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La tradició es manté viva sense sortir de casa pàg 3

Passions confinades

Martorell registrauncentenar
demortsdurant lapandèmia

La xifra és cinc vegades superior a la d’un mes normal i ja hi ha més de 150 martorellencs amb coronavirus pàg 8
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Després de molts mesos d’esforç
i uns quants dies d’incertesa, el
16 de març es confirmava el que
tothom ja sospitava: la Federa-
ció Catalana de Passions suspe-
nia la temporada 2020 per l’e-
mergència sanitària. La notícia
arribava vuit dies després de la
primera funció de l’any de La
Passió d’Esparreguera –va ser
l’única de tot Catalunya que va
poder estrenar la temporada– i
de l’assaig general de la d’Olesa
de Montserrat, deixant un buit
insòlit al calendari cultural de
tots dos municipis.
Fins aquest any, esparre-

guerins i olesans havien repre-
sentat les seves Passions de for-
ma ininterrompuda des del
1940, quan es va reprendre l’es-
pectacle després de l’aturada
provocada per la Guerra Civil.
Fins i tot el 1983, quan un in-
cendi va cremar el Gran Teatre
de La Passió d’Olesa, els res-
ponsables se les van empescar
per traslladar i adaptar el drama
sacre al carrer. Però la crisi del
coronavirus ha fet desaparèixer
també aquesta opció.
Les entitats s’enfronten, per

tant, a una situació sense prece-
dents que “ha arribat en el pitjor
moment, amb totes les despeses
fetes i tots els ingressos pen-
dents”, lamenta el president de
La Passió d’Olesa, Pere Quer. De
fet, en una primera valoració
de l’impacte econòmic de la sus-
pensió de la temporada, la fede-
ració que agrupa les deu Pas-
sions catalanes ha xifrat en mig
milió d’euros la pèrdua d’in-
gressos, dels quals 150.000 co-
rresponen a la d’Esparreguera i
110.000, a la d’Olesa. “Mai ha-
víem patit una davallada tan

gran”, admet el president de La
Passió d’Esparreguera, Enric
Galceran.
A més, les dues entitats

montserratines tenen una preo-
cupació afegida. Són propietàries
dels seus respectius teatres i els
van llogant “per mantenir-se
durant la resta de l’any”, tal com
explica Galceran, però ara
aquests ingressos també perillen.
Per exemple, els festivals de
dansa o de música que s’hi fan al
juny, coincidint amb el final del
curs escolar, ja han quedat
anul·lats, i tothom creua els dits
pensant en els actes de Nadal.
“Aquesta sotragada econò-

mica no ens farà desaparèixer”,
diu Quer, malgrat que reconeix
que, “si la situació s’allarga un
any, això no hi ha qui ho aguan-
ti”. L’olesà també recorda que, a
l’impacte econòmic de la crisi, cal
sumar-li l’impacte emocional.

“La malaltia també ha afectat els
nostres col·laboradors”, lamen-
ta el president d’una Passió que
ha perdut la figura del reconegut
artista Pep Montoya, molt vin-
culat a l’entitat. En la mateixa lí-
nia, Esparreguera continua de
dol per la mort d’una peça im-
prescindible per a la seva Passió:
el mestre Josep Borràs, compo-
sitor de la música de l’espectacle.
“No li vam poder fer l’homenat-
ge que es mereixia, però esperem
fer-lo més endavant”, diu un
Galceran emocionat.

APASSIONATS, MALGRAT TOT
Lluny de deixar-se emportar pel
pessimisme, els centenars de
persones que fan possibles les
dues Passions més famoses de
Catalunya han refermat el seu
compromís amb la tradició i
han aconseguit mantenir-la viva
sense sortir de casa. 

En el cas d’Olesa, els mem-
bres de l’entitat van tenir clar “de
seguida” que havien de proposar
iniciatives per “continuar con-
nectats”, explica Quer. D’aques-
ta intenció va néixer l’Entrada
Confinada, un repte d’Insta-
gram que convidava tothom a
gravar-se a casa seva represen-
tant l’entrada triomfal de Jesús
a Jerusalem, un dels moments
àlgids de l’obra. La resposta va
ser massiva: els organitzadors
van rebre més de 120 vídeos
d’olesans i olesanes cridant “Ho-
sanna!” i van crear un recopila-
tori que passarà a formar part de
la història de La Passió.
Instagram també s’ha con-

vertit en l’escenari virtual de La
Passió d’Esparreguera, que ha
animat els seus seguidors a re-
presentar escenes de l’espectacle
des del confinament. De mo-
ment, ja s’han publicat més d’u-

na setantena de vídeos que són
una demostració de l’enginy es-
parreguerí, amb versos modifi-
cats per ajustar-se a la realitat, at-
trezzo improvisat i fragments
dramàtics transformats en au-
tèntiques píndoles còmiques.
Aquestes i altres propostes

que les entitats han impulsat
les darreres setmanes són el re-
flex de l’arrelament històric que
La Passió té a les dues pobla-
cions. Per això, tal com diu Gal-
ceran, és “molt dur” enfrontar-
se a una situació com l’actual i,
sobretot, mirar cap al març de
2021 i veure que hi ha un camí
amb “moltes incògnites”. Tant ell
com el seu homòleg olesà, però,
deixen espai a l’esperança. En
aquest sentit, Quer no descarta
“fer alguna cosa a finals d’any, ni
que sigui una representació sim-
bòlica” i conclou: “No volem que
el 2020 es quedi en blanc”.

Un any sense Passió
» La Covid-19 ha obligat a suspendre la temporada de Passions per primer cop des de la Guerra Civil 

» Olesa i Esparreguera han creat alternatives per mantenir viva la tradició sense sortir de casa

En Portada

El coronavirus ha provocat que aquest any no es puguin veure imatges com aquestes. Fotos: Arxiu 

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

per Francesc Reina

Tenir cura de la vida

No es pot separar la naturalesa d’allò que
és humà. Aquest ha de ser el contracte:
el bé comú. I l’única cosa que pot salvar
el planeta és el gust de l’aire, de l’aigua,
de bosc ... Tot animal, vegetal o mineral
participa d’una consciència
única formant una estructu-
ra que treballa conjuntament,
doncs depenem uns dels al-
tres. Va ser la hipòtesi Gaia,
del físic Lovelok, que va con-
siderar que cada espècie com-
pleix una funció imprescin-
dible, com també és inesborrable la sim-
fonia de Bill Withers, Lean on me: “Re-
colza’t en mi si no estàs fort i seré el teu
amic, t’ajudaré a continuar”.
Tot discurs que vingui a dir-nos que

la culpa dels problemes està a l’altra ban-
da, que cada dia s’ha de renunciar a un
sentiment, que no importa el que succe-

irà d’aquí a deu anys, que per anar cap en-
davant no cal mirar enrere, és una mirada
malbaratada -la gran majoria perd molt
més-, perquè on no s’atén la igualtat com
a possibilitat, també arriba essent un fra-

càs dels que més guanyen, aquells que
prefereixen castigar a atendre necessitats,
aquells que munten creuades perquè
veuen enemics arreu.
La desigualtat és una violació de la

dignitat humana. Resulta una infàmia in-
fligir patiment i despreocupar-se’n. I és
en la cura, aquesta obligació moral que

posa l’accent en les relacions entre els és-
sers vius, des d’on es reclama escoltar les
veus diferents, les que no se solen sentir.
La saviesa femenina, en aquest sentit, ha
estat extraordinària al llarg de la història;

per l’atenció cap als seus
companys, les seves famí-
lies, les seves amistats i el
grup. Gràcies a la seva capa-
citat d’emoció (una veritable
educació del caràcter), mol-
tes professions i solidaritats
han demostrat que hi ha al-

guna cosa més que lleis i drets quan ens
aguaita el dolor, un fet sociocultural que
augmenta les nostres probabilitats de fun-
cionar amb responsabilitat. Mirar cap en-
dins per tenir cura del de fora; atendre els
cossos, els temps, els espais, protegir qui
ens protegeix. El cultiu de la cura perquè
la pena es converteixi en justícia.

És en la cura des d’on es 
reclama escoltar les veus diferents, 

les que no se solen sentir

Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

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

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

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

No es poden entendre
les sovint contradictò-

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

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68

Els semàfors

Generalitat
La Generalitat s’ha vist immersa en una
polèmica a Sant Andreu, on l’hotel medi-
calitzat i l’hospital de campanya conti-

nuen tancats. El cas fins i tot ha arribat als
tribunals i l’alcalde, Enric Llorca, reitera
que els equipaments estan a disposició. 

pàgina 12

MTS Tech
L’empresa esparreguerina MTS Tech ha
creat un robot capaç de desinfectar espais
fins a eliminar qualsevol rastre de coro-

navirus. Es tracta d’un dispositiu que fun-
ciona de forma autònoma i fa servir la
tecnologia de la llum ultraviolada. 

pàgina 18

Isra Núñez
El veterà ciclista martorellenc va ser un
dels participants en una pedalada soli-
dària fa uns dies. Aquesta activitat, or-
ganitzada per l’associació Ride for Her,
va aconseguir recaptar gairebé 12.000
euros per investigar sobre la Covid-19. 

pàgina 20
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Infectats 112 sanitaris mentre 
continuen demanant material1

2
“Això és un malson”: 
parlen les residències del Montserratí

Quarantena al complex de 
l’Arc de Sant Martí: “Som uns privilegiats”

L’esparreguerí Gerard Bidegain 
se suma al Coronavirus Plays

Condol a Esparreguera 
per la mort de Josep Borràs

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

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

Abandonats
per David Rabadà

La borsa o la vida
per Jordi Lleal 

Hi ha una frase que es posa en
boca dels atracadors quan ame-
nacen les seves víctimes, espe-
cialment en temps dels bandolers
d’altres èpoques: “La borsa o la
vida!” Però els temps canvien, i
ara n’hi ha que no els cal amagar-
se en el bosc i aturar el vehicle
dels viatgers per atracar-los, ara
existeix una nova classe que s’a-
nomena “lladres de coll blanc”,
són aquells que no els calen ar-
mes, ni s’abraonen directament
sobre les seves víctimes, ni s’em-
bruten les mans. Diguem-ho
clar, són aquells coronats que co-
bren comissions de reis d’altres
contrades, són aquells que tenen
els seus diners en paradisos fis-
cals, són aquells que radiquen les
seves societats en altres països
amb càrregues fiscals més baixes,
són aquells que gràcies al BOE

poden fer i desfer, sempre a fa-
vor seu o del seu partit, en les ta-
rifes de serveis essencials. Són
aquells de l’Ibex 35 que pressio-
nen els governs per tenir facilitats
a l’hora de manipular preus i con-
tractes, són aquells que s’aprofi-
ten del subterfugi de les SICAV,
per acabar pagant un 1% de l’im-
post de societats!  Dilluns 13
d’abril, el govern espanyol, pre-
tesament d’esquerres, en plena
crisi pel coronavirus i desoint els
especialistes mèdics, envia mi-
lions de treballadors a la feina,
una decisió desafortunada que
portarà cua. Realment Espanya
té un govern d’esquerres, ni que
sigui, una mica d’esquerres? El
dilema és clar: el negoci d’uns
quants o la salut de molts?
Per ara, guanya la borsa so-

bre la vida i anem de mal borràs! 

Les millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A les xarxes

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

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

#ActivitatNoEssencial

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

#FiraSalut #1714Mascaretes
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

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

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

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

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

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

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19

Pàgines especials
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Martorell

SALUT4La xifra de morts a
Martorell des de l’inici de la
pandèmia del coronavirus ha
superat el centenar, segons va in-
formar l’Ajuntament divendres
passat. Aquesta dada és cinc ve-
gades superior a la mitjana de
defuncions que hi ha al munici-
pi en un “mes de març o abril”
normal, tal com va detallar l’al-
calde Xavier Fonollosa. És a dir,
s’ha passat de registrar una vin-
tena de morts a comptabilitzar-
ne més de cent. Tot i que els nú-
meros són un reflex de l’impac-
te de la Covid-19 a la població, no
es pot saber del cert la incidèn-
cia que ha tingut el virus en
aquest augment de la mortalitat,
ja que no es fan tots els tests de
detecció que es necessitarien
per tenir una imatge real dels
contagis. 
De les 101 defuncions de les

quals el consistori tenia cons-
tància divendres, 96 eren de
persones majors de 70 anys,
mentre que quatre en tenien
entre 60 i 70 i una altra era me-
nor de 60. A més, de tots aquests
veïns i veïnes, 46 vivien a casa
seva i 55 eren residents dels
centres geriàtrics del municipi.
Concretament, la residència Sant
Joan de Déu ha perdut 36 dels
seus 135 usuaris; a la residència
Anoia han mort tretze interns
d’un total de 52; a la Residència
d’Avis Martorell han traspassat
quatre dels disset residents i a la
BCN Sènior, dos dels setze usua-
ris. Per tant, la Sant Joan de Déu
i l’Anoia han estat les més col-
pejades, ja que han perdut més
del 25% dels seus interns. Aques-
tes xifres són una prova que
constata el fort impacte que la

pandèmia està provocant en els
centres de la tercera edat tant de
Martorell com d’arreu del país.

MORTS PER CORONAVIRUS
Mirant les dades que l’Ajunta-
ment ha anat actualitzant dià-
riament des que va esclatar l’e-
mergència sanitària, es pot afir-
mar que a Martorell s’han pro-
duït 132 morts provocades pel
coronavirus. En aquest sentit, cal
recordar que les xifres que es te-
nen en compte són les de
l’Hospital Sant Joan de Déu,
l’Hospital Sagrat Cor i les resi-
dències de gent gran (a l’Hotel
Ciutat, convertit en Hotel Salut,
no hi ha hagut cap defunció).

Això vol dir que moltes d’a-
questes morts corresponen a
habitants d’altres pobles del
Montserratí que han sigut atesos
als centres martorellencs, els de
referència a la zona.

75 SANITARIS INFECTATS
Pel que fa als casos positius de
coronavirus, n’hi ha 321 de con-
firmats al municipi, dels quals
154 corresponen a martorellencs
i martorellenques, segons l’ac-
tualització de dades d’aquest
dilluns. El centre que compta-
bilitza més casos aquests dies és
el Sagrat Cor, amb un total 98
positius. De Sant Joan de Déu,
en canvi, preocupa l’afectació en-
tre el personal sanitari: dels 93
casos detectats, 75 corresponen
a treballadors. D’altra banda,
36 persones estan passant la
malaltia a l’Hotel Salut i 94
veïns i veïnes de Martorell s’han
aïllat a casa seva després d’haver
donat positiu en les proves per
detectar la Covid-19.

Martorell està patint fortament la Covid-19. Foto: Dani Garrido/Ajuntament

Martorell registra un centenar
de morts durant la pandèmia
» La xifra és cinc vegades superior a la mitjana d’un mes normal

» La majoria de les defuncions són de persones majors de 70 anys

150
són els casos
confirmats de veïns
i veïnes de Martorell
amb coronavirus

El Molí Empresa manté els
seus cursos de forma virtual

EMPRENEDORIA4Els cursos del
Centre de Promoció Econòmica
Molí Empresa adreçats a em-
prenedors i empresaris dels vuit
municipis del Montserratí es
continuen oferint malgrat la
quarantena. Com moltes altres
formacions, aquesta s’està fent
de forma virtual a través de vi-
deoconferències per tal de no
perdre el fil del que ja s’havia tre-
ballat fins ara.
La setmana passada, per

exemple, es va impartir el taller
‘Impulsa el teu negoci i fidelitza
els teus clients amb Instagram’,

que va comptar amb més d’una
trentena de participants. La for-
mació va anar a càrrec de Joan
Grasa, formador de la consulto-
ra Magnifik, i va servir per treu-
re el màxim partit d’una de les
xarxes socials més populars en-
tre el públic de totes les edats.
Altres cursos del Molí Em-

presa que s’han reconfigurat per
poder-se oferir de forma tele-
màtica tenen a veure amb l’ús del
certificat digital, les novetats a les
quals s’enfronten els autònoms
o les tècniques que serveixen per
fidelitzar la clientela.

Seat aplica un segon ERTO
que afecta 9.300 treballadors
ECONOMIA4Seat va confirmar
divendres passat l’aplicació d’un
segon Expedient de Regulació
Temporal de l’Ocupació (ERTO)
a la seva plantilla de producció
per causes organitzatives. D’en-
trada, s’hi acollirien més de
9.300 treballadors, un 88% de la
plantilla de la fàbrica de Marto-
rell i dels centres de compo-
nents i recanvis, segons les pre-
visions dels sindicats. 
En un comunicat, CCOO i

UGT van calcular que això pas-
saria en la primera fase del re-
torn a l’activitat, mentre que en

una segona fase tornaria a tre-
ballar més del 40% del personal
i l’ERTO encara afectaria 6.500
membres del personal. En la
tercera fase, van dir, la mesura
encara seria vigent per al 33% de
la plantilla, uns 3.500 treballa-
dors. Segons els sindicats, aquest
procés es pot allargar fins a vuit
setmanes. 
Sigui com sigui, la direcció de

l’empresa automobilística espe-
ra acabar de tancar l’acord amb
els representants dels treballa-
dors aquesta setmana, tal com va
informar ahir l’ACN.

Successos | Denunciat per quintuplicar la taxa d’alcohol
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home de 46 anys com a pre-
sumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d’al-
cohol cinc vegades superior al màxim permès. El van detenir al peatge de l’AP-7.
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SALUT MENTAL4Ja fa més d’un
mes que es va ordenar el confi-
nament i les conseqüències que
això comporta per a la salut
mental cada cop són més evi-
dents. En el cas dels infants, la si-
tuació els pot afectar encara més
i són molts els pares i mares que
han reclamat des del principi una
mesura que pensés en el benes-
tar dels més petits. Ara, el govern
espanyol ja ha anunciat que dei-
xarà sortir els menors de fins a
12 anys a partir del dia 27.
En aquest sentit, la psicòlo-

ga Cristina Garcia, de l’associa-
ció martorellenca Psicocat, con-
sidera que “els nens necessiten
fer un passeig llarg al dia”, d’u-
na mitja hora, tot i que el temps
depèn de l’edat i les condicions
de cada infant. Garcia recorda
que “a altres països es permeten
les sortides de dues persones”, de
manera que aquí es podria apli-
car el mateix criteri i deixar que
els menors sortissin amb el pare
o la mare, “amb mascaretes,
guants i sense tocar res”. I és que,
tal com explica la psicòloga, els
infants i les famílies “estan patint
molta angoixa”, i les caminades
servirien per “alleugerir la tensió
que hi pugui haver a casa”.
Per als adolescents, els pas-

sejos també serien d’ajuda,

però Garcia reconeix que “ells
necessiten relacions socials”, i
això complica la situació. De fet,
la manca de contacte amb altres
persones afecta de la mateixa
manera els adults, a qui la psi-
còloga recomana “establir es-
tratègies per fer front a la mo-
notonia i a la pèrdua de ganes
de fer coses”, sentiments propis
d’aquests dies. Diu que, per
seguir uns horaris i uns hàbits
saludables, és útil, per exemple,
“quedar per videotrucada amb
algun amic per fer activitat fí-
sica” i, en definitiva, “tirar els
uns dels altres”. 

EL DOL ES FA MÉS DIFÍCIL
La pitjor experiència a la qual
molta gent s’ha d’enfrontar
aquesta quarantena és, evident-
ment, la mort d’algun ésser es-
timat. “No només no et pots
acomiadar, sinó que tampoc
pots rebre el suport físic d’altres
persones”, lamenta Garcia. Això,
explica, és “un patiment afegit”
a la pèrdua, que pot derivar en
una “sensació de desgràcia i des-
emparament” o, fins i tot, en un
sentiment “d’irrealitat”, perquè
“el ritual del dol ajuda a assumir
i a acceptar la pèrdua i a passar
pàgina”, afegeix la psicòloga.

Els infants de fins a 12 anys podran sortir a partir del dia 27. Foto: ACN

“Els nens necessiten 
fer un passeig llarg al dia”  

L’Ajuntament dona material
escolar als més vulnerables
AJUDES4L’Ajuntament de Mar-
torell ha posat en marxa aques-
ta setmana el repartiment de
material escolar bàsic per a
aquelles famílies que es troben
en situació de vulnerabilitat i que
han vist empitjorar la seva rea-
litat arran de la pandèmia. La
Regidoria d’Ensenyament està
fent arribar kits amb els ele-
ments més necessaris a un total
de 527 alumnes d’educació in-
fantil i primària del municipi.
Aquesta mesura sorgeix de la

preocupació que els equips do-
cents dels centres educatius
martorellencs van traslladar al
consistori. Des del professorat,
van advertir que hi havia molts
alumnes afectats no només per
la bretxa digital, sinó també per
la manca de material escolar
imprescindible per continuar el

curs a casa. Davant d’aquesta si-
tuació, la Regidoria va demanar
als centres que fessin una diag-
nosi per detectar les llars en si-
tuació de vulnerabilitat i poder-
les ajudar com abans millor.
Els kits que s’estan repartint

es munten i s’empaqueten al
Centre Especial de Treball Can
Cases i s’entreguen a les oficines
del Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones de
Martorell (PMSAPM), on les fa-
mílies els passen a recollir se-
guint les normes sanitàries per
prevenir contagis de coronavi-
rus. Cada paquet compta amb un
llapis, una goma d’esborrar, dos
bolígrafs, una llibreta, un regle,
unes tisores, dos retoladors fluo-
rescents i dues caixes que con-
tenen dotze retoladors i dotze
plastidecors, respectivament.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 

11 | 

línianord.cat21 d’abril del 2020



línianord.cat 21 d’abril del 2020

| 12

Castellví de Rosanes

SOLIDARITAT4Un grup de veïns
i veïnes de Castellví ha posat en
marxa una xarxa de voluntariat
per recaptar dispositius elec-
trònics que es destinaran a
aquells estudiants del municipi
que no compten amb els recur-
sos necessaris per continuar la
seva formació a casa.
Sota el lema ‘Cap persona en-

rere’, aquest col·lectiu ha orga-
nitzat la recollida d’aparells in-
formàtics per fer front a les des-

igualtats que la pandèmia ha
fet aflorar. La recaptació es co-
ordina des del Centre Cívic de
Can Sunyer i Valldaina, que l’A-
juntament ha posat a disposició
d’aquesta iniciativa solidària.
D’altra banda, les mateixes

persones que integren el volun-
tariat han creat una campanya
de micromecenatge per aconse-
guir fons que permetin dotar de
connexió a internet les famílies
en situació de vulnerabilitat. 

Recapten dispositius per als
alumnes amb menys recursos

POLÈMICA4Des que va co-
mençar la crisi sanitària, l’A-
juntament de Sant Andreu es va
afanyar a habilitar dos espais per
a pacients amb coronavirus.
D’una banda, va convertir l’ho-
tel Bristol en un hotel medica-
litzat amb 47 llits i, de l’altra, va
transformar el poliesportiu mu-
nicipal en un hospital de cam-
panya, amb 140 llits. Ara ja fa
prop d’un mes que tots dos equi-
paments van quedar enllestits,
però continuen tancats i la po-
lèmica està servida.
En un missatge institucional

publicat divendres passat, l’al-
calde Enric Llorca va reiterar la
disponibilitat del Bristol al De-
partament de Salut i va lamen-
tar que hi hagués “malalts de Co-
vid-19 a casa seva mentre l’hotel
continua tancat”. Dos dies abans,
el Ple va aprovar una declaració
institucional demanant l’ober-
tura d’aquest espai, un text que
va rebre el vot contrari de Fem
Sant Andreu (ERC i Vecinos
por el Cambio). En un comuni-

cat, aquesta formació es va mos-
trar convençuda que Salut obri-
ria l’hotel “quan les necessitats”
ho requerissin i va recordar que
l’hotel Ciutat de Martorell està
només “al 42,2% d’ocupació”. 
Pel que fa al pavelló, Llorca es

va refermar divendres en la seva
intenció de “no desmuntar
l’hospital de campanya”, desit-

jant, això sí, que “no sigui ne-
cessari” fer-lo servir. Cal recordar
que fa uns dies un particular va
denunciar el rebuig del Govern a
aquest equipament i la Fiscalia
s’hi va sumar, però ara el TSJC ha
tornat la causa al jutjat de Mar-
torell que va obrir la investigació
i li ha demanat que argumenti el
perquè del trasllat de la causa.

L’Hotel Bristol podria acollir fins a 47 pacients amb Covid-19. Foto: Ajuntament

L’hotel medicalitzat i l’hospital
de campanya continuen tancats

Sant Andreu de la Barca

Serveis | Reobre la farmàcia del municipi
La farmàcia de Castellví va obrir de nou les seves portes al públic divendres pas-
sat, 17 d’abril, després d’uns dies tancada. Funciona en el seu horari habitual, de
manera que, en cas de necessitar una farmàcia de guàrdia, caldrà sortir del poble.

Serveis | 700 trucades per emergències socials
El telèfon d’emergències socials que ha habilitat l’Ajuntament de Sant
Andreu per fer front a la crisi del coronavirus ha rebut gairebé 700 tru-
cades, que ha atès un equip format per una quinzena de professionals.

TESTIMONI4El santandreuenc
Iban Mesa i la seva companya,
Eulàlia Fernandez, van poder
tornar de Mèxic el 14 d’abril, però
les tres setmanes prèvies a aquest
esperat retorn van ser una au-
tèntica odissea. El seu viatge, que
va començar abans que el coro-
navirus arribés a Europa i havia
de durar tres mesos, es va veu-
re truncat per l’evolució de la
pandèmia. Tal com explica Mesa,
davant d’aquesta situació, primer
es van posar en contacte amb
Gotogate, l’empresa amb la qual
havien contractat “uns vols amb
data de tornada flexible”, però no
van rebre resposta. D’altra ban-

da, el Ministeri d’Exteriors d’Es-
panya els va dir “que no s’esta-
va treballant per repatriar” ciu-
tadans i que havien de tornar pel
seu compte. Desesperats, van
optar per comprar uns vols a Ex-
pedia, una companyia que, en
paraules de Mesa, ha “estafat i
robat” milers de persones, entre
les quals s’inclouen, ja que van
perdre “tant els diners com la
possibilitat de tornar a casa”. Fi-
nalment, van haver de comprar
uns altres vols que els van per-
metre aterrar a Catalunya, però
han volgut denunciar el paper de
les agències online i la “poca
ajuda” del govern espanyol.

Tornar a casa en plena
pandèmia, una odissea

FESTES4La pandèmia del co-
ronavirus ha fet que l’Ajunta-
ment de Castellví de Rosanes
suspengui la Festa Major de
Sant Isidre, que s’havia de cele-
brar l’últim cap de setmana de
maig. Tot i això, com que el
municipi té la sort de comptar
amb dues festes grosses, el con-
sistori ha decidit concentrar el
conjunt de la celebració en la
Festa de Sant Miquel, que té lloc
a finals de setembre. 
Tal com han detallat des de

l’Ajuntament, la decisió ha estat
motivada per “la incertesa sobre
la situació de les pròximes set-
manes”, ja que només queda
un mes per a Sant Isidre. Alho-
ra, també han recordat que, en
cas que en aquell moment ja
s’hagi relaxat el confinament i es
pugui sortir al carrer en grup,
caldrà mantenir l’objectiu “d’e-
vitar qualsevol tipus d’aglome-
ració de gent que pugui suposar
un risc potencial”.

CANVIS EN EL CONCURS
D’entre les activitats relaciona-
des amb la celebració que s’han
vist afectades pel coronavirus,
destaca el concurs de cartells in-
fantil i juvenil. Si bé el certamen
es mantindrà, els candidats que
ja tinguessin preparada la seva
obra hi hauran de fer alguns can-
vis, com ara en la informació que
ha de contenir el cartell. Per
això, el consistori castellvinenc

ja ha anunciat que ampliarà el
termini per participar en el con-
curs i que aviat farà saber tant les
dates d’entrega com els requisits
que han de complir les obres.
Tot plegat respon a la volun-

tat del govern local de mantenir
vius els actes festius i culturals del
poble. Així, en la mateixa línia,
s’ha organitzat un Sant Jordi di-
gital amb la col·laboració del
Centre Cultural i Recreatiu.

La festa es concentrarà a finals de setembre, per Sant Miquel. Foto: Ajuntament

Castellví suspèn Sant Isidre pel
virus i ja mira cap a Sant Miquel
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Olesa de Montserrat

Mor per coronavirus 
l’artista olesà Pep Montoya

SALUT4La setmana passada va
començar amb optimisme a la
residència d’avis Can Serra. Des-
prés d’uns dies molt durs, entre
dilluns i dijous no es va registrar
cap defunció al centre, una di-
nàmica que es va trencar a finals
de setmana: divendres va morir
un usuari i dissabte, un altre.
Amb aquestes dues, ja són 28 les
morts que hi ha hagut al gerià-
tric des que va començar la pan-
dèmia, tal com va lamentar diu-
menge l’alcalde de Sant Esteve,
Enric Carbonell. També va dir
que a la resta del municipi hi ha-
via hagut onze defuncions, el que
faria un total de 39 a tot el poble.
En un vídeo que va compar-

tir l’Ajuntament, el batlle va ma-
tisar que no s’ha pogut confirmar
que el coronavirus hagi estat la
causa de totes aquestes morts,
però que sí que “hi ha estat pre-
sent en un alt percentatge” dels
casos. Aquí és on entren en joc els
tests de detecció –“és la qüestió
que ens preocupa més”, va ad-
metre Carbonell– que CatSalut

encara no ha fet arribar al mu-
nicipi, segons va denunciar l’al-
calde. Per això, en el mateix ví-
deo, Carbonell va recordar que,
ja el 29 de març, el consistori ha-
via fet una compra de 500 tests
ràpids a fora del país i va anun-
ciar que arribarien aquest dilluns.

La intenció de l’Ajuntament
és fer la prova al personal de Can
Serra, inclosos els 19 treballadors
que estan de baixa. Cal recordar
que els interns que han donat
positiu en coronavirus o que
presenten símptomes estan aï-
llats en una planta específica.

El consistori ha comprat 500 tests ràpids per al centre. Foto: Ajuntament

Can Serra ha registrat 28 morts
des de l’inici de la pandèmia

Sant Esteve SesroviresServeis | Seixanta famílies usuàries del Banc d’Aliments
El Banc d’Aliments del municipi ja compta amb seixanta famílies usuàries, quin-
ze més que abans de la crisi del coronavirus. D’altra banda, Protecció Civil repar-
teix àpats cuinats per l’empresa Campos Estela a nou domicilis vulnerables.

Montoya (segon per l’esquerra) en un acte el passat 7 de març. Foto: Ajuntament

MATERIAL4L’Ajuntament va
posar en marxa, dimarts passat,
el repartiment de 5.000 masca-
retes confeccionades pel grup de
voluntariat del municipi i ara
s’ha compromès a augmentar la
xifra fins a 6.000. L’objectiu és
fer arribar aquest material al
personal d’establiments i serveis
essencials, des de comerços fins
al Centre d’Atenció Primària
(CAP), així com a les persones
majors de 75 de les quals Be-
nestar Social està fent el segui-
ment durant la crisi sanitària.

D’altra banda, des d’aquest
dilluns, la Generalitat ha posat
en marxa l’entrega de mascare-
tes a la ciutadania a través de les
farmàcies. Sobre aquesta mesu-
ra, l’alcalde Enric Carbonell va
advertir diumenge que no hi
hauria mascaretes per a tothom
i va fer “una crida a la respon-
sabilitat de cadascú” per valorar
si forma part o no d’un col·lec-
tiu prioritari. A més, Carbonell
va recordar que el consistori ja
ha rebut dues donacions de ma-
terial per part de la Diputació.

L’Ajuntament promet repartir
fins a 6.000 mascaretes

CONDOL4El pintor i professor
olesà Pep Montoya va morir di-
marts passat als 68 anys víctima
del coronavirus, segons va in-
formar el diari ARA. Montoya va
ser un dels grans exponents de
l’art contemporani català i la
seva obra ha estat exposada
arreu del món, formant part de
col·leccions tant públiques com
privades d’Espanya, Anglaterra
i Alemanya.
Malgrat aquest reconeixe-

ment a nivell internacional, mai
va deixar de banda el món cul-
tural olesà. Una prova d’això és
la seva estreta vinculació amb
l’Escola Municipal d’Arts i Ofi-
cis: va dinamitzar els Diàlegs
d’Art, que parlen sobre dife-
rents mostres de l’Espai d’Art de
la Passió, des del 2009 i fins la
darrera edició, que va tenir lloc
el passat 7 de març. A més, va ser
l’autor del cartell de La Passió
d’Olesa l’any 2012.

FESTIVAL4Els veïns d’Olesa i to-
thom que ho desitgés van poder
gaudir aquest passat cap de set-
mana d’una magnífica oferta
cultural gràcies a l’organització
del festival Olesa Cultura Confi-
nada, que es va celebrar entre di-
vendres i diumenge amb actua-
cions en streaming a través
d’Instagram.
El cicle, integrat només per

artistes del poble i organitzat per
les regidories de Cultura i Jo-
ventut, va incloure un total de 10
actuacions, entre les quals hi
havia música, teatre, màgia i
monòlegs. Els encarregats de
donar el tret de sortida al festi-
val van ser els músics Martí Al-
con, Marc Amat i Patri Garcia.
El dissabte va arrencar amb el
Mag Arnau i va seguir amb els
contes d’Espe Piñeiro. A la tar-
da va ser el torn del músic Jan
Serra i la monologuista La Crazy.
Per últim, diumenge els prota-
gonistes van ser l’acordionista

Sònia Zurriaga i Laura Franch,
que va fer un concert de veu i
guitarra. Per tancar el festival
van entrar en directe els joves del
Departament de Joventut.

EL CICLE SEGUEIX
La intenció de l’Ajuntament és
que el cicle tingui recorregut
mentre duri el confinament. El
regidor de Cultura i Joventut de,
Xavier Rota, va explicar que,

més que un festival, Olesa Cul-
tura Confinada “és una trobada
cultural. Es tracta d’un seguit
d’activitats, un cicle sense un fi-
nal definit que acabarà amb el
confinament, quan la situació
torni a la normalitat”. Rota tam-
bé va avançar que més endavant
l’Ajuntament “intentarà fer un
concert d’agraïment als partici-
pants”, ja que tots els artistes van
actuar de forma altruista.

Marc Amat va actuar divendres passat. Foto: Marc Amat

Olesa Cultura Confinada omple
el cap de setmana d’actuacions

Policia | Més de 250 denúncies per trencar el confinament 
Des de l’inici de l’estat d’alarma, la Policia Local d’Olesa ha interposat ja més de 250 denúncies
per incompliments de les mesures de confinament establertes. El cos alerta que ha notat un cert

relaxament de la ciutadania en el compliment de les limitacions de moviments i activitats.
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Abrera

El voluntariat Abrera
Solidària ja té 50 integrants
SOLIDARITAT4El grup de vo-
luntariat Abrera Solidària, im-
pulsat per l’Ajuntament amb
l’objectiu de fer front a la crisi del
coronavirus, ja compta amb una
cinquantena d’integrants. 
Més d’una trentena d’aquests

voluntaris es dediquen a la con-
fecció de mascaretes de protec-
ció per evitar contagis, que es
destinen al personal dels serveis
sanitaris i d’atenció a les perso-
nes. Segons el consistori, de
moment ja s’han fet unes 2.750
mascaretes gràcies a la col·la-
boració ciutadana. En aquesta

fita ha estat clau la participació
dels voluntaris de Protecció Ci-
vil, que s’han encarregat de re-
partir el material cedit per Robin
Hat. A més, l’Ajuntament ha
aportat mil euros per comprar
més teles per fer mascaretes.
L’empresa local JP Selecta, per
la seva part, ha esterilitzat, des-
infectat i envasat cadascuna de
les unitats confeccionades. 
D’altra banda, una dotzena

de voluntaris es dediquen a fer
compres, gestions i encàrrecs
per a la gent gran. Per ara, han
fet unes setanta accions.

SALUT4La residència d’avis Ca-
nigó ha estat el centre més col-
pejat pel coronavirus a Abrera.
El geriàtric ha registrat vuit de
les onze morts per la Covid-19
que s’han produït al municipi i
ha detectat 25 dels 67 casos po-
sitius confirmats al conjunt de la
població. 
Aquestes són les darreres

dades disponibles que l’alcalde
Jesús Naharro va fer públiques
diumenge a través de Ràdio
Abrera. En declaracions al ma-
teix mitjà, el batlle també va
explicar que l’Ajuntament està
esperant que el Departament
de Salut de la Generalitat els faci
arribar les xifres dels pacients
abrerencs que han rebut l’alta
hospitalària després de supe-
rar la malaltia.
Sigui com sigui, Naharro va

assegurar que el consistori es
manté en contacte permanent
tant amb la direcció de la resi-
dència Canigó com amb el Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP)
per fer el seguiment de l’afecta-
ció de la pandèmia al municipi.

MATERIAL PER FRENAR EL VIRUS
Conscient que l’impacte del co-
ronavirus estava sent especial-
ment fort als centres per a la ter-
cera edat, l’Ajuntament ja va
començar a entregar material sa-
nitari a la residència Canigó ara
fa dues setmanes. Així, els vo-
luntaris de Protecció Civil van fer
arribar als responsables del ge-

riàtric fins a 340 mascaretes i
una setantena d’Equips de Pro-
tecció Individuals (EPIs) per al
personal. A més, es van facilitar
diversos tests ràpids per detec-
tar el virus entre els residents,
cosa que ha permès fer una va-
loració més real de la presència
de la Covid-19 a l’equipament,
que té prop de 75 places.

El centre ha rebut donacions de material sanitari. Foto: Ajuntament

25 positius i 8 morts a la
residència geriàtrica Canigó

Cultura | Abrera es prepara per a un Sant Jordi alternatiu
La pandèmia ha aturat moltes coses, però no les ganes de celebrar Sant Jordi. Abre-
ra mantindrà viva la diada amb propostes per fer des de casa, com ara tallers de ro-
ses, recitals de poesia o presentacions de llibres que es faran de manera virtual.
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TECNOLOGIA4L’empresa es-
parreguerina MTS Tech ha cre-
at un robot capaç de desinfec-
tar espais fins a eliminar qual-
sevol rastre de coronavirus. Es
tracta del dispositiu MTS uvc,
que funciona de forma autò-
noma i fa servir la tecnologia de
la llum ultraviolada per matar
virus i bacteris. Segons la com-
panyia, l’aparell ofereix una
desinfecció del 99,96% i pot ac-
tuar a hospitals, residències
geriàtriques, supermercats o
escoles, entre d’altres.

En una entrevista a Ràdio Es-
parreguera, la CEO i sòcia fun-
dadora de l’empresa, Maria Visa,

va explicar que el robot “funcio-
na de manera col·laborativa i,
per tant, està preparat per con-
viure amb persones”. Sobre la
capacitat de desplaçar-se tot sol
que té l’aparell, Visa va detallar
que ho fa gràcies a un sistema
que li permet elaborar “un mapa
de la zona on treballa” i seguir la
trajectòria que se li indica.

MTS Tech, ubicada al polí-
gon industrial de Can Sedó, va
començar a treballar en el dis-
seny d’aquest robot quan el co-
ronavirus va aparèixer a la Xina.
Ara, en plena pandèmia global,
el dispositiu ja està disponible al
mercat i pot esdevenir un ele-
ment clau en la lluita contra la
propagació de la Covid-19.

El dispositiu és autònom i desinfecta fent servir llum ultraviolada. Foto: MTS Tech

Un robot esparreguerí elimina
el coronavirus d’espais infectats

SOLIDARITAT4Els veïns i veïnes
de Collbató continuen demos-
trant el seu compromís amb la
lluita contra el coronavirus set-
mana rere setmana. Després
d’haver confeccionat 800 mas-
caretes gràcies al voluntariat
impulsat pel collbatoní Gustavo
Baco, i veient que la pandèmia
continua desafiant el sistema
sanitari, en els darrers dies han
sorgit més accions solidàries al
municipi.
Per exemple, la veïna Sara

Casanova, amb el suport de l’A-
juntament, ha posat en marxa un
grup de voluntaris que preveu
confeccionar unes 400 bates sa-
nitàries fetes amb bosses indus-
trials cedides per Bonpreu i Bo-
nÀrea. L’objectiu és destinar
aquests elements de protecció a
residències de la Fundació Al-
thaia; de fet, ja s’han fet entregat
les primeres bates a centres de
Martorell, Santpedor i Sant Joan
de Vilatorrada.
D’altra banda, segons han

explicat des del consistori, una

empresa els ha donat una vinte-
na de màscares protectores amb
pantalla transparent, que s’han
distribuït entre les residències
d’avis i el personal de Serveis So-
cials i la brigada municipal. En la
mateixa línia, la Guàrdia Muni-
cipal ha rebut una donació d’u-
na cinquantena de mascaretes. 

Per la seva part, fa unes set-
manes, la regidora Teresa Casa-
novas (Junts per Collbató) es va
fer ressò de la crida de l’Ajunta-
ment de Martorell per aconse-
guir equipar l’hospital de cam-
panya del Sagrat Cor. La res-
posta del municipi: la donació de
dos llits articulats i un matalàs.

Una empresa ha fet una donació de màscares protectores. Foto: Ajuntament

Es multipliquen les accions 
per ajudar el sistema sanitari

Suport | Allau de donacions per part de la Diputació
La Diputació de Barcelona ha fet arribar recentment a l’Ajuntament d’Esparre-
guera una allau de material sanitari, com ara bates i peücs d’un sol ús, guants,

mascaretes o gel hidroalcohòlic. Tot es destina al personal dels serveis essencials.

CollbatóComerç | Productes del Parc Rural de Montserrat, a casa
Pollastre ecològic, productes de l’hort, mel i derivats, formatges, oli i vi són al-
guns dels aliments de proximitat que es poden comprar a domicili aquests dies
gràcies a diversos petits productors de l’associació del Parc Rural de Montserrat.

MÚSICA4El collbatoní Ferran
Palau ha convertit els sentiments
provocats pel confinament en
Cel clar, un doble single format
per la cançó homònima i Mitja-
nit. El cantautor ha gravat i pro-
duït a casa seva els dos temes,
que parlen de coses com els re-
cords, la importància de tenir a
prop els éssers estimats o la pèr-
dua de la noció del temps, tan ha-
bitual durant la quarantena.
A més, ha acompanyat Cel

claramb un videoclip casolà i ple
de tendresa que recull imatges

quotidianes d’ell mateix amb la
seva família. Tant les cançons
com el vídeo han tingut molt
bona acollida per part del públic,
com ja va passar amb el darrer
disc del cantant, Kevin (2019).
Pel que fa als actes que el de

Collbató tenia programats
aquests mesos, de moment ja se
sap que el concert amb el Petit de
Cal Eril a Tàrrega, que s’hauria
d’haver fet el 13 de març, es farà
el 16 d’octubre, i que el festival
Embassa’t de Sabadell s’ha ajor-
nat als dies 10 i 11 del mateix mes.

Ferran Palau publica un doble
single des del confinament

El dispositiu es pot 
fer servir a hospitals,
residències d’avis,
supermercats o escoles

CULTURA4Com totes les tradi-
cions que han coincidit amb la
pandèmia, la cantada de cara-
melles d’Esparreguera d’aquest
any es va haver de reinventar. Els
caramellaires locals van convo-
car la població a fer una canta-
da confinada des de balcons i fi-
nestres la tarda de l’11 d’abril, la
data prevista abans de la crisi sa-
nitària. La proposta va rebre el
suport del mestre Josep Borràs,
l’ànima d’aquesta tradició al

municipi. Finalment, el destí va
voler que l’acte es convertís pre-
cisament en un homenatge al
Tutu (així se’l coneixia popular-
ment), que va morir el Diu-
menge de Rams als 90 anys.
Desenes de persones van voler
recordar Borràs i mantenir vives
les caramelles, entonant Galant
Esparreguera, Bella Pasqua,
Esclat de Primavera i La Mona,
emeses a partir de les sis de la
tarda per Ràdio Esparreguera.

Les caramelles als balcons, 
un homenatge a Josep Borràs

Balcons i finestres engalanats per a l’ocasió. Foto: Caramelles d’Esparreguera
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La setmana passada ha pogut
ser un període clau per a la fina-
lització de la temporada 2019-20
per als clubs de futbol i futbol sala.
Això afecta el Sala 5 Martorell, ja
que de moment només s’ha pro-
nunciat al respecte la Federació
Espanyola de Futbol (RFEF),
fent propostes de conclusió de les
lligues sense descensos i amb
play-offs per determinar quins
equips pugen de categoria.
La mateixa recepta, però, po-

dria acabar aplicant-se a la resta
de competicions, tant femeni-
nes com masculines, que orga-
nitza la Federació Catalana (FCF)
i això afectaria molts més clubs de
la comarca: el CF Martorell, el CF
Sant Andreu de la Barca, el CE
Esparreguera (invicte durant un
any) i l’FS Olesa, entre altres, es-
tan pendents de les decisions
que podrien començar a anun-
ciar-se en els pròxims dies.

Sigui com sigui, caldrà estar
pendent també de possibles quei-
xes i denúncies de clubs que se
sentin perjudicat per aquest es-
cenari i les resolucions preses.
Això ja ha passat, per exemple, a
Segona B, amb els casos del Llei-
da Esportiu i de l’Olot, que s’han
mostrat contraris a la proposta de
la RFEF, i a Tercera Divisió amb
el CE l’Hospitalet, a qui tampoc
convenç la proposta que s’ha

presentat per concloure la tem-
porada 2019-20.

A LES XARXES
Mentrestant, durant totes aques-
tes setmanes de confinament i es-
tat d’alarma, els clubs han apro-
fitat aquesta aturada competiti-
va per potenciar la seva presèn-
cia a les xarxes. Reptes, concur-
sos i records omplen els seus di-
ferents perfils a Internet.

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Bàsquet | L’esparreguerí David Navarro escriu el seu primer llibre
L’escorta esparreguerí David Navarro, actualment a l’Obradoiro, ha presentat el seu primer llibre,
titulat El sueño de Liam. Es tracta d’una història per a infants, publicada per l’editorial Excellence,

centrada en un nen que somia ser jugador de bàsquet. S’ha editat en català, gallec i castellà.

Isra Núñez pedala per
combatre el coronavirus

CICLISME4El ciclista martore-
llenc Isra Núñez va ser un dels
participants en la pedalada soli-
dària del cap de setmana de Set-
mana Santa contra el coronavi-
rus. Programada originalment
per millorar la vida de les dones
amb càncer (l’activitat l’havia
preparat l’associació Ride for
Her), finalment va ser per com-
batre la pandèmia que castiga tot
el planeta des de fa més d’un mes.
Núñez va formar part d’un

grup d’esportistes d’elit, en actiu
o retirats, on hi havia el també

l’exciclista paretà Joaquim Puri-
to Rodríguez i el pilot de moto-
ciclisme granollerí Aleix Espar-
garó. El ciclista martorellenc va
anar informant en directe via
Instagram en diferents moments
del seu ‘recorregut’.
Els organitzadors calculen

que aquesta pedalada solidària va
reunir més de 2.500 participants
(no es compta els que només
van seguir l’evolució de la prova
via xarxes socials) i que van acon-
seguir recaptar gairebé 12.000
euros per a la investigació.

Futbol i futbol sala, pendents
del possible final de les lligues

| 20

Esports

El futbol està aturat des de fa més d’un mes. Foto: Marta Gila / CFM
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La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

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

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

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

Música

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

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

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

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

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

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

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

A LES XARXES...

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

Famosos

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

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

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

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

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

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

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

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

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

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

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

demano perdó”. 

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

RUTINA

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

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

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

i SALUT

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

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

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

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

Confinament i salut mental

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

Les claus

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

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