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El coronavirus s’ha acarnissat
amb les residències d’avis cata-
lanes: des que va començar la
pandèmia, han mort 702 usua-
ris d’aquests centres que havien
donat positiu, segons les dades
que va fer públiques diumenge la
Generalitat. En el cas del Mont-
serratí, la Covid-19 ha deixat,
com a mínim, una trentena de
morts als geriàtrics, tot i que els
ajuntaments i les residències
recorden que no es pot conèixer
la dada real perquè no es fan
tests a tots els interns.
El centre més castigat pel vi-

rus a la zona ha estat, amb dife-
rència, la residència Santa Oliva
d’Olesa de Montserrat. Dels di-
vuit usuaris amb coronavirus
que van haver d’ingressar als
hospitals martorellencs Sant
Joan de Déu i Sagrat Cor, quin-
ze han perdut la vida. A més, en
les darreres setmanes, han mort
cinc avis més dins de la residèn-
cia, però en cap cas s’ha pogut sa-
ber si la causa de la defunció era
la Covid-19. Aquesta incertesa no
és excepcional de Santa Oliva,
sinó que s’ha estès a la majoria
dels geriàtrics de l’entorn, que
viuen amb molta preocupació
l’evolució de l’epidèmia. 
“Això és un malson, és molt

desconcertant”, admet la direc-
tora de la residència Anoia de
Martorell, Isabel Alba. En els úl-
tims dies, han mort set dels 54
usuaris d’aquest centre, però
només a tres se’ls havia fet la pro-
va del coronavirus i tots tres
havien donat positiu. Ara per ara,
hi ha quatre interns més que es-
tan intentant superar aquesta
malaltia que ha afectat també
membres del personal, inclosa la
mateixa directora, que està con-

finada a casa. “Aquests dies hem
arribat a tenir tretze treballadors
de baixa, alguns amb coronavi-
rus”, explica, i és que la manca de
material de protecció els ha pas-
sat factura. “Ha costat molt que
ens arribés el poc material que
tenim ara, l’hem anat rebent
amb comptagotes”, diu la gerent
del centre, Ana Verdú. De fet, al
principi, fins i tot es van haver de
fer “bates amb bosses d’escom-
braries”, reconeix Alba.

L’IMPACTE PSICOLÒGIC
A més de l’afectació en la salut fí-
sica dels usuaris, la pandèmia
també els està comportant con-
seqüències psicològiques. La por
a morir (i, sobretot, a fer-ho
sols), la tristor per la mort d’al-
tres companys i, en alguns casos,
la dificultat per entendre la si-
tuació són aspectes que causen
estralls en la salut mental dels in-

terns. Si a això se li suma que fa
més de tres setmanes que no po-
den rebre visites, “s’acabaran
morint de pena”, lamenta Alba.
Per aquest motiu, a la majoria de
centres s’ofereix als avis la pos-
sibilitat de fer videotrucades
amb les seves famílies, que tam-
bé estan molt angoixades i
agraeixen aquesta opció. A la re-

sidència Anoia tenen una per-
sona dedicada exclusivament a
això i, tal com assegura Verdú,
“el personal en general està fent
autèntics miracles, mantenint
els ànims i el somriure”.

UN BRI D’ESPERANÇA
Enmig de la tempesta, també hi
ha motius per a l’esperança. Al
Montserratí, qui ha simbolitzat
aquesta idea ha estat una inter-
na de 79 anys de la residència
Santa Oliva que, després de di-
nou dies ingressada en estat
greu, ha aconseguit superar el
coronavirus i ha tornat amb els
seus companys entre els aplau-
diments del personal.
També encoratgen a pensar

positivament casos com els de les
residències Can Comelles d’Es-
parreguera o Vitalia de Sant An-
dreu de la Barca, on la Covid-19
no ha estat capaç d’entrar. La di-
rectora del centre santan-
dreuenc, Guadalupe González,
creu que la clau d’aquest èxit ra-
dica “en el fet d’haver tancat la
residència el 10 de març i haver
demanat als usuaris del centre de
dia que es quedessin a casa”.

Però no es van aturar aquí: a
mesura que van veure com la
pandèmia anava avançant, van
decidir “separar els 206 interns
en diferents sectors i, a cada
sector, posar-hi un personal de
referència”, explica González.
D’aquesta manera, afegeix, “en
cas que algú presenti símptomes,
és molt més fàcil detectar qui hi
ha estat en contacte i, així, aïllar
les persones que calgui”. D’altra
banda, cada dia es pren la tem-
peratura dels treballadors abans
que entrin a l’edifici i es fa una
desinfecció a fons de tot l’equi-
pament, de tres plantes, dos
cops per setmana.
Tot plegat, són mesures es-

trictes i ambicioses que, de mo-
ment, han donat els resultats es-
perats i que González veu amb
una gran satisfacció, però sense
deixar de “resar i tocar fusta
cada dia”, confessa la directora.

“Desconcertant”
» Almenys una trentena d’avis han mort per coronavirus a les residències del Montserratí

» Els centres i els ajuntaments lamenten la manca de material de protecció i de tests de detecció

A l’esquerra, la residència Santa Oliva d’Olesa, la més afectada de la zona. A la dreta, personal de la residència Anoia de Martorell. Fotos: ACN i Facebook

Després de 19 dies
ingressada, una
usuària de Santa Oliva
ha superat el virus

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

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

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

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

@DBR8

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

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

Aprofitar per aprendre
català, fer exercici, jugar a

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

@AlbertLloreta@cjuarespalma@OscarAndreu

La lupa

per Francesc Reina

Temps de canalles 

El camí contrari a la renúncia, aqueix
que aconsella no tenir il·lusions, és el
que Ernst Bloch va plantejar com l’es-
sència de la condició animal, una sal-
vació per confiar en els humans. El seu
principi sobre l’esperança ressalta la fe
en un futur gestat en el present. Això
només és possible quan hi
ha persones que saben dir
no, que denuncien la men-
tida que provoca el regnat
dels sense límits. Tornar al
més pròxim seria un antídot
contra el virus de la desme-
mòria, el que ens tregui del
quadrilàter en què ens han ficat. Atro-
pellaments i despropòsits han ocupat
el lloc de la història fent que ens costi
treball recordar.
D’orfes oprimits hi ha que s’esfor-

cen a sobreviure. Amb prou feines mi-
rem allò que passa en el  revés de l’o-

blit induït. Mentrestant, altres seguei-
xen vivint de l’esforç dels altres.
La indiferència és una pena univer-

sal, companya fidel de l’autocràcia que
convida a mirar cap a un altre costat per-
què saben que el viatge que va de la por
a la confiança és molt difícil, per això ho

exploten. Però hi ha senyals pendents:
com la infàmia que es van inventar per
expulsar els jueus, per cremar les bruixes,
com la brutícia del cop del 36, per la taca
inhumana de la guerra de l’Iraq, la men-
tida de l’11-M d’Atocha, del Prestige... La
perversió del llenguatge, la distorsió de la

realitat. Les grans mentides es constru-
eixen en els despatxos, ho deia Kafka, són
el gran obrador de la vergonya.
Des que Adam Smith va elaborar la

seva teoria dels sentiments, hi ha veus
que han anat omplint barricades per ai-
xecar-se i mostrar que la naturalesa hu-

mana s’interessa pels al-
tres, aquest plaer per pre-
senciar el bé comú.
Construir la llibertat des

d’espais rebels és el lloc
d’un desequilibri per no
caure. Una cirurgia crítica
que mira, profundament,

el que no ens deixen veure. Els movi-
ments socials no passen pel seu millor
moment. No obstant això, despertar se-
gueix sent resistir a l’abandonament,
posar-se en marxa cap al desconegut,
perquè no passi la desavinença. El poc
és molt si seguim amb la veu sòlida.

Les grans mentides es construeixen 
en els despatxos, ho deia Kafka, 

són el gran obrador de la vergonya
Entitats d’Abrera

Les entitats abrerenques s’han bolcat a
fer arribar a cada casa del municipi des-
enes de propostes entretingudes perquè
el temps del confinament passi més de
pressa. Entre l’ampli ventall d’opcions

destaquen les relacionades amb la dansa. 
pàgina 16

Mocador blau
Tot i que la iniciativa del mocador blau
per identificar les persones amb autisme
que surten a passejar en ple confinament
tenia bones intencions, entitats com Aso-
tea denuncien que el mocador estigma-
titza i s’hi han posicionat en contra. 

pàgina 10

Els semàfors

Seat
Seat ha volgut sumar-se a la lluita con-
tra el coronavirus i ha començat a pro-
duir respiradors a la planta de Marto-
rell. L’automobilística ha col·laborat
amb Can Ruti i l’Hospital Clínic i ara
preveu fabricar 300 aparells al dia. 

pàgina 8



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 

5 | 

línianord.cat7 d’abril del 2020

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

línianord.cat 7 d’abril del 2020

L’Hospital de Martorell no admet 
urgències perquè està “col·lapsat”1

2
Desprotegits: el virus fa estralls 
entre els sanitaris de Martorell

Els casos de coronavirus 
a Martorell s’eleven a 143

Calma després de la tempesta: les residències
d’Olesa no registren nous casos de coronavirus

Comunicació de proximitat 
en temps del coronavirus

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.

Safata d’entrada

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

Falta de material 
per Maribel Estrada

Què fer per solidaritat
per Jordi Lleal 

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

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

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

Les millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A les xarxes

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

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

#ConfinamentTotal

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

#SumantForces #MessiAlRescat
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Martorell

EQUIPAMENTS4L’Hotel Ciutat
de Martorell funciona, des de di-
vendres passat, com a Hotel de
Salut per fer front a la pandèmia
del coronavirus. L’habilitació
d’aquest espai, que compta amb
noranta habitacions, s’ha fet
amb l’objectiu de descarregar
l’Hospital Sant Joan de Déu i
l’Hospital Sagrat Cor, que
aquests dies estan saturats de pa-
cients amb la Covid-19. La ini-
ciativa d’aprofitar l’hotel mar-
torellenc per a aquesta finalitat
ha estat impulsada pel Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut) i ha si-
gut possible gràcies a la col·la-
boració amb l’Ajuntament i les
entitats sanitàries. 
Tal com han informat des del

consistori, l’equipament funcio-
na “com un dispositiu d’atenció
primària”, compta amb profes-
sionals de l’Institut Català de la
Salut (ICS) i atén els pacients
“com si fossin al seu domicili”.
Durant el temps que els malalts

estiguin a l’hotel (no s’espera que
sigui un període superior als ca-
torze dies), se’ls garanteix l’aï-
llament, el seguiment i el control
dels símptomes. 
L’alcalde Xavier Fonollosa

ha especificat, en declaracions al
web municipal, que s’hi atenen
pacients provinents “dels centres

hospitalaris martorellencs que
tenen el virus confirmat, que
necessiten supervisió diària, però
que no presenten símptomes
complexos”. Un cop les places de
l’hotel estiguin plenes, s’obrirà
l’hospital de campanya habilitat
al Sagrat Cor, segons han acor-
dat l’Ajuntament i Salut.

El centre compta amb personal de l’Institut Català de la Salut. Foto: Ajuntament

L’Hotel Ciutat de Martorell 
ja funciona com a hospital

» L’espai, que compta amb noranta habitacions, 
s’ha habilitat per descarregar els dos hospitals del municipi 

Infectats 112 sanitaris mentre
continuen demanant material
SALUT4La situació de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Marto-
rell continua sent preocupant. El
centre sanitari de referència al
Montserratí ja té 193 casos de co-
ronavirus, dels quals 112 co-
rresponen a membres del per-
sonal, segons la darrera actua-
lització de dades que va fer l’A-
juntament ahir al vespre. 
Aquesta greu afectació que

pateixen els professionals sani-
taris es deu, en part, a la manca
de material de protecció. Així ho
ha denunciat el president del co-
mitè d’empresa de Sant Joan de
Déu, Diego López, en declara-
cions a aquest mitjà: “El més
complicat ara mateix és la falta
d’Equips de Protecció Indivi-
duals (EPIs), concretament de
bates impermeables, en tenim
molt poques”. De fet, López ex-
plica que els treballadors dels
torns de tarda i de nit sovint es
queden sense aquest element. Si-
gui com sigui, assegura que “el
problema va canviant cada dia:
quan no falten mascaretes, fal-
ten bates”.
Conscient d’això, l’Ajunta-

ment de Martorell ha respost im-
pulsant la producció de bates

d’un sol ús a través de la xarxa de
voluntariat del municipi, que
també ha confeccionat masca-
retes i altres elements. Ahir ma-
teix, el consistori va fer arribar
EPIs als diferents centres sani-
taris del municipi. 

PRESSIÓ ASSISTENCIAL ALTA
Pel que fa al nombre de pa-
cients que arriben a l’hospital,
López reconeix que “la pressió
assistencial continua sent molt
alta” i que encara hi ha persones
que ingressen a Urgències i no
compten amb un llit. Tot i això,
explica que aquests dies s’estan
derivant pacients a l’Hotel Ciu-
tat, al Sagrat Cor i a altres cen-
tres, per tal de descarregar Sant
Joan de Déu. “La dinàmica és la
següent: quan l’hospital es
col·lapsa, diem al Sistema d’E-
mergències Mèdiques (SEM)
que no podem agafar més gent
i llavors es comencen a derivar
pacients”, matisa López. Això sí,
el president del comitè d’em-
presa recorda que al centre mar-
torellenc es queden els malalts
“de mitjana i alta complexitat”,
fet que “accentua més la pressió
assistencial”.

INDÚSTRIA4Després d’aconse-
guir una homologació de l’A-
gència Espanyola de Medica-
ments que es va fer esperar, di-
vendres passat Seat va posar en
marxa la producció de respira-
dors a la planta de Martorell. Se-
gons va dir el ministre de Sani-
tat, Salvador Illa, està previst que
l’automobilística fabriqui 300
aparells al dia, que es distribui-
ran a hospitals d’arreu de l’Estat
per ajudar-los a fer front a la cri-
si del coronavirus. 

De fet, diumenge, Correus ja
va entregar de forma gratuïta els
primers respiradors a  l’Hospi-
tal Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona (Can Ruti) i ara està pre-
vist que, en els pròxims dies,
arribin diverses unitats als hos-
pitals de Bellvitge, de la Vall
d’Hebron, a l’universitari de Vic
i al comarcal de Sant Jaume de
Calella, segons l’ACN.
Els respiradors d’emergència

s’estan fabricant a la línia de
muntatge on fins fa tres setma-

nes es produïen les peces del nou
Seat León, i s’estan fent a partir
del “motor adaptat dels eixuga-
parabrises”, segons s’explica en
un vídeo difós per la marca. 
Aquest model de respirador

porta el nom d’OxyGEN i està
dissenyat per l’empresa Pro-
tofy.xyz, sota la direcció dels
doctors Manel Puig, de l’Institut
d’Investigació Germans Trias i
Pujol; Oriol Estrada, de Can
Ruti, i de Josep Maria Nicolás,
de l’Hospital Clínic.

Seat fa300 respiradorsaldia

Successos | Alcohol i timbes de pòquer en ple confinament
Els Mossos d’Esquadra van intervenir la setmana passada un bar de Martorell on, a

porta tancada, s’hi servia alcohol i s’hi feien timbes de pòquer en ple confinament. Els
agents van detenir el propietari de l’establiment i els tres clients que van enxampar.
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Els alcaldes del Montserratí es
coordinen per frenar el virus

POLÍTICA4El Montserratí vol
fer pinya per lluitar contra la
pandèmia del coronavirus i, per
això, els alcaldes de la zona han
començat a organitzar reunions
virtuals periòdiques. Dissabte
passat es va fer la primera vide-
oconferència, que va comptar
amb la presència de tots els bat-
lles (amb l’excepció dels d’Abrera
i Collbató) i de la presidenta del
Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, Eva Martínez.
L’objectiu d’aquestes con-

verses és coordinar els recursos
que comparteixen els municipis,
com ara l’Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell, que és el cen-
tre de referència a tota la zona i
que es troba en una situació
preocupant: hi ha prop de 200
casos de Covid-19, dels quals
més de la meitat corresponen a

personal sanitari. Precisament
per fer front a la situació extre-
ma que estan vivint aquests dies
els professionals de la salut, els
hotels Manel i Les Torres –de
Martorell i Sant Esteve Sesrovi-
res, respectivament– han reo-
bert les seves portes per acollir
exclusivament treballadors d’a-
quest i altres centres sanitaris. 
A partir d’ara, els represen-

tants municipals del Montse-
rratí mantindran reunions de
forma regular i, segons ha in-
format l’Ajuntament de Sant
Esteve, hi ha la previsió de cre-
ar “una mesa de coordinació”
integrada per tots ells, però
també per representants del
Departament de Salut de la
Generalitat, del Servei d’E-
mergències Mèdiques (SEM) i
de l’Hospital de Martorell.

El mocador blau s’ha convertit en
un símbol per identificar les per-
sones amb autisme que surten a
fer passejos terapèutics durant
aquestes setmanes de confina-
ment. La iniciativa de portar-lo
ha sorgit amb l’objectiu d’evitar
els insults, crítiques i mirades que
reben tant els infants i adoles-
cents diagnosticats amb Trastorn
de l’Espectre Autista (TEA) com
els seus pares i mares cada cop
que surten al carrer per necessi-
tat durant la quarantena. 
L’entitat martorellenca As-

sotea, que vetlla pels drets d’a-
questes famílies al municipi,
s’ha posicionat en contra d’a-
questa proposta. “El mocador
blau estigmatitza”, afirma la psi-
còloga de l’associació, Jennifer
Rabadán, que apel·la al “sentit
comú” de la gent per no increpar
ningú. “L’estat d’alarma ens per-
met fer sortides terapèutiques,
no ens hem d’identificar, és el
nostre dret”, recorda la presi-
denta de l’entitat, Merche Gon-
zález. I és que, per a un menor
amb un grau elevat d’autisme, el
confinament pot ser especial-

ment difícil. “Alguns no com-
prenen la situació, no entenen
per què no poden sortir i això els
genera ansietat”, comenta Ra-
badán, que aquests dies continua
atenent a distància a una tren-
tena de famílies.

MANCA DE VISIBILITAT
Per a Rabadán, el fet que algunes
famílies amb infants amb TEA
hagin patit assetjament “és el re-
flex de la manca de visibilitat de
l’autisme”. El desconeixement
generalitzat que hi ha sobre
aquesta realitat, sumat al clima

de por actual, ha acabat provo-
cant que “moltes famílies no
sortissin de casa, malgrat ne-
cessitar-ho”, explica la psicòloga.
Per això, González posa l’accent
en la importància de “fer difusió”
i de promoure “el respecte i la
comprensió” entre la ciutada-
nia. A més, matisa que aquestes
famílies són “plenament cons-
cients de la importància de que-
dar-se a casa per frenar el coro-
navirus”, però que, “de la matei-
xa manera que la gent passeja el
gos o va a comprar, també exis-
teixen altres necessitats”.

Una imatge del Dia Mundial de l’Autisme de 2019. Foto: Ajuntament

Autisme i confinament: 
“El mocador blau estigmatitza”
Anna Utiel
MARTORELL
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Sant Andreu de la Barca

Castellví de Rosanes

NETEJA4Des que va començar
la crisi sanitària provocada pel
coronavirus, l’Ajuntament està
prenent diverses mesures per
evitar els contagis entre la po-
blació de Castellví. Una de les ac-
cions més importants que s’ha
fet en aquest sentit és la desin-
fecció de les zones del poble
que, aquests dies de confina-
ment, són les més freqüentades
pels veïns i veïnes.
Així, la setmana passada, la

brigada municipal va desinfec-
tar l’entorn de totes les illes de
contenidors i les voreres de la
zona comercial del nucli antic. La
neteja a fons va començar di-
marts a la plaça del poble a pri-
mera hora, abans que obrissin
les botigues, i va seguir pel barri
del Taió. L’endemà, dimecres 1
d’abril, va ser el torn dels barris
de Miralles, els Àngels, Can Sun-
yer i Valldaina, on la desinfecció
va durar fins a la tarda.

Es desinfecten les zones més
concorregudes del poble

SOLIDARITAT4L’Ajuntament ha
posat en marxa la fabricació de
màscares i viseres de protecció
per al personal sanitari dels am-
bulatoris i residències d’avis lo-
cals. Aquest material s’està pro-
duint amb les dues impressores
3D que hi ha al laboratori muni-
cipal de noves tecnologies, que
triguen entre dues hores i mitja
i sis hores i mitja a fer cada peça.
A més, el consistori ha obert

aquesta iniciativa a tots aquells
veïns i veïnes que també comp-
tin amb impressores d’aquest ti-
pus a casa seva i vulguin col·la-
borar en la lluita contra el coro-
navirus. L’Ajuntament s’ha ofert
a cedir-los el material necessa-
ri, alhora que s’encarregarà de
recollir els productes resultants
a casa dels col·laboradors.
D’altra banda, a Sant An-

dreu hi ha una cinquantena de
persones que s’han unit per cre-
ar altres elements de seguretat
per als sanitaris, i ja han fet
més de 4.000 mascaretes i uns
cinquanta protectors per al cap.

23.000 EUROS RECAPTATS
La solidaritat santandreuenca
ha quedat demostrada, també,
amb la bona resposta que ha tin-
gut la iniciativa del consistori de
crear un número de compte ban-
cari per a donatius. En pocs dies,
aquest compte ja ha rebut més de

23.000 euros, dels quals 15.000
corresponen a una donació de la
comunitat islàmica Ali Ibn Abu
Talib. Amb els diners recaptats,
l’Ajuntament comprarà masca-
retes per a la població i Equips de
Protecció Individual (EPIs) per
als professionals sanitaris.

Es fabriquen al laboratori municipal de noves tecnologies. Foto: Ajuntament

Sant Andreu fa màscares 
de protecció per als sanitaris

Serveis | La farmàcia de Castellví, tancada fins a nou avís
Els veïns i veïnes de Castellví s’han de desplaçar a Martorell o Gelida per comprar
productes farmacèutics, ja que la farmàcia del poble està tancada des d’ahir i fins a
nou avís. Els Serveis Socials portaran els medicaments a qui no es pugui desplaçar.

Serveis | 10.000 euros per a l’alimentació d’infants
L’Ajuntament destinarà 10.000 euros a garantir l’alimentació de 128 in-
fants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, les seves famílies són
usuàries del Banc d’Aliments però ells no tenen accés a una beca menjador.

SALUT4El Teatre Núria Espert,
que ja fa prop d’un mes que va
haver d’aturar tota la seva pro-
gramació pel coronavirus, aco-
llirà aquesta setmana una cam-
panya especial de donació de
sang. Els donants hauran de
demanar hora a través del web
donarsang.gencat.cat per a un
dels tres dies de campanya: di-
mecres, dijous o divendres.
Aquest nou sistema, que

obliga a concertar cita prèvia,
s’ha adoptat amb l’objectiu d’e-
vitar que es produeixin aglo-

meracions en els diversos espais
habilitats per a les recollides
de sang. 
Durant els primers dies de la

pandèmia de la Covid-19, les
autoritats sanitàries van alertar
que les reserves de sang eren es-
casses perquè les donacions ha-
vien disminuït. Per això, ja el 17
de març, el teatre santandreuenc
va ser l’escenari d’una campan-
ya que va aconseguir superar la
vuitantena de donacions. Ara,
s’espera que la xifra s’incrementi
al llarg d’aquesta setmana.

El Núria Espert acull una nova
campanya de donació de sang

SERVEIS4El consistori ha co-
mençat a contactar per segona ve-
gada amb tots els veïns que tenen
més de 65 anys  –n’hi ha gairebé
300– d’ençà que va començar la
crisi del coronavirus.
D’aquesta manera l’Ajunta-

ment vol continuar fent el segui-
ment de la gent més vulnerable del
poble per detectar qualsevol ne-
cessitat que hi pugui haver. La pri-
mera ronda de trucades es va fer
la setmana passada per tal de

comprovar com es trobava la gent
gran del poble i detectar aquells ca-
sos on calia fer un seguiment  més
continuat, especialment dels casos
on la persona viu sola. 

En paral·lel, des dels serveis so-
cials també fan un seguiment in-
tensiu de les persones que ja rebien
una atenció abans de l’actual cri-
si sanitària perquè es trobaven en
una situació de vulnerabilitat.

VIOLÈNCIA MASCLISTA
D’altra banda, des de l’Ajuntament
recorden que segueixen treba-
llant per prevenir els casos de

violència masclista que hi pugui
haver al poble.
I és que en l’actual context les

dones que puguin tenir una si-
tuació complicada a casa es poden
veure obligades a passar les 24 ho-
res del dia amb el seu eventual
agressor. El consistori té habilitats
els telèfons 93 775 19 42 i 686 92
54 84 per denunciar qualsevol si-
tuació de violència masclista.

La gent gran és un col·lectiu vulnerable. Foto: Arxiu

L’Ajuntament truca als prop 
de 300 veïns majors de 65 anys

El consistori té com
a objectiu detectar
qualsevol necessitat
que hi pugui haver
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Sant Esteve Sesrovires

Olesa de Montserrat

INFRACCIONS4La Policia Local
d’Olesa ja ha hagut d’interposar
més d’una vuitantena de multes
per incompliments del confina-
ment des que es va decretar
l’estat d’alarma. D’aquestes san-
cions, dues s’estan investigant
penalment i cinc corresponen a
establiments comercials.
Des de l’Ajuntament recor-

den que la multa mínima és de
600 euros, una xifra que pot arri-
bar fins als 30.000 euros.

A PRESÓ PER DESOBEDIÈNCIA
Segons ha explicat el consistori
a les xarxes socials, la matinada
del passat dia 4, els agents de la
Policia Local van haver de dete-
nir per desobediència un veí
que es dedicava “a treure bros-
sa i escampar-la dels contenidors
específics que l’Ajuntament va
instal·lar per a ús exclusiu de les
residències”. L’home va passar a
disposició judicial i el jutge va de-
cretar el seu ingrés a presó.

SOLIDARITAT4Més d’un cen-
tenar d’olesans i olesanes han
respost a la crida que va fer l’A-
juntament per cosir mascaretes
sanitàries i, tot i que la previsió
inicial era fer-ne 1.700, ja se
n’han fet 1.900 i es preveu que
se’n produeixin 1.350 més. 
A més de la col·laboració ciu-

tadana, en aquesta iniciativa
també ha estat crucial la parti-
cipació voluntària d’algunes em-
preses. En aquest sentit, desta-
ca la companyia abrerenca JP Se-
lecta, que ha donat al consistori
olesà una màquina per esterilit-
zar les mascaretes valorada en
4.000 euros. D’altra banda, Se-
aled Air Packaging, ubicada tam-
bé a Abrera, ha cedit una mà-
quina empaquetadora i tot el
material necessari per fer aquest
procediment. Per últim, l’em-
presa dedicada a la fabricació de
gorres quirúrgiques Robin Hat,
de Rubí, ha proporcionat el cotó,
el filtre i les gomes, elements in-

dispensables per crear unes mas-
caretes homologades.

MÉS ELEMENTS DE PROTECCIÓ
Més enllà de les mascaretes, hi
ha altres elements que el perso-
nal sanitari necessita per prote-
gir-se de possibles contagis i, al-
hora, protegir els pacients. Cons-
cient d’això, l’Ajuntament ha
repartit recentment granotes,
viseres amb protecció i bates

de plàstic al personal de les re-
sidències d’avis i del Centre d’A-
tenció Primària (CAP) del mu-
nicipi, donant prioritat als ge-
riàtrics Santa Oliva i Sant Agus-
tí, especialment afectats pel co-
ronavirus. El material que han
rebut aquests centres prové en
gran part d’una compra feta pel
mateix consistori, però també de
donacions que han fet algunes
empreses i particulars. 

La màquina per esterilitzar i empaquetar les mascaretes. Foto: Ajuntament

Un centenar de voluntaris per
fer més de 2.000 mascaretes

Interposades unes 80 multes
per incomplir el confinament

EQUIPAMENTS4La residència
d’avis Can Serra i l’hotel Les
Torres s’han reconfigurat per
adaptar-se a les necessitats que
van sorgint a mesura que avan-
ça la crisi del coronavirus. D’u-
na banda, el geriàtric ha con-
vertit el seu centre de dia en una
zona d’infermeria; de l’altra,
l’hotel ha reobert per acollir per-
sonal sanitari.
La direcció de Can Serra ha

decidit instal·lar onze llits al cen-
tre de dia de la residència per tal
d’atendre els usuaris amb un
estat de salut més delicat. En
aquest sentit, cal tenir en comp-
te que recentment han mort tres
interns en un termini de 48 ho-
res i que 22 usuaris han donat
positiu en coronavirus, després
que s’hagin pogut fer servir la
trentena de tests que CatSalut va
fer arribar al centre. Sigui com si-
gui, la Unitat Militar d’Emer-
gències (UME) va desinfectar
l’interior de les instal·lacions
dissabte passat, tal com l’Ajun-
tament de Sant Esteve havia de-

manat a la delegació del govern
espanyol.
Per la seva banda, l’hotel Les

Torres s’ha sumat a un progra-
ma gestionat per CatSalut amb
l’objectiu d’oferir als professio-
nals sanitaris la possibilitat d’aï-
llar-se de les seves famílies per

evitar contagiar-les, així com
l’opció de descansar a prop dels
centres on treballen. Per això,
l’hotel pot acollir treballadors de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell i dels Centres d’Aten-
ció Primària (CAPs) de la zona
del Montserratí.

La residència ha habilitat el centre de dia com a infermeria. Foto: Ajuntament

Can Serra i l’hotel Les Torres
s’adapten per fer front al virus

Mobilitat | Suspenen la restricció de l’illa de vianants
Les restriccions de circulació a l’illa de vianants del nucli antic han quedat suspe-
ses des de l’1 d’abril i mentre duri l’estat d’alarma. Això vol dir que qualsevol vehi-
cle hi pot accedir, però l’Ajuntament recorda que la mobilitat ha quedat limitada.   

Cultura | Rosalía publica ‘Dolerme’ des del confinament
Per a Rosalía, fer música és qüestió de salut mental. Així ho ha confessat la can-
tant sesrovirenca en el text que ha escrit per acompanyar l’estrena de la seva
nova cançó, Dolerme, que toca temes com el desamor i les relacions tòxiques.

SOLIDARITAT4Davant la man-
ca de material de protecció per
al personal sanitari, la setmana
passada l’Ajuntament va pro-
posar a la ciutadania sesrovi-
renca la creació d’una xarxa de
voluntariat per cosir mascaretes
i bates. En només 24 hores, ja
s’hi havien apuntat una qua-
rantena de persones amb capa-
citat per fer 500 mascaretes i 100
bates al dia. 
Dijous passat, el consistori va

anunciar que havia comprat tela
per elaborar fins a 5.000 mas-

caretes, mentre que va recordar
que les bates es fan amb plàstic.
A més, també va informar que ja
s’havien lliurat les vint primeres
bates d’un sol ús a la residència
d’avis Can Serra.
El voluntariat està coordinat

des de la Regidoria de Benestar
Social i compta amb la col·labo-
ració de la professora de patch-
work del casal de gent gran del
municipi, que ha fet els patrons,
i dels voluntaris de Protecció Ci-
vil, que reparteixen el material a
les cases dels participants.

Un grup de veïns farà 500
mascaretes i 100 bates al dia



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 

15 | 

línianord.cat7 d’abril del 2020



línianord.cat 7 d’abril del 2020

| 16

Abrera

L’Ajuntament preveu 
fer 1.400 mascaretes

SOLIDARITAT4L’Ajuntament
ha impulsat una xarxa de vo-
luntariat per confeccionar fins a
1.400 mascaretes de roba per al
personal sanitari i d’atenció a les
persones. La iniciativa ja comp-
ta amb més d’una trentena de
participants i ha estat possible
gràcies a la cessió de material de
l’empresa Robin Hat.
En aquest projecte solidari

també ha estat clau l’ajuda dels
voluntaris i voluntàries de Pro-
tecció Civil, que s’han encarregat
de repartir el material necessa-
ri per fer les mascaretes als do-

micilis de les persones que hi
han volgut col·laborar. Un cop
han tingut les teles adequades,
els participants han pogut co-
mençar a cosir tot seguint un ví-
deo tutorial.
Segons el consistori abre-

renc, el procediment que se se-
gueix quan les mascaretes ja es-
tan enllestides és fer-les arribar
a l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell per tal que les esteri-
litzin i desinfectin i, després,
distribuir-les entre els centres sa-
nitaris i d’atenció a les persones
de la forma més adequada.

OCI4Amb tres setmanes de
confinament a l’esquena i amb la
certesa que la quarantena s’a-
llargarà, com a mínim, fins a fi-
nals d’abril, mantenir-se positiu
costa cada cop més. Per això, les
entitats abrerenques s’han bol-
cat a fer arribar a cada casa del
municipi desenes de propostes
entretingudes perquè el temps
passi més de pressa.
Entre l’ampli ventall d’op-

cions amb què compten els veïns
i veïnes, tenen un pes important
les propostes relacionades amb
la dansa. Per exemple, l’asso-
ciació Bailamos? ha creat una co-
reografia perquè tothom pugui
compartir a les xarxes socials un
vídeo ballant-la, mentre que
Vive y Baila i Pas a Pas ofereixen
classes de forma virtual. En la
mateixa línia, l’Abrera Gimnàs-
tic Club i la Colla Bram de Foc
s’estan mantenint molt actius a
les xarxes, proposant reptes i ac-
tivitats als seus seguidors.
Per la seva banda, les AMPAs

de les escoles Josefina Ibáñez i
Ernest Lluch han volgut fer més

fàcil el confinament per als seus
alumnes. D’aquesta intenció
neix la iniciativa ‘AMPA Josefi-
na Heart Challenge’, que sugge-
reix compartir fotos fent un cor
amb les mans, alhora que la
mateixa escola també convida els
nens i nenes a enviar dibuixos i
altres creacions que facin durant
la quarantena. El col·legi Er-
nest Lluch, que aquests dies ha-

via de celebrar la Festa dels
Avis, ha encoratjat els més petits
a fer arribar cartes, treballs ma-
nuals o dibuixos al correu elec-
trònic de la residència Canigó.
A més, la biblioteca Josep

Roca i Bros ha impulsat la cam-
panya #AbreraLlegeixaCasaper
fomentar la lectura i ‘Com veus
Montserrat des de casa?’, per cre-
ar una exposició de fotos virtual.

Els infants aprofiten la quarantena per fer dibuixos. Foto: AMPA Josefina Ibáñez

Les entitats abrerenques fan
arribar l’entreteniment a casa

Neteja | Desinfecten la residència d’avis Canigó
L’Ajuntament va començar a coordinar el cap de setmana passat diverses tasques
de desinfecció a la residència d’avis Canigó. L’objectiu d’aquesta neteja profunda

és evitar contagis de coronavirus entre els usuaris, que són població de risc.
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Collbató

CULTURA4El compositor es-
parreguerí Josep Borràs, creador
de la música de La Passió d’Es-
parreguera, va morir ahir, Diu-
menge de Rams, als 90 anys. 
Conegut popularment com

‘El Tutu’, Borràs era una de les fi-
gures més estimades i valorades
del món cultural local. Com a
prova d’això, les xarxes socials es
van omplir de missatges de con-
dol i d’homenatge escrits per
tots aquells veïns i veïnes que van

tenir l’oportunitat de conèixer-lo.
A més, després que se sabés la
notícia a través del Setsetset, un
vehicle va començar a recórrer
els carrers d’Esparreguera fent
sonar la música de La Passió.
Més enllà de la gran aporta-

ció que va fer al drama sacre, Bo-
rràs també va compondre cara-
melles, sardanes i moltes altres
peces musicals, i va ser l’orga-
nista de l’església de Santa Eu-
làlia durant prop de set dècades.

SERVEIS4L’Ajuntament ha po-
sat en marxa un servei d’àpats a
domicili per als veïns i veïnes
d’Esparreguera que es troben en
situació de vulnerabilitat, com
ara les persones amb problemes
de mobilitat o amb dificultats
econòmiques, que han vist em-
pitjorar la seva situació arran de
la crisi del coronavirus.
La creació d’aquest nou ser-

vei ha estat possible gràcies a la
modificació del contracte amb
l’empresa Càtering Casanovas,
que normalment s’encarrega del
menjador de les escoles bressol
municipals, ara tancades des de
fa més de dues setmanes. Segons
informa el consistori, amb
aquesta iniciativa es podrien fer
arribar tres àpats diaris (es-
morzar, dinar i sopar) a un cen-
tenar de persones, tot i que re-
coneix que, de moment, només
compta amb sis usuaris.
D’altra banda, també amb

l’objectiu de protegir els col·lec-

tius de risc davant la pandè-
mia, Serveis Socials Bàsics ha
ampliat i reforçat les seves tas-
ques. Per exemple, la teleassis-
tència municipal ha registrat 58
usuaris nous des que es va de-
cretar l’estat d’alarma i es preveu
que la xifra arribi als 150. En la
mateixa línia, el Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) ha incre-
mentat en 140 hores el seu ho-
rari i les targetes moneder, per

a les quals s’ha augmentat el
pressupost previst, ara s’oferei-
xen a una quinzena d’usuaris
més, una xifra que es podria
ampliar fins al centenar.
A més, la setmana passada

també va entrar en funciona-
ment la xarxa de voluntariat
d’Esparreguera, que gestionen
de manera conjunta l’Ajunta-
ment i la Creu Roja del Baix
Llobregat Nord.

Es podrien fer arribar tres àpats diaris a 100 persones. Foto: Carola López/ACN

En marxa un servei d’àpats a
domicili per als més vulnerables

Condol a Esparreguera 
per la mort de Josep Borràs

SOLIDARITAT4La manca de
material que pateix el personal
sanitari ha preocupat la població
collbatonina, que ha respost
amb una bona dosi de solidari-
tat. Sota la coordinació de l’A-
juntament, un total de 23 per-
sones del municipi han cosit
fins a 848 mascaretes per donar-
les a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell, el centre de re-
ferència a Collbató.
Per poder confeccionar

aquest material, ha estat im-
prescindible la col·laboració de
l’empresa Robin Hat, especia-
litzada en gorres de quiròfan.
Aquesta companyia rubinenca
ha cedit al consistori, de forma
gratuïta, les teles necessàries
per produir mascaretes segu-
res i de qualitat.

PREVEUEN FER-NE MÉS
D’altra banda, segons ha infor-
mat recentment l’Ajuntament, ja
s’ha establert “una llista més
gran de persones cosidores per
a una segona tramesa” de mas-

caretes. Aquest cop, però, es fa-
ran amb el material homologat
que Seat ha facilitat al municipi.
Després, un cop confecciona-
des les mascaretes, serà la ma-
teixa automobilística qui les re-
collirà i les entregarà al Depar-
tament de Salut de la Generali-

tat perquè les distribueixi de la
forma més convenient.
Tots els veïns i veïnes que

vulguin col·laborar en aquestes
iniciatives voluntàries encara hi
són a temps. Si ho demanen, re-
bran a casa el material i les ins-
truccions per fer les mascaretes.

Un total de 23 voluntaris han fet 848 mascaretes. Foto: Ajuntament

850 mascaretes collbatonines
per a l’Hospital de Martorell

Compra | 62.000 euros per a material sanitari i de desinfecció
L’Ajuntament destinarà 62.000 euros a la compra de material sanitari i de desinfecció, tal
com va anunciar la setmana passada. El consistori adquirirà motxilles de fumigació, desin-
fectant, guants, granotes de seguretat, mascaretes, ulleres i tests per detectar el coronavirus.

Neteja | Es desinfecten els espais públics més freqüentats
Des que va començar la quarantena, l’Ajuntament ha incrementat la neteja dels es-
pais públics, desinfectant sobretot aquells més freqüentats aquests dies, com ara
l’entorn de la farmàcia, del forn de pa, dels supermercats o de la Guàrdia Municipal.

SERVEIS4L’Ajuntament, a tra-
vés dels seus Serveis Socials, ha
intensificat l’atenció a les per-
sones més vulnerables del mu-
nicipi, la situació de les quals s’ha
agreujat arran de la pandèmia
del coronavirus.
Un dels col·lectius a qui més

afecta la Covid-19 és la tercera
edat. Per aquest motiu, el con-
sistori ha posat en marxa un ser-
vei de trucades al total de 417
veïns i veïnes que tenen 70 anys
o més. Aquestes converses ser-
veixen per assegurar-se que

aquestes persones estan bé i per
oferir suport en cas que calgui.
D’altra banda, s’han repartit

targetes moneder a la vintena de
famílies que normalment són
usuàries de les beques menjador
i continua en actiu el Banc d’A-
liments, que preveu ampliar el
servei com a resposta a la crisi
actual. A més, diversos volunta-
ris i voluntàries s’estan encarre-
gant de la compra i el reparti-
ment d’aliments i productes de
farmàcia per a persones vulne-
rables que viuen soles.

L’Ajuntament intensifica
l’atenció als col·lectius de risc

Va crear la música de La Passió. Foto: Escola Municipal de Música i Dansa
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Esports

El CB Martorell i el CB Esparre-
guera esperen encara notícies de
la Federació Espanyola de Bàs-
quet (FEB). I és que l’últim anun-
ci relacionat amb la suspensió de
jornades fet per part de l’orga-
nisme que presideix Jorge Gar-
bajosa arribava fins a aquest cap
de setmana (la lliga EBA s’atura-
va per Setmana Santa, però tant
la LEB Or com la LEB Plata te-
nien prevista una jornada), de
manera que al calendari inicial del
curs ‘només’ li quedaria una jor-
nada: la darrera, prevista per al
dissabte de la setmana que ve.
De fet, la FEB és una de les

poques federacions que encara no
ha anunciat una aturada defini-
tiva de les seves competicions sinó
que ha anat anunciant, de forma
gradual, l’ajornament de totes
les que organitza, cosa que deixa
els clubs en una situació d’incer-
tesa sobre la recta final del curs.

A LES XARXES
L’activitat a les pistes, doncs,
està aturada (i continuarà es-
tant-ho unes setmanes més),
però això en cap cas vol dir que
martorellencs i esparreguerins
hagin ‘desaparegut’.
Igual que han fet entitats de la

comarca i de la resta del país, tant
de bàsquet com d’altres discipli-
nes esportives, els dos clubs han
augmentat la seva presència a les
xarxes socials. El CB Esparre-
guera, per exemple, va publicar fa
uns dies el vídeo íntegre del par-
tit que va significar l’ascens a la lli-

ga EBA del curs passat i que, de
retruc, culminava una tempora-
da amb un rècord perfecte. De la
mateixa manera, el club ha con-
vidat els seus esportistes a penjar
vídeos a les xarxes fent servir l’e-
tiqueta #repteCBE.
I també està molt actiu als

perfils de Twitter i Instagram el
CB Martorell, que ha aprofitat per
fer concursos de preguntes, pen-
jar vídeos que mostren el que fan
els seus jugadors i, en els pròxims
dies, podria començar un torneig
al videojoc NBA2K 20 amb la res-
ta dels equips de la lliga.

El CB Esparreguera ha penjat el partit de l’ascens a EBA. Foto: YouTube

Els clubs de bàsquet, pendents
d’una nova decisió de la FEB

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Ciclisme | Els germans Jorba es construeixen un circuit a casa
Guillem, Ignasi i Pau Jorba, tres riders santandreuencs, han decidit construir un circuit 
de BMX al jardí de casa seva per poder entrenar mentre duri el confinament. Els ciclistes 
van explicar a Ràdio SAB que la situació va per llarg i que necessiten mantenir-se actius.

Les dues curses del mes 
de maig a Martorell, suspeses
ATLETISME4El degoteig de pro-
ves suspeses per la pandèmia
continua. Les darreres proves
que s’afegeixen a aquesta llista
són la 22a Cursa de Martorell i
la 7a Cursa de les 6 Hores de Re-
sistència Cargill Solidària, que
també s’havia de disputar a la
ciutat. Previstes inicialment per
als dies 3 i 10 de maig, respec-
tivament, a mitjans de la set-
mana passada es va anunciar la
seva cancel·lació.

En el cas de la primera, la re-
gidoria d’Esports estudiarà, con-
juntament amb el Martorell At-
lètic Club, si és possible trobar
una data durant la recta final d’a-
quest 2020 o si la 22a edició de
la prova ja se celebra el 2021.
Pel que fa a la prova de les 6

hores de resistència, des de
l’organització han assegurat que
tenen previst donar un euro de
cadascuna de les inscripcions a
la Creu Roja.

Mor el president del 
CB la Mercè, Jordi del Amo

BÀSQUET4El mes de març va
acabar amb una notícia tràgica
per al bàsquet martorellenc i
comarcal. Jordi del Amo, presi-
dent del CB la Mercè durant
més de dues dècades, va morir
durant la matinada del dia 31 del
mes passat. 
La seva figura va ser clau per

consolidar el torneig de mini
bàsquet que se celebra cada mes
de setembre, abans de l’inici de

les competicions. Des de fa uns
anys, el creixement d’aquest tor-
neig va portar el club i l’Ajunta-
ment a canviar-lo d’escenari i a
celebrar-ho en el Pavelló Espor-
tiu Municipal. 
Les mostres de condol cap a

la seva família i cap a l’entitat han
arribat des de la regidoria d’Es-
ports, des del CB Martorell i
també des de l’Escola La Mercè,
a la qual estava vinculat.
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Viu en línia

“Si, com repeteixen els mitjans espanyols,
el Procés constitueix el desafiament més
gran de la història recent d'Espanya i si Ca-
talunya pot posar Espanya de panxa
enlaire, no deu ser que no estem davant
d'una comunitat autònoma més?”, es pre-
gunta el periodista Antoni Bassas al llibre
La nació en portada: El debat de Catalun-
ya i Espanya a la premsa.

Llibres

La nació en portada
Antoni Bassas

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

Teatre

Coronavirus plays
Jordi Casanovas

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

Música

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

Pelis i sèries

La casa de papel
Álex Pina

Calm
5SOS

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

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

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

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

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

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

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

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

A LES XARXES...

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

Famosos

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

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

QUÈ HAN FET?

La fitxa

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

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

No t’ho perdis
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