1

2
El coronavirus arriba al Montserratí: 
casos a Martorell, Olesa i Sant Esteve

Multa diària de 150 euros 
a l’alcalde de Sant Esteve

La Marxa Nocturna Feminista 
omple de foc Esparreguera

Primera mort d’un pacient 
amb coronavirus al Montserratí

El + llegit línianord.cat

3

4

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

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

SALUT4Els casos positius de
coronavirus a Martorell no han
deixat de créixer des que es va
confirmar el primer infectat el
passat dia 13: un metge de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Tot i que ha passat poc més
d’una setmana, el municipi ja ha
registrat 125 casos, segons les da-
des que va compartir l’alcalde
Xavier Fonollosa a les xarxes so-
cials diumenge passat.

D’aquest total de pacients
de Covid-19, només 32 són resi-
dents a Martorell. El centre sa-
nitari que compta amb més ca-
sos és  Sant Joan de Déu, l’hos-
pital de referència dels vuit mu-
nicipis del Montserratí, que su-
men una població d’uns 160.000
habitants. Concretament, hi ha
52 membres del personal sani-
tari infectats, mentre que els 56
restants són pacients. D’altra
banda, hi ha quatre ingressats a
l’Hospital Sagrat Cor i tretze
persones més que estan confi-

nades a casa seva. Sumant tota
la població a la qual dona co-
bertura l’Hospital Sant Joan de
Déu, són tretze les morts que
s’han comptabilitzat, entre elles,
la d’una persona de Martorell.

L’alcalde Fonollosa, que cada
dia actualitza les dades colpido-
res que està deixant la pandèmia

al municipi, recorda que el de
Martorell és un hospital comar-
cal, fet que fa augmentar les xi-
fres. A més, insta a diari a la ciu-
tadania a complir les normes de
seguretat i autoprotecció per
frenar els contagis de coronavi-
rus, i envia un missatge opti-
mista: “Junts, ens en sortirem”.

La pandèmia està deixant xifres dures a Martorell. Foto: Arxiu

Els casos de coronavirus 
a Martorell s’eleven a 125
» Del total de positius, 32 corresponen a veïns del municipi

» Hi ha 108 pacients a Sant Joan de Déu, 4 al Sagrat Cor i 13 a casa

La planta de Seat treballa en 
dos prototips de mascaretes
INDÚSTRIA4L’activitat pro-
ductiva de Seat va quedar atu-
rada en esclatar la crisi del co-
ronavirus, però la seva maqui-
nària és ara més important que
mai. Conscient d’això, el comi-
tè executiu de l’empresa s’ha
ofert a fabricar material sanita-
ri per col·laborar en la lluita
contra la pandèmia.

A la planta de Martorell, la
companyia està fent proves per
crear dos prototips de mascare-
tes sanitàries mitjançant tecno-

logia 3D. La idea és que aques-
tes mascaretes es destinin tant a
professionals de quiròfans i UCI
com a pacients. Abans, però,
caldrà el vistiplau del Ministeri
de Sanitat per poder-les enviar
als centres sanitaris. L’objectiu
de Seat és abastir els hospitals
martorellencs: el Sant Joan de
Déu i el Sagrat Cor. Després, po-
saria a disposició de les autori-
tats sanitàries la resta de mate-
rial per distribuir-lo als centres
que més ho necessitin.

COMERÇ4El comerç martore-
llenc especialitzat en productes
d’alimentació s’ha mobilitzat
per garantir la seguretat de la
ciutadania mentre duri la crisi
pel coronavirus. Amb l’objectiu
que els veïns i veïnes passin el
mínim de temps possible fora de
casa, una trentena de botigues
locals han habilitat un sistema de
comandes per telèfon i What-
sApp. D’aquesta manera, la
clientela tria què vol de forma te-
lemàtica i, després, només ha de

passar per l’establiment en qües-
tió a recollir la compra, sense ne-
cessitat de fer cua.

Aquesta iniciativa va sorgir
després que, el cap de setmana
en què es va decretar l’estat d’a-
larma, es formessin grans aglo-
meracions a les portes de su-
permercats i botigues, amb el pe-
rill que això suposa en plena
pandèmia. El sistema impulsat
pel comerç de proximitat de
Martorell permet fer la compra
de productes de primera neces-

sitat de la forma més ràpida i se-
gura possible. A més, des de la
Regidoria de Comerç, recorden
als compradors que el més re-
comanable és pagar amb targe-
ta o amb el mòbil, per tal d’evi-
tar tocar diners en metàl·lic, que
poden ser una via de contagi.

D’altra banda, la vintena
d’establiments adherits a la pla-
taforma ‘Aprop Martorell’, que es
va posar en marxa el mes de fe-
brer, continuen oferint venda
online i entregues a domicili.

L’automobilística ha parat l’activitat productiva pel coronavirus. Foto: Seat

El comerç fa front al virus

Mobilitat | Canvis en el transport per la pandèmia
L’Ajuntament ha establert noves mesures de funcionament del transport públic

per aturar els contagis de coronavirus. Des de dijous passat, el servei de bus
urbà només ofereix el recorregut de la línia L1 i ho fa al 33% del servei habitual. 
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SOCIETAT4La propagació del
coronavirus ha provocat una si-
tuació per a la qual ningú esta-
va preparat. A Martorell, com a
tot arreu, la major part de la ciu-
tadania no s’havia enfrontat mai
a res semblant, però, malgrat la
por i la incertesa, la gent ha sa-
but reaccionar amb la millor de
les respostes: la solidaritat.

Davant la manca de material
sanitari als hospitals i residències
geriàtriques del municipi, l’A-
juntament va fer una crida la set-
mana passada per aconseguir
Equips de Protecció Individuals
(EPIs) per als professionals d’a-
quests centres. De seguida, la pe-
tició va veure els seus fruits, ja
que desenes de comerços, em-
preses, entitats i particulars van
començar a donar mascaretes,
bates, guants, alcohol sanitari i
altres elements necessaris per ga-
rantir la seguretat del personal
mèdic. Per exemple, la comuni-
tat xinesa de Martorell va entre-
gar dissabte un total de 4.000
mascaretes, 3.000 guants i 100
ampolles de gel hidroalcohòlic,
tot degudament homologat. 

D’altra banda, alguns esta-
bliments que fan menjar a do-
micili han decidit aportar el seu
granet de sorra oferint àpats
gratuïts als treballadors de

l’Hospital Sant Joan de Déu,
que aquests dies s’enfronten a
jornades llargues i dures.

NEIX UNA XARXA DE SUPORT
Si bé la pandèmia del Covid-19 ha
afectat la vida de tothom, la gent
gran o amb patologies prèvies és
especialment vulnerable a aques-
ta malaltia. Conscients d’això, di-
versos veïns i veïnes de Martorell
han creat una xarxa ciutadana de
suport per ajudar els col·lectius
de risc mentre duri la quarante-
na. Es tracta de persones joves i
en bon estat de salut que s’ofe-

reixen a sortir a comprar pro-
ductes de primera necessitat per
als més vulnerables, per tal que
puguin quedar-se a casa sense
que els falti res. D’altra banda, els
mateixos voluntaris també volen
donar un cop de mà a aquells pa-
res i mares que encara han d’a-
nar a treballar i no poden deixar
els seus fills sols.

Totes les iniciatives voluntà-
ries que han sorgit (i, segura-
ment, sorgiran) durant la crisi del
coronavirus han d’estar coordi-
nades i vehiculades pels Serveis
Socials de l’Ajuntament.

La quarantena fa aflorar la
creativitat dels martorellencs
OCI4Per a una societat acostu-
mada a viure a un ritme frenètic,
no és fàcil haver d’aturar-ho tot.
Per això, amb l’objectiu de faci-
litar i amenitzar la quarantena
dels martorellencs i martore-
llenques, l’Ajuntament ha im-
pulsat la campanya #LaGent-
DeMartorellEsQuedaACasa al
seu canal de YouTube, que s’ha
omplert de vídeos amb propos-
tes culturals, divulgatives i d’oci.
El ventall de possibilitats que
ofereix la iniciativa és ampli: hi
ha des d’entrenaments físics per
a totes les edats fins a contes i ac-
tivitats didàctiques per a in-
fants, passant per vídeos expli-
catius sobre els museus locals.

A més, com que el coronavi-
rus ha obligat a cancel·lar el fes-
tival Divers de poesia, que s’ha-
via de celebrar aquests dies, al-

guns dels artistes que hi havien
de participar s’han gravat reci-
tant. És el cas de la poeta mar-
torellenca Rosa Grau Roig, que
ha decidit compartir un vídeo
cada dia recitant un text del seu
poemari Del carrer estant.

EL CEM NO S’ATURA
Una de les entitats més actives
aquests dies és el Centre d’Es-
tudis Martorellencs (CEM), que
en la primera setmana de confi-
nament ja ha promogut el pa-
trimoni i la cultura amb dues ac-
tivitats. D’una banda, ha creat
uns retallables del pont del Dia-
ble i l’antiga església de Santa
Maria i, de l’altra, ha ofert la pos-
sibilitat de fer una visita virtual
al mateix antic edifici i a l’esglé-
sia romànica del monestir de
Sant Genís de Rocafort.

Les onades solidàries inunden
Martorell en plena pandèmia

Empreses, comerços i particulars han donat material sanitari. Fotos: Ajuntament
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Sant Andreu de la Barca

Castellví de Rosanes

EQUIPAMENTS4El ple muni-
cipal de l’11 de març va servir per
aprovar inicialment el projecte
de reconversió de l’antiga esco-
la de Castellví, situada a la part
baixa de l’avinguda Mare de
Déu de Montserrat, en un cen-
tre social amb piscina. 

Segons informa l’Ajunta-
ment, la complexitat d’aquest
projecte i la inversió que reque-
reix –uns 600.000 euros– ha fet
que s’hagi de dividir en dues fa-

ses. La primera inclou les obres
d’accessibilitat des del carrer
fins a la planta baixa dels dos edi-
ficis, la rehabilitació de la coberta,
els preparatius per a un futur as-
censor i la instal·lació d’una xar-
xa de telecomunicacions d’alta
velocitat. La segona, més difícil
i cara, contempla el gruix de les
obres: sanejament de façanes i
fusteria, il·luminació, arbrat i la
construcció d’una piscina infan-
til i una altra de recreativa.

SOLIDARITAT4Castellví de Ro-
sanes està treballant per crear
una xarxa local de voluntariat
que pugui activar-se en cas que
sigui necessari i que compti amb
el suport d’entitats del tercer
sector i amb la participació ini-
cial de veïns i veïnes que ja han
mostrat el seu interès en ac-
cions de voluntariat. 

Per aconseguir-ho, l’Ajunta-
ment s’ha posat en contacte amb
la Xarxa de Suport Mutu que
s’ha començat a organitzar al
municipi i està acabant de per-
filar amb Creu Roja Baix Llo-
bregat Nord la forma més òpti-
ma de funcionament de la xar-
xa local de voluntariat. 

L’objectiu de totes aquestes
accions és poder articular una
xarxa de persones voluntàries
mobilitzable en cas de necessitat
i que sigui útil per als objectius
socials, eficaç i, sobretot, segura.

“En temps difícils com els ac-
tuals, en plena pandèmia pel

coronavirus, molta gent té la
voluntat de poder ajudar les
persones que es troben en si-
tuacions de més dificultat, i
aquest és un gest que mereix tota
l’admiració, respecte i agraï-
ment”, afirmen des de l’Ajunta-
ment en un comunicat. “Aquest
suport, però, cal que estigui co-
rrectament regulat perquè pugui
actuar amb eficàcia i seguretat,
tant per a les persones que l’o-
fereixen com per a les que el re-
ben”, afegeixen.

Amb tot, per ara l’Ajunta-
ment ja ha obert un espai web
específic per al voluntariat local
per tal que tothom que ho des-
itgi pugui formar part de la bor-
sa de voluntariat de suport social
de Creu Roja Baix Llobregat
Nord davant la situació actual
d’emergència. Aquest voluntariat
serà format per la Creu Roja, tre-
ballarà sota els protocols d’a-
questa entitat i s’activaria en
cas que Serveis Socials detecti si-
tuacions que ho requereixin.

Castellví treballa per crear una xarxa de voluntariat segura. Foto: Aj.

L’Ajuntament impulsa una
xarxa local de voluntariat

Pas endavant per convertir
l’antiga escola en centre social

Serveis | El web municipal permet fer una vintena de tràmits
L’Ajuntament de Castellví recorda que des del web municipal es poden fer una vintena
de tràmits en línia, una facilitat especialment important durant la quarantena. Aques-

tes setmanes, el consistori només ofereix atenció telefònica o via correu electrònic.

Solidaritat | 82 donacions de sang al Núria Espert
La crisi del coronavirus ha fet disminuir les donacions de sang i les re-
serves són escasses. Per això, el passat dia 17, el Teatre Núria Espert va
acollir una campanya que va culminar amb un total de 82 donacions.

CULTURA4L’Ajuntament de
Sant Andreu ha posat a disposi-
ció de la ciutadania un banc de
recursos culturals gratuïts per fer
més amenes aquestes setmanes
de confinament. La plataforma,
a la qual es pot accedir a través
del web municipal, inclou pro-
postes que es divideixen en tres
públics: infants, joves i adults.

Aquest banc virtual aplega
iniciatives d’entitats culturals
locals, com ara les companyies
TeatrAndreu o 4 Gags, però
també incorpora enllaços a pro-

postes d’àmbit estatal o global,
com el festival musical #YoMe-
QuedoEnCasa o la Biblioteca
Digital Mundial. 

D’altra banda, des dels per-
fils del Teatre Núria Espert a les
xarxes socials, s’estan compartint
vídeos amb recomanacions de
sèries i pel·lícules que faran que
la quarantena sigui una etapa
més fàcil. Des del teatre també
recorden l’existència d’eBiblio,
un servei de préstec de contin-
guts digitals als usuaris de les bi-
blioteques públiques de l’Estat. 

Propostes culturals per
amenitzar la quarantena

SERVEIS4Des que va començar
la crisi del coronavirus, l’Ajun-
tament de Sant Andreu ha posat
en marxa mesures per no deixar
sols els més vulnerables davant
de la pandèmia. 

Aquests dies, treballadors
del consistori estan fent trucades
a un centenar de persones grans
del municipi per tal de conèixer
el seu estat de salut i oferir-los
suport emocional durant la qua-
rantena. A més, s’han reforçat els
Serveis Socials, s’ha posat en
marxa un telèfon d’emergència
que funciona les 24 hores del dia
i s’han ampliat els serveis d’a-
tenció domiciliària i de teleas-
sistència, que ara atén una vin-
tena de veïns i veïnes més que fa
poc més d’una setmana. 

FER LA COMPRA A DOMICILI
Una altra de les iniciatives que
han sorgit a Sant Andreu com a
resposta al confinament obliga-
tori ha arribat des del sector del
comerç. Més d’una trentena
d’establiments del municipi, la

majoria dels quals es dediquen
a la venda de productes ali-
mentaris, ofereixen la possibili-
tat de fer la compra a través d’u-
na comanda telemàtica, sigui
per telèfon o missatge de What-
sApp. Tot i que aquesta opció
està disponible per a tota la ciu-

tadania, les màximes beneficia-
des seran aquelles persones con-
siderades població de risc, ja
que, per a elles, anar a fer la
compra suposa un perill més ele-
vat que per a la resta del món i,
amb aquesta opció, podran evi-
tar-se sortides innecessàries.

S’ha reforçat el servei d’atenció domiciliària. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament ofereix suport 
als col·lectius més vulnerables
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SOLIDARITAT4Davant d’una si-
tuació tan excepcional com la
que ha provocat el coronavirus,
la ciutadania olesana ha de-
mostrat que sap estar a l’altura.
A més de complir el confinament
per evitar que continuïn aug-
mentant els contagis, els actes
solidaris s’han anat multipli-
cant des de l’inici de la crisi.

Al llarg de la setmana passa-
da, l’Ajuntament i la Policia Lo-
cal van rebre diverses dona-

cions de material sanitari per
part de clíniques dentals, co-
merços, particulars i escoles del
municipi. Així, s’ha pogut fer en-
trega, tant a les residències ge-
riàtriques com al CAP, de mas-
caretes, pots d’alcohol sanitari,
bates i guants, productes que en
aquests moments són més ne-
cessaris que mai. La plantilla del
CAP, per la seva banda, ha vol-
gut enviar un missatge de tran-
quil·litat i força a la població.

SALUT4El coronavirus està te-
nint un impacte especialment
greu a Olesa: ja són onze les per-
sones del municipi infectades
que han perdut la vida, de les
quals nou eren usuàries de la re-
sidència geriàtrica Santa Oliva.
A més, segons la darrera actua-
lització que ha fet l’Ajuntament,
hi ha un total de 29 olesans que
han donat positiu en les proves
per detectar el virus, tretze d’ells
ingressats a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Martorell, cinc a
l’Hospital Sagrat Cor del mateix
municipi i la resta, confinats a
casa seva.

La situació de Santa Oliva és
cada cop més preocupant: en poc
més d’una setmana s’han derivat
divuit interns del centre a l’hos-
pital comarcal de Martorell, i
vuit usuaris més dels 88 que
queden a la residència presenten
símptomes de Covid-19. Pel que
fa a la plantilla de treballadors,
actualment n’hi ha 23 que estan

de baixa per motius diversos, dels
quals un està ingressat i un altre,
en aïllament domiciliari. Després
de demanar ajuda a la Generali-
tat, l’Ajuntament va rebre fa uns
dies un llistat de divuit treballa-
dors que es podrien incorporar al
centre, però només un d’ells ha
volgut fer-ho. A més, el consistori
explica que un membre d’una
empresa de Servei d’Atenció Do-
miciliària (SAD) també ha re-

butjat la feina. Davant d’aquest
panorama, l’Ajuntament conti-
nua demanant la col·laboració
tant del Govern català (que té la
competència sobre les residèn-
cies) com de l’espanyol. Cal tenir
en compte que la residència d’a-
vis privada Sant Agustí també co-
mença a entrar en un moment
crític: dos usuaris han donat po-
sitiu en coronavirus i dos més es-
tan a l’espera dels resultats.

Han mort nou usuaris de la residència Santa Oliva. Foto: Àlex Recolons/ACN

El coronavirus colpeja Olesa:
11 morts i 29 positius detectats

El municipi s’omple de
donacions de material sanitari

SOCIETAT4 Ja ha tornat a casa
la infermera sesrovirenca Cris-
tina González, que havia quedat
atrapada a la ciutat equatoriana
de Guayaquil després que el co-
ronavirus obligués a suspendre
el projecte de voluntariat de l’A-
sociación Internacional de Sa-
nitarios Españoles (AISE) en
què estava participant.

González és una dels més de
seixanta professionals sanitaris
de tot l’Estat que van arribar el
24 de febrer a l’Equador per
promoure la salut a les zones ru-
rals més vulnerables del país, tal
com publica Exterior.cat. Tot
anava bé fins que la propagació
del Covid-19 arreu del món va
trencar la normalitat i, el dia 16,
la població de Guayaquil va que-
dar confinada. 

Davant d’aquesta situació,
el Ministeri d’Afers Exteriors
espanyol va enviar un avió d’I-
bèria a la ciutat equatoriana
perquè els sanitaris poguessin
tornar a casa seva. Però l’alcal-
dessa de Guayaquil, Cynthia Vi-

teri, va prohibir l’aterratge d’a-
quest avió i va col·locar un gran
nombre de cotxes a la pista per
tal d’impedir-lo. Per a Viteri,
deixar aterrar un avió provi-
nent d’Espanya, un país amb
molts casos de coronavirus, era
perillós per a la seva ciutat.
Aquesta polèmica decisió de l’al-
caldessa va fer que l’aeroplà ha-

gués de canviar el seu rumb i
acabés aterrant a Quito, dei-
xant atrapats els sanitaris es-
panyols a Guayaquil. Finalment,
però, la solució va arribar diu-
menge 22, quan per fi van poder
agafar un vol que els deixaria a
casa l’endemà, posant el punt fi-
nal a una vivència que difícil-
ment oblidaran.

Cristina González no podia tornar de Guayaquil (Equador). Foto cedida

Torna la infermera sesrovirenca
atrapada a l’Equador pel virus

Sant Esteve Sesrovires

Donacions als vulnerables, 
a Can Serra i al Banc d’Aliments
SOLIDARITAT4Per garantir la
seguretat i la cobertura de les ne-
cessitats bàsiques de les persones
més vulnerables davant la crisi
del coronavirus, a Sant Esteve
han sorgit diverses iniciatives.

Durant la setmana passada,
l’Ajuntament va coordinar els vo-
luntaris de Protecció Civil i l’e-
quip de Benestar Social per re-
partir un centenar de racions de
menjar a domicili a les famílies

en situació de vulnerabilitat del
municipi. En la mateixa línia, les
AMPAs i les empreses que ges-
tionen els serveis de menjador de
les escoles La Roureda i Vinya
del Sastret han entregat una
part dels aliments que tenien
emmagatzemats als seus centres
a la residència geriàtrica Can Se-
rra, mentre que l’altra part dels
productes conservats s’ha desti-
nat al Banc d’Aliments.

L’Ajuntament extrema 
les mesures de desinfecció

NETEJA4Una de les claus per
lluitar contra el coronavirus és la
higiene. Rentar-se les mans amb
aigua i sabó o netejar amb des-
infectant un telèfon mòbil són
petits gestos que poden matar el
virus abans que ens arribi a con-
tagiar. A gran escala, això es
tradueix en les mesures de des-
infecció encetades per la majo-
ria dels ajuntaments. És el cas
del consistori sesrovirenc, que ha

desinfectat les zones del muni-
cipi que acostumen a ser més
transitades, com ara l’entorn
del centre sanitari o dels co-
merços. L’empresa Geaser és
l’encarregada de fumigar, cada
dilluns mentre duri la pandèmia,
els carrers del poble amb pro-
ductes desinfectants homolo-
gats, bactericides i fungicides.
També es desinfecten cada dia
els vehicles municipals.

Olesa de Montserrat Mesures | S’incrementa la neteja i es blinden serveis
Entre les mesures que ha pres l’Ajuntament davant de la crisi actual, hi ha la desin-
fecció dels carrers i la garantia de continuar oferint serveis bàsics, com el d’assistèn-

cia domiciliària, la teleassistència o el repartiment d’aliments als més necessitats.

Transport | El bus urbà fa només sis viatges setmanals
Des del 20 de març, l’horari de funcionament de l’autobús urbà ha quedat reduït
a conseqüència de l’emergència sanitària actual. Així, el bus només fa dues 
expedicions de matí els dilluns, dimecres i divendres, amb les parades habituals.
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Abrera

El coronavirus obliga 
a canviar l’horari del CAP

EQUIPAMENTS4L’emergència
sanitària causada pel coronavi-
rus ha fet que CatSalut modifi-
qui el funcionament i els hora-
ris dels centres de salut d’arreu
del territori. A Abrera, tota l’as-
sistència sanitària ha quedat
concentrada al CAP del nucli
urbà, ja que els consultoris dels
barris de Can Vilalba i Santa Ma-
ria de Vilalba s’han tancat com
a mesura per evitar la propaga-
ció del virus.

Pel que fa a les dues hores
d’atenció que oferia aquest CAP
els dissabtes, també han quedat

suspeses. Des del passat dia 21,
les consultes presencials durant
els caps de setmana s’han de fer
fora d’Abrera: al CAP d’Espa-
rreguera, al CUAP La Solana de
Sant Andreu de la Barca o a
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell (cal recordar, però,
que aquest últim centre ja ha re-
gistrat 108 casos de Covid-19).

Sigui com sigui, l’Ajunta-
ment recorda que la programa-
ció de visites ha quedat ajorna-
da i que, davant de qualsevol
dubte, els veïns poden trucar al
telèfon del CAP del municipi.

SALUT4Set persones residents
a Abrera han donat positiu en les
proves per detectar el coronavi-
rus, segons les últimes dades que
ha traslladat CatSalut a l’Ajun-
tament. Tot i que la notícia ha
causat preocupació entre la ciu-
tadania, el consistori ha matisat
que els set infectats presenten
símptomes lleus i es troben ade-
quadament aïllats als seus res-
pectius domicilis. Alhora, tam-
bé s’està fent un seguiment a les
persones que han estat en con-
tacte directe amb els afectats, per
tal d’assegurar que no han estat
contagiades i que no contagien
ningú més. 

Davant d’aquesta situació,
l’Ajuntament ha volgut trans-
metre un missatge de tran-
quil·litat als abrerencs i abre-
renques, alhora que els ha instat
a complir les normes de segure-
tat i protecció exigides. Per la
seva part, el consistori també
està lluitant contra la propaga-
ció del virus des que es va de-
cretar l’estat d’alarma. Entre al-
tres mesures, s’ha intensificat la

desinfecció de la via pública,
especialment al voltant del CAP
i dels establiments que venen
productes de primera necessitat,
les zones més transitades del
municipi aquests dies. A més,
també s’ha extremat la neteja
dels equipaments municipals
que encara funcionen: el Mercat
Municipal, l’Ajuntament, l’edifici

de Serveis Socials i la comissa-
ria de la Policia Local. 

D’altra banda, també s’ha
incrementat la neteja de tots
els contenidors d’escombraries
que hi ha arreu del municipi, ja
que el servei de recollida de re-
sidus, considerat essencial, con-
tinua en ple funcionament
aquestes setmanes.

Els set afectats es troben aïllats a casa seva. Foto: Ajuntament

Confirmats set casos 
lleus de Covid-19 al municipi

Educació | Formació per a joves durant el confinament
El Casal de Joves d’Abrera i el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) La Garsa han po-

sat en marxa la campanya #AprènACasa, que ofereix als joves del municipi la
possibilitat de continuar la seva formació educativa mentre duri la quarantena.
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CollbatóSeguretat | S’intensifiquen els controls de la Guàrdia Municipal
La Guàrdia Municipal de Collbató ha intensificat els seus controls arran de la crisi del coro-
navirus, per tal de comprovar que els desplaçaments que es fan s’ajusten a les restriccions
que implica l’estat d’alarma. L’Ajuntament informa que ja s’han posat les primeres sancions.

SALUT4Ja hi ha tres casos de co-
ronavirus confirmats a Collbató,
segons va anunciar l’Ajuntament
divendres passat després de re-
bre aquesta informació per part
de CatSalut. De les tres persones
infectades, n’hi ha dues que es-
tan confinades a casa seva, men-
tre que la tercera ha hagut de ser
ingressada a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Martorell.

Des del consistori collbatoní
afirmen que estan “en contacte
directe amb les autoritats sani-
tàries per fer el seguiment dels
casos detectats”. A més, insten la
ciutadania a extremar les mesu-
res de protecció, sortint de casa
només quan sigui del tot im-
prescindible, d’acord amb el que
dicta el reial decret que declara
l’estat d’alarma. Adaptant-se
també a aquest document, l’A-
juntament ha pres mesures per
frenar la cadena de contagis del
coronavirus i, de fet, ha anat
una mica més enllà. Si bé estava
permesa l’obertura del mercat
dels diumenges només amb les

parades d’alimentació, el con-
sistori va acabar desestimant-la
en veure el descontentament de
la població amb aquesta mesura. 

ATENCIÓ A ESPARREGUERA
Des de dimecres passat, 18 de
març, l’activitat sanitària de Coll-

bató ha quedat concentrada al
CAP d’Esparreguera, i no al con-
sultori collbatoní, com habi-
tualment. L’objectiu del Depar-
tament de Salut amb aquesta de-
cisió és “garantir les condicions
de seguretat en la prestació de
l’assistència sanitària”.

Hi ha dues persones confinades i una ingressada a l’hospital. Foto: Ajuntament

Es detecten tres casos 
de coronavirus a Collbató

CULTURA4Les biblioteques van
ser dels primers equipaments
que van quedar tancats per la cri-
si del coronavirus i, en molts ca-
sos, han estat els primers serveis
a oferir propostes perquè la po-
blació passi una quarantena més
entretinguda. A Collbató, la bi-
blioteca municipal ha creat ‘Bi-
blioconfinats’, una iniciativa per
continuar promovent la cultura
malgrat la pandèmia.

L’equipament s’ha convertit
aquests dies en un espai virtual
i, a través del seu perfil d’Insta-

gram, el personal que hi treba-
lla recomana activitats, llibres,
pel·lícules, sèries i tota mena
de propostes per treure profit del
confinament. 

A més, des de la Biblioteca de
Collbató també recorden a tots
aquells que encara no tenen el
carnet que la Diputació de Bar-
celona ha habilitat una sol·licitud
online, per tal de gaudir dels be-
neficis de ser soci de la Xarxa de
Biblioteques Municipals mentre
duri l’estat d’alarma (de mo-
ment, fins a l’11 d’abril).

‘Biblioconfinats’, l’aposta 
per la cultura en quarantena

SALUT4El Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) estarà obert dotze
hores cada dia per atendre pre-
sencialment a tots els veïns i veï-
nes que ho necessitin. Aquest
canvi d’horaris, que també ser-
virà per atendre les urgències de
Collbató i del Bruc, s’ha impul-
sat per tal de garantir les condi-
cions de seguretat a tots els pa-
cients que acudeixin al centre
mèdic.

De fet, el CAP, per evitar la

propagació del coronavirus Co-
vid-19 al municipi, ja va ajornar
totes les visites programades no
urgents per tal de prioritzar l’a-
tenció telefònica i les consultes
inajornables.

Per a les urgències fora de
l’horari en què el centre està
obert, els professionals i l’Ajun-
tament recomanen acudir a les
urgències del CUAP la Solana de
Sant Andreu de la Barca o a
l’Hospital de Martorell.

PROTESTA4L’alcalde d’Espa-
rreguera, Eduard Rivas, s’ha su-
mat a la cinquantena d’alcaldes
i alcaldesses de Catalunya que
han enviat una carta al President
de la Generalitat per denunciar
la falta de coordinació del Go-
vern a l’hora de repartir les tar-
getes moneder que han de subs-
tituir les beques menjador. De
fet, Rivas no ha estat l’únic, ja
que també l’han signada la res-
ta d’alcaldes socialistes del Mont-
serratí, així que també s’hi han
sumat Abrera, Sant Andreu i
Sant Esteve.

En la missiva, els batlles pro-
testen perquè encara no tenen
aquestes targetes i perquè con-
sideren que el protocol que els ha
donat la Generalitat per repartir-
les és “confús i caòtic”. Per això,
aprofiten per demanar que el
Govern tingui en compte els
ajuntaments a l’hora de buscar
solucions per reduir l’impacte de
la crisi social i econòmica pro-

vocada pel coronavirus que pa-
tiran sobretot els més vulnera-
bles. Rivas, per exemple, de-
nuncia que la mesura col·lapsa-
rà uns serveis socials que ja es-
tan al límit. 

REPARTIMENT SEGUR
Des de l’Ajuntament d’Esparre-
guera expliquen que ja estan
buscant la manera de repartir les
targetes moneder de la manera

més segura possible, evitant
aglomeracions i concentracions
i desplaçaments innecessaris
des dels seus domicilis fins al
punt de recollida de les persones
beneficiàries. Una de les solu-
cions pensades pel consistori
podria ser enviar les targetes a
través de correu certificat.

Al municipi, 268 infants que
reben beques menjador seran
beneficiaris d’aquestes targetes.

Les targetes han aixecat polèmica últimament. Foto: Twitter (@educaciocat)

Rivas critica la Generalitat per les
targetes de les beques menjador

Amplien l’horari del CAP
per atendre les urgències

Mobilitat | Redueixen les freqüències de bus
El coronavirus ha obligat a reduir les freqüències de les línies de bus que passen pel
municipi. Una de les més afectades és la que va fins a Igualada, que ara arriba fins a
Castellolí, i l’altra és la de Bellaterra, que s’ha suspès per la cancel·lació de les classes. 
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Esports Handbol | L’estat d’alarma marcarà el retorn de la competició
La Federació Espanyola d’Handbol va anunciar, durant la setmana passada, la suspensió

de la jornada del pròxim cap de setmana. De fet, en el text, la RFEBM va dir que les 
competicions no es posaran en marxa mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

Tot i que a finals de la setmana
passada des del Comitè Olímpic
Internacional i el govern del Japó
s’insistia en la voluntat de celebrar
els Jocs Olímpics i Paralímpics
amb normalitat aquest estiu a la
capital nipona, en els darrers
dies han començat a sentir-se les
primeres veus que defensen el seu
ajornament (el hashtag #To-
kyo2021 s’ha convertit en una de
les tendències a les xarxes) i, fins
i tot, algunes federacions i alguns
comitès han deixat clara la seva
intenció de no ser a Tòquio si el
COI no canvia de parer.

Pel que fa al Montserratí, la
decisió afecta principalment dos
esportistes: la nedadora castell-
vinenca Núria Marquès i el palista
esparreguerí Jordi Morales. Els
dos esportistes tenen el seu bit-
llet per als Jocs Paralímpics (el ju-
gador de tenis taula, de fet, va
aconseguir-lo fa pocs dies), però

a hores d’ara ningú és capaç d’as-
segurar que el dia 25 d’agost es
posaran en marxa.

De fet, en una entrevista al
portal web de la Federació Cata-
lana d’Esports de Persones amb
Discapacitat Física, Morales es va
mostrar molt contundent i va as-
segurar que “haurien de suspen-
dre’s, i jo crec que per qüestions
d’organització, la idea més ade-
quada és per a l’estiu del 2021, per
evitar coincidències amb altres es-

deveniments esportius que fa-
rien minvar la visibilitat”.

Per la seva banda, Marquès,
que havia continuat preparant la
seva segona participació en uns
Jocs (va guanyar dues medalles
fa quatre anys a Rio), també sap
que el Campionat d’Europa, pre-
vist per al maig a Portugal, s’ha
mogut al juliol. La castellvinenca,
que entrenava al CAR de Sant
Cugat, fa gairebé dues setmanes
que no entrena a la piscina.

La decisió afecta la preparació de Marquès i Morales. Fotos: Twitter

Incertesa sobre els Jocs de
Tòquio: s’acabaran ajornant?

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Canvi de data: la Portals
se celebrarà el mes d’octubre
CICLISME4Era una possibilitat
que estava sobre la taula i, des de
dijous passat, ja és oficial: l’edi-
ció del 2020 de la Portals es
canvia de data i es mou al cap de
setmana dels dies 17 i 18 d’octu-
bre, a la tardor.

Des de l’organització expli-
caven que tenien “l’esperança
que el Covid-19 pogués controlar-
se en pocs dies i poguéssim man-
tenir La Portals el 19 d'abril”,
però que les darreres notícies i
l’expansió del virus els han fet
canviar de parer.

El breu comunicat en el qual
els organitzadors anuncien el

canvi de data acaba dient que tan
bon punt es coneguin més detalls
els aniran anunciant i desitgen a
tots els participants que es cuidin
mentre dura la situació actual.

HOMENATGE A BELOKI
En aquest 2020, la Portals ho-
menatjarà el ciclista basc Joseba
Beloki, un dels grans noms del
pilot internacional que va com-
petir entre finals del segle XX i
principis del XXI.

Com cada any, els ciclistes po-
dran triar entre la cursa solidà-
ria, la Half (38 quilòmetres) o la
Clàssic (60 quilòmetres).

Una imatge d’una edició anterior de la pedalada. Foto: Racetick
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Viu en línia

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

Llibres

El delta de les paraules
Cesk Freixas

Després de cancel·lar tota la seva pro-
gramació habitual a causa del coronavi-
rus, el Teatre Lliure ha decidit que l’es-
pectacle ha de continuar. Per això, ha im-
pulsat tres iniciatives: #LliureAlSofà, que
ofereix obres de teatre senceres a YouTube;
#TeatreAlFil, que comparteix textos dra-
matúrgics a Twitter, i #15dies15anècdotes,
que explica curiositats a Instagram.

Teatre

#TheShowMustGoOn
Teatre Lliure

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

Música

D’entrada, el títol ja crida l’atenció i, pro-
bablement, molts espectadors s’hi sentin
identificats durant aquests dies de qua-
rantena. Però, més enllà d’això, els ingre-
dients d’aquesta nova sèrie de Netflix con-
viden a veure-la. La protagonitzen dos dels
actors de la pel·lícula It (versió de 2017) i
barreja trets de sèries d’èxit com Stranger
things i The end of the f***ing world.

Pelis i sèries

Esta mierda me supera
Jonathan Entwistle

Por pensar le dió al hombre
Sínkope

Cuarentena Fest
Ara que el coronavirus ha obligat a anul·lar o posposar
totes les propostes culturals, els artistes han sabut rein-
ventar-se aprofitant les xarxes socials. Un exemple d’ai-
xò és el Cuarentena Fest, un festival de música en strea-
ming que, del 16 al 27 de març, ha programat una cin-
quantena de concerts. Músics com El Petit de Cal Eril,

The Crab Apples o Pavvla s’han sumat a aquesta iniciati-
va, que ofereix espectacles d’entre 20 i 30 minuts en di-
recte. Els vídeos, que els artistes enregistren des de casa

seva, es poden veure a través de YouTube i Tumblr.   

El nom d’Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980) ha en-
trat amb força als mitjans catalans des de l’esclat
de la crisi del coronavirus. Aquest metge investi-
gador, especialitzat en malalties infeccioses, s’ha
convertit en la veu experta a Catalunya per lluitar
contra la pandèmia del Covid-19. I no és d’estran-
yar: la seva trajectòria l’avala. En els darrers anys,
ha trobat la cura del pian, una malaltia tropical, i

s’ha involucrat a fons en la investigació de la sífilis.
Ara, juntament amb Bonaventura Clotet, lidera un
equip de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol de Badalona que s’ha

proposat frenar els contagis de coronavirus. De la
mà del Departament de Salut, aquests investiga-
dors han posat en marxa un assaig clínic pioner,
gràcies al qual unes 200 persones infectades es-
tan provant dos fàrmacs que podrien aturar la

propagació del virus que ha paralitzat mig món.

O R I O L  M I T J ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un infectòleg de renom
És un dels líders de la Fundació Lluita contra la Sida

Famosos

Liderar la lluita contra el coronavirus
Ha impulsat un estudi per frenar la cadena de contagis

Admiració, però també crítiques
Alguns diuen que parla clar; d’altres, que està polititzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| DOOM Eternal
Acció, trets i explosions. Això és el que ofereix DOOM Eternal, el nou videojoc
en què els jugadors hauran de sobreviure en un món completament hostil. 
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