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“Ens fa por contagiar els pa-
cients”. Aquesta és la màxima
preocupació que tenen els tècnics
d’ambulància des que va co-
mençar la pandèmia, segons ex-
plica Sergio Andújar, que exer-
ceix aquesta professió des de fa
22 anys i presideix l’Agrupació
Sindical d’Ambulàncies de Ca-
talunya (ASA-C) a Martorell. 
A la zona del Montserratí,

l’empresa adjudicatària d’aquest
servei és Transport Sanitari de
Catalunya (TSC), per la qual els
treballadors se senten “aban-
donats”, en paraules del coordi-
nador d’ASA-C, Luis Enrique
Rodríguez. Una de les principals
denúncies del sindicat és la man-
ca d’Equips de Protecció Indivi-
duals (EPIs): “Alguns són de
dubtosa qualitat i en moltíssimes
ocasions hem de reutilitzar ma-
terial per les pressions de les em-
preses”, lamenten. Per contra,
des de la companyia asseguren
que han comptat en tot mo-
ment amb els EPIs suficients
“per prestar el servei amb ga-
ranties de seguretat”.
Pel que fa a la incidència de

la Covid-19 en la plantilla, no se’n
pot saber l’impacte real perquè
a la majoria no li fan la prova. “A
les empreses no els interessa
fer tests, perquè saben que, si ens
en fessin a tots, molts estaríem
de baixa”, afirma Rodríguez.
Així, els treballadors veuen amb
indignació com algunes empre-
ses no essencials sí que fan la
prova al seu personal, i en can-
vi ells, que s’exposen al virus
cada dia, no tenen aquesta opció.
“Ens han posat a primera línia a
lluitar contra un drac i ens han
donat espases de fusta”, es quei-
xa el coordinador d’ASA-C. En

aquest sentit, l’empresa matisa
que “els tests es fan conjunta-
ment amb el Departament de Sa-
lut” i assegura que s’han seguit
i “activat de forma rigorosa i es-
tricta els protocols de seguretat”
fixats tant pel Ministeri de Sa-
nitat com per Salut.
Però, per a Rodríguez, el pro-

tocol al qual s’estan ajustant
aquests dies és insuficient, ja
que, per exemple, només con-
templa l’ús d’EPIs quan el pa-
cient en qüestió té coronavirus o
és un cas sospitós. “Molta gent
pot tenir el virus i no presentar
símptomes”, recorda, de mane-
ra que la protecció és necessària
“en cada servei”. Per això, un al-
tre aspecte que angoixa els tèc-
nics del transport sanitari és la
neteja de l’uniforme. Fins ara,
l’empresa no se n’ha fet càrrec i
els treballadors s’han vist obli-
gats a endur-se’l a casa, amb el

risc de contagi que això pot com-
portar per a les persones amb qui
conviuen. Rodríguez detalla que
els hospitals sí que s’encarreguen

de rentar la roba del seu perso-
nal, i assenyala un fet que potser
molta gent desconeix: “Els tèc-
nics d’ambulància comptem com
a transportistes i no com a sani-
taris, malgrat que també fem
atenció i cures”.

PRIMERES SOLUCIONS
Les queixes dels treballadors so-
bre la neteja dels uniformes ja
han tingut una primera respos-

ta, arran d’una interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). En un comu-
nicat de fa més d’una setmana,
l’empresa es va comprometre a
prohibir que el personal tècnic
s’emportés “la roba de treball i els
EPIs al seu domicili” i a assumir
el “rentat, la descontaminació i la
destrucció, en cas que fos neces-
sari,” dels uniformes. La com-
panyia va afegir que, per posar en
marxa aquesta mesura, hauria de
fer “un esforç enorme” per acon-
seguir “la suficient capacitat de
proveïdors” i per organitzar el
procés de recollida, trasllat i re-
torn dels uniformes, que va co-
mençar a funcionar dijous passat.

LA VOCACIÓ, INTACTA
Malgrat les condicions adverses
a les quals estan fent front, els
tècnics del transport sanitari vo-
len deixar clar que “cap pacient

es quedarà tirat”, diu Andújar. El
president d’ASA-C a Martorell
afirma que els professionals del
sector són conscients que sempre
estan exposats, i ho accepten. “Hi
ha hagut hiverns que he passat la
grip quatre cops”, comenta, i
afegeix: “No som herois, som
gent normal que vol treballar
amb seguretat”. En la mateixa lí-
nia, Rodríguez assegura que de-
manen protecció per un motiu
molt clar: “No volem posar-nos
malalts perquè llavors no podrem
seguir ajudant en aquesta crisi”. 
Amb tot, molts creuen que “el

problema ha estat la privatització
de la sanitat”, diu Andújar, que
també és infermer a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell i,
a més, té cura de la seva mare.
“Estic sempre cuidant, a casa i a
la feina”, reconeix, però no li
pesa: “És la meva vocació, la tas-
ca més maca que hi ha”, conclou.

Quèpassa a les ambulàncies?
» Els tècnics d’ambulància del Montserratí denuncien manca de material i mesures de protecció
» Transport Sanitari de Catalunya (TSC), l’adjudicatària a la zona, diu que s’han seguit els protocols

Transport Sanitari de Catalunya és l’empresa adjudicatària del servei d’ambulàncies al Montserratí. Foto: Xavier Pi/ACN

“Els tècnics comptem
com a transportistes i
no com a sanitaris, tot i
que fem atenció i cures”

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

per Amadeu Palliser

Ni geolocalització ni passaport

Segons alguns psicòlegs, entre ells Ós-
car Blázquez, les fases per les quals
passem durant el confinament són, o
seran: la incertesa (incredulitat i xoc),
el pànic (una sensació de fastig, d’an-
sietat i por, amb un bucle d’ansietat,
pànic, depressió), la resis-
tència o adaptació per l’or-
dre i, finalment, la des-
confiança una vegada des-
confinats, ja que durant
un temps sentirem recel,
por o reticències a les aglo-
meracions, als petons i a les
abraçades.
Res nou, ja que es tracta d’un procés

que presenta similituds amb les fases de
superació d’un dol (en aquest cas, per la
pèrdua de llibertat), és a dir: negació, ira,
negociació, depressió i acceptació.

En cada fase, les nostres capaci-
tats mentals queden disminuïdes,
perquè el seu comú denominador és
la falta de llibertat. Ara bé, a aques-
ta pèrdua psicològica de llibertat,
se’ns afegirà la geolocalització que,

políticament, ens reprimirà i con-
trolarà, encara més.
Aquesta pandèmia ens ha demos-

trat que no podem confiar en els ac-
tuals polítics d’Espanya ni de molts al-
tres estats (amb alguna excepció de

països dirigits per dones: Dinamarca,
Nova Zelanda, Alemanya, etc.), per tot
això, hem de ser crítics per exigir el
respecte bioètic i negar-nos a la geo-
localització, al passaport immunolò-
gic o una altra fórmula que ens privi

llibertat.
Els científics desitja-

rien un laboratori asèptic,
lliure de tota influència
aliena, i tenir tots els coni-
llets d’Índies controlats;
però a la nostra personali-
tat no se li pot reduir l’as-

pecte relacional, sense afectar el tot.
Per tant, cal superar el fals dilema que
la llibertat individual ha de supeditar-
se al bé comú, ja que, en realitat, es
tracta de confrontar a escala global la
llibertat i la seguretat comunes.

Hem de ser crítics per exigir el respecte 
bioètic i negar-nos a qualsevol 
fórmula que ens privi llibertat

No sé si la gent di-
umenge va ser res-

ponsable o no. Ni vaig
sortir ni visc en una ciutat. Així que no
ho vaig veure. El que sí que sé és que
la base pel control social, polític i eco-
nòmic d’una societat és convèncer-los
que no són responsables i que, per tant,
no poden prendre decisions.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una cosa que m’agra-
da molt de fer i que

trobo a faltar ara que no-
més tinc dues persones amb qui in-
teractuar en directe és pensar con-
juntament. És a dir, dubtar en veu alta
i anar construint. Converses llargues,
sense arribar a gaires conclusions,
però que et deixen llavors a dins.

@BelOlid

Si el que no t’agrada
del català és que és de

burgesos, parla’l i fes-lo
també dels teus pobles i barris. Si el
que no t’agrada del català és que és
provincià, parla’l i fes-lo urbà i tan
elevat com tu. Però, si el que no t’a-
grada del català és el català, ja és un al-
tre tema.

El ministro Marlaska ha
anunciado que Interior

está trabajando para de-
portar pronto a unas 600 personas tu-
necinas que llevan meses en Melilla. En
vez de realizar un traslado urgente a la
península ante el hacinamiento en el
CETI, anuncia una deportación colec-
tiva en plena pandemia.

@offxelia@DavidVinyals @Andres_gberrio
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Els semàfors

TSC
Els tècnics d’ambulància del Montse-

rratí han denunciat manca de material i
mesures de protecció. TSC, l’adjudica-
tària a la zona, diu que s’han seguit els
protocols i, de fet, ja ha assumit la nete-

ja i la desinfecció dels uniformes. 
pàgina 3

Descobrint Olesa
Amb vuit il·lustracions d’autors locals i
textos del periodista Marc Amat, Desco-
brint Olesa convida a recórrer un camí
divertit, ple de Misteris i de Passió, de la
mà dels Miquelets i d’altres personat-
ges. Un llibre ple de cultura popular.  

pàgina 9

Can Comelles
Les mesures que es van prendre a prin-
cipis de març per prevenir l’entrada del
coronavirus a la residència Can Come-
lles han fet possible que cap de les 89
persones que hi viuen tingui Covid-19.
Així ho han demostrat les proves PCR. 

pàgina 10
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Martorell

Més de 200 donacions de
sang a Martorell en tres dies

SOLIDARITAT4Més de 200 per-
sones es van acostar a donar
sang a l’Espai Jove del Centre
Cultural entre els dies 1 i 3 de
maig. Des del Banc de Sang i Tei-
xits asseguren que l’aportació
dels martorellencs permetrà fer
arribar bosses de sang a uns
600 pacients.
La d’aquest mes ha estat una

campanya diferent, marcada per
les mesures de protecció contra
el coronavirus. Les extraccions es
van fer per torns, seguint un sis-
tema d’inscripció prèvia que va
aconseguir omplir totes les ho-

res disponibles sense que es
produís cap aglomeració. En la
mateixa línia, les mascaretes i el
gel hidroalcohòlic es van con-
vertir en elements obligatoris per
poder fer la donació. 
La coordinadora del Banc

de Sang, Marta Hernández, ha
explicat al canal de notícies
municipal que, després del con-
finament, els centres sanitaris
catalans necessitaran “unes
900 o 1.000 bosses diàries de
sang” i que, per tant, caldrà que
la ciutadania continuï sent so-
lidària en aquest sentit.

Natalia Demidoff publica 
un recull de relats del seu pare
CULTURA4L’escriptora marto-
rellenca Natalia Demidoff ha
publicat Cartas desde África, un
recull de relats escrits pel seu
pare, Gregorio Demidoff, a prin-
cipis i mitjans del segle XX.
Tot va començar quan aques-

ta veïna de Martorell va trobar
diversos textos del seu pare en-
tre un conjunt de cartes que la
seva mare havia conservat. Són
relats escrits a Ruanda, però
que parlen dels seus múltiples
viatges arreu del món, segons ha
explicat la filla al canal de notí-
cies municipal. Gregorio Demi-

doff va néixer a Sibèria i era en-
ginyer metal·lúrgic de professió,
però al llarg dels anys va co-
mençar a voltar pel món, creant
així una col·lecció de records
que serien la font d’inspiració
dels seus textos.
En trobar aquest tresor fa-

miliar, Natalia va traduir del
rus els relats del pare i va deci-
dir que en publicaria un recull
que serviria d’homenatge i de re-
gal per a la família i els amics que
el van conèixer de prop. Final-
ment, ho ha pogut fer de la mà
de l’editorial Cuatro Hojas.

Successos | A presó per transportar 37 quilos de marihuana
Els Mossos van detenir el dia 26 un home que transportava prop de 37 quilos de marihua-
na al seu vehicle, que els agents van aturar a l’AP-7 a l’altura de Martorell. L’arrestat, que

va acabar a la presó, portava 31 paquets de cabdells amagats entre eines de lampista. 

Ja fa un mes que l’Hotel Ciutat
de Martorell es va transformar i
va reobrir les seves portes per
acollir pacients de coronavirus a
punt de rebre l’alta. Ara, l’equi-
pament ha començat el maig
amb només vuit persones in-
gressades, una xifra que queda
molt lluny de les 41 que en va
arribar a tenir en el moment
més crític de la pandèmia al
municipi.
“Al principi va ser molt in-

tens, però ara ja comencem a es-
tar més relaxats”, diu la infer-
mera Ana Oliver, responsable as-
sistencial de l’Hotel Salut. Tot i
això, reconeix que la sensació
que es respira al centre és de
“calma tensa”, ja que l’ombra
d’un possible rebrot provoca ne-
guits entre el personal sanitari.
“No sabem què passarà, si po-
drem tancar l’hotel o si haurem
de fer front a un rebrot del virus”,
explica, amb incertesa. En aquest
sentit, Oliver admet que algunes
imatges que ha deixat l’inici del
desconfinament no l’ajuden a
tranquil·litzar-se. 
Malgrat que la situació als

hotels medicalitzats no és tan
dura com als hospitals –els pa-
cients que s’hi traslladen estan
molt a prop de la recuperació–,
Oliver matisa que els efectes
psicològics de la malaltia afloren
més en aquests centres. “Els pa-
cients ja es troben millor física-
ment, però continuen sols i te-
nen més temps per pensar”, co-
menta, i afegeix que, en molts ca-

sos, són persones que han viscut
“situacions familiars greus”. De
fet, aquesta infermera preveu

que l’atenció primària tindrà
“moltíssima feina” per tractar
l’impacte psicològic de la crisi de
la Covid-19.

“M’HAN SALVAT LA VIDA”
Un dels pacients que ja s’ha re-
cuperat i ha pogut abandonar
l’Hotel Salut és el martorellenc
Carlos Hernández, de 58 anys.
Divendres passat va tornar a
casa amb la seva família i, des de
balcons i finestres, els veïns van
celebrar el seu retorn entre
aplaudiments i amb el mític We
are the champions de Queen

sonant ben fort. Una escena
molt emotiva que va posar fi a un
mes d’ingrés que Hernández ha
viscut com una “experiència una
mica traumàtica”, confessa.
Quan va arribar a l’hotel,

Hernández va detectar “un am-
bient d’optimisme” entre els pa-
cients: “Ens trobàvem bé i sabí-
em que estàvem allà per no con-
tagiar”, diu. Aquesta visió posi-
tiva només es troncava quan li
venien al cap “records de quan
estava molt malament”, que li
feien tenir por d’una possible re-
caiguda. I és que, els primers dies
que va estar ingressat a l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu, va arribar
a pensar que no se’n sortiria:
“Pensava que no tornaria a veu-
re la meva dona i les meves fi-
lles”, admet. Per això, ara no es
cansa de reconèixer la tasca de
tot el personal sanitari que l’ha
atès i gràcies al qual sent que té
“una segona oportunitat”.
“M’han salvat la vida i els estaré
eternament agraït”, assegura.

L’Hotel Ciutat es va transformar en Hotel Salut fa un mes. Foto: Ajuntament

“Calma tensa” a l’Hotel Salut, 
on només queden vuit pacients

» L’equipament ha arribat a acollir 41 malalts de coronavirus
» Els pacients es deriven a l’hotel quan estan a punt de rebre l’alta

Anna Utiel
MARTORELL

Ana Oliver, infermera:
“Tindrem molta feina
per tractar l’impacte
psicològic de la crisi”
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Castellví de Rosanes

EQUIPAMENTS4L’hotel Bristol
es va convertir a finals de març
en un hotel medicalitzat per
atendre malalts de coronavirus.
Malgrat la insistència de l’Ajun-
tament, que ha demanat en
nombroses ocasions l’obertura
d’aquest espai, el Departament
de Salut de la Generalitat ha
decidit finalment que no el farà
servir. Per això, fonts del con-
sistori han assegurat a Línia
Nordque, al llarg d’aquesta set-
mana, es desmuntaran els llits,
els respiradors i la resta d’ele-
ments que s’havien instal·lat a l’e-
difici, propietat de  la cadena Ca-
talonia Hotels & Resorts.
Davant d’aquesta situació,

l’alcalde Enric Llorca ha expres-
sat a Twitter la seva disconfor-
mitat amb la decisió de Salut i ha
demanat perdó als santan-
dreuencs que estan passant la
Covid-19 a casa seva “per la in-
competència”, en paraules seves,
del Govern català. I és que el go-
vern municipal considera que els
veïns que tenen el virus no hau-

rien d’estar als seus domicilis,
amb el risc de contagiar les per-
sones amb qui conviuen, sinó
que haurien de poder gaudir de
l’hotel medicalitzat o de l’hospi-
tal de campanya habilitat al po-
liesportiu municipal.
Pel que fa a aquest segon

equipament, l’Ajuntament el
mantindrà a disposició de Salut,
que fins ara s’ha mostrat reticent
a posar-lo en marxa. Tot això,
mentre a Sant Andreu hi ha 137
casos positius de coronavirus i
270 casos sospitosos, segons les
últimes dades de la Generalitat.

El govern local lamenta que Salut no l’hagi volgut fer servir. Foto: Ajuntament

L’hotel medicalitzat es
desmuntarà aquesta setmana

Sant Andreu de la Barca

‘El Baix és cultura’: primer
festival comarcal online

CULTURA4Una vintena d’ajun-
taments del Baix Llobregat, en-
tre els quals hi ha el de Sant An-
dreu, s’han aliat per crear ‘El
Baix és cultura’, el primer festi-
val comarcal virtual. En el marc
d’aquesta proposta, que tindrà
lloc el cap de setmana del 8 al 10
de maig, s’oferirà un centenar
d’actuacions a Instagram.
Per tal de poder seguir els

espectacles en directe a tots els

municipis, els organitzadors
del festival han dividit la co-
marca en quatre zones i han cre-
at un compte d’Instagram per a
cadascuna d’elles. Així, els veïns
de Sant Andreu, Abrera, Espa-
rreguera, Martorell i Sant Es-
teve (els pobles de la zona nord
que s’han sumat a la iniciativa)
podran veure els espectacles a
través del perfil @elbaixescul-
tura_zonanord. 

7.500 mascaretes per als
usuaris del transport públic

PROTECCIÓ4L’Ajuntament va
posar en marxa, ahir dilluns, el
repartiment de fins a 7.500 mas-
caretes per als usuaris del trans-
port públic, que ara n’han de
portar obligatòriament. 
L’entrega d’aquests elements

es va fer amb l’ajuda de diversos
voluntaris, que també són els en-
carregats de distribuir mascare-
tes a domicili per a la gent gran
i per als infants d’entre 3 i 12

anys. En el cas de les mascaretes
per a la canalla, s’han tingut en
compte les mides adequades.

SUPORT ALS INFANTS
A més, segons ha dit l’alcalde En-
ric Llorca a través de les xarxes
socials, el consistori també està
repartint “els deures als infants
que segueixen el curs des de
casa i no disposen dels mitjans
adequats” per fer-ho.

Igualtat | El punt LGTBI municipal continua actiu
El punt LGTBI de Sant Andreu segueix funcionant malgrat el confinament.
Tal com ha recordat recentment l’Ajuntament, es continua oferint suport i
informació a les persones de la comunitat LGTBI que ho necessitin.

MEDI AMBIENT4La Regidoria
de Medi Ambient ha recordat a
la ciutadania que, segons l’or-
denança municipal de tinença
d’animals, està prohibit ali-
mentar les colònies de gats de ca-
rrer del poble. Segons el consis-
tori, “s’ha detectat un increment
de la presència de gats a la via
pública” en diferents punts del
municipi, com ara la part supe-
rior del nucli antic o el polígon
industrial Rosanes.

En un comunicat, l’Ajunta-
ment ha explicat que, anterior-
ment, hi havia una associació lo-
cal que s’encarregava de gestio-
nar aquestes colònies. L’entitat,
però, va abandonar la seva acti-
vitat ja fa un temps i, des d’ales-
hores, l’àrea de Medi Ambient
està buscant la manera d’orga-
nitzar aquests grups d’animals.
Mentrestant, insisteix a no donar
menjar als felins “per evitar que
se’n descontroli la població”.

SERVEIS4L’Ajuntament de Cas-
tellví ha reforçat la seva àrea de
Serveis Socials per fer costat als
col·lectius més vulnerables da-
vant la crisi del coronavirus. Te-
nint en compte l’afectació a ni-
vell sanitari, social i econòmic
que està tenint la pandèmia, el
consistori ha centrat la seva
atenció en la gent gran, els in-
fants i els joves del municipi.
Des del mes de març, l’A-

juntament truca periòdicament
les prop de 300 persones de
més de 65 anys que viuen al po-
ble. L’objectiu és conèixer el seu
estat de salut, detectar les seves
necessitats i oferir-los acom-
panyament emocional, espe-
cialment necessari per a les per-
sones que estan confinades so-
les. En cas que un veí o veïna d’e-
dat avançada no compti amb su-
port familiar o veïnal, des del
consistori se li fa la compra d’a-
liments i productes de farmàcia.
Si bé el virus no té un gran

impacte en la salut dels infants
i els joves, sí que pot afectar al-
tres aspectes de les seves vides,
com ara l’educació. Així, si els
Serveis Socials detecten que un
alumne no té els recursos ne-
cessaris per acabar el curs esco-
lar des de casa, es busquen so-
lucions “de forma individualit-
zada”, segons l’Ajuntament, “si-
gui per canals administratius o
gràcies a xarxes de voluntariat”. 

D’altra banda, tal com in-
forma el consistori, la pandèmia
ha fet augmentar el nombre de
“famílies i persones ateses per
l’àrea social”, perquè “la pro-
longació del confinament ha
suposat un deteriorament im-
portant de la seva situació social
i econòmica”. Per a tots els afec-
tats, s’estan fent les tasques de
suport adequades per tal que
ningú es quedi enrere.

El nombre de persones ateses per Serveis Socials ha crescut. Foto: Ajuntament

Castellví reforça l’atenció a la
gent gran, els infants i els joves

L’Ajuntament insta a no
alimentar els gats del carrer

Cultura | Un àlbum de fotos de les vistes de Castellví
L’Ajuntament ha proposat a la ciutadania castellvinenca la creació d’un àlbum
de fotos conjunt en què quedin reflectides les vistes del municipi que cada veí té
des de la finestra o el balcó de casa seva, que ara són més importants que mai.
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CULTURA4 “L’objectiu de Des-
cobrint Olesa era fer un reco-
neixement a la gent que dona
vida a la cultura popular olesa-
na”. Són les paraules de Quim
Moreno, fundador d’Edicions
Paper d’Estrassa i coordinador
del llibre que reivindica les fes-
tes, tradicions i entitats més
emblemàtiques del municipi.
Amb vuit il·lustracions d’autors
locals i textos del periodista ole-
sà Marc Amat, Descobrint Ole-
sa convida a recórrer un camí di-
vertit, ple de Misteris i de Passió,
de la mà dels Miquelets i de
molts altres personatges.
Es tracta d’un llibre pensat

per gaudir-lo en família i, so-
bretot, per passar-ho bé, ja que
té moltes dosis d’humor. Per
exemple, a cada dibuix hi ha
personatges infiltrats que no co-
rresponen a l’escena i la gràcia
està en trobar-los. També té una
part didàctica, amb explicacions
de cadascun dels actes o col·lec-

tius que hi apareixen, així com al-
guns jocs per posar a prova els
coneixements del lector.
Tot i que feia vuit anys que

Moreno tenia aquesta idea al
cap, no va ser fins a l’any passat
que es va decidir a fer-la realitat.
Per tirar endavant el projecte, va
voler comptar amb un equip
d’il·lustradors de totes les edats,
format per Martí Alcon, Joan

Cascante, Montse Cascante, Ru-
bén del Rincón, Núria Fandos,
Maria Grimau, Biel Moreno i Ri-
cardo Peregrina. “Si volem rei-
vindicar el talent local, no podem
anar a buscar només autors que
ja estan reivindicats”, recorda
Moreno en aquest sentit. A més,
també ha estat clau la col·labo-
ració de l’editor amb el regidor
de Cultura, Xavier Rota.

El llibre conté vuit il·lustracions d’autors locals. Foto: Edicions Paper d’Estrassa

‘Descobrint Olesa’, una aposta
pel talent i la cultura locals

GENT GRAN4La residència Can
Serra ha viscut unes setmanes
molt dures per l’impacte del co-
ronavirus, però ara sembla que
comença a respirar més tran-
quil·la. Tot i que hi ha divuit
usuaris que han donat positiu en
la prova per detectar el corona-
virus, no n’hi ha cap “amb febre
ni febrícula”, segons ha informat
l’Ajuntament recentment. A més,
des del consistori celebren que
un resident que es trobava en es-
tat greu s’ha recuperat i que no
hi ha hagut cap mort en deu dies.
Aquestes xifres han permès

tancar la zona d’infermeria que
s’havia habilitat al centre de dia
per atendre exclusivament els
malalts de Covid-19. Ara, després
que dilluns passat es desinfec-
tessin les instal·lacions per segon
cop, la residència s’ha reorga-
nitzat per evitar qualsevol risc de
contagi. Els interns s’han dividit
en tres grups, cadascun dels
quals s’ha traslladat a una plan-
ta diferent: els positius, els ne-
gatius i els que han tingut con-

tacte amb els infectats. Pel que fa
al personal i al voluntariat, s’han
fet tests a 85 persones i només
dues han donat positiu, però ja
estaven de baixa prèviament.
D’altra banda, cinc treballadors
han superat el virus i divuit estan
de baixa per altres causes.

L’estabilitat que Can Serra ha
començat a recuperar contrasta
amb les dades totals que ha dei-
xat la pandèmia al centre fins
ara. Des de l’inici de la crisi sa-
nitària han mort 31 usuaris, dels
quals 25 eren casos positius o
sospitosos de coronavirus.

Recentment s’ha tancat la infermeria i desinfectat el centre. Foto: Ajuntament

Can Serra, camí de l’estabilitat:
18 positius i cap mort en 10 dies

Sant Esteve Sesrovires

Memòria | Creen un projecte per recordar el confinament
L’Ajuntament d’Olesa, a través de l’Arxiu Municipal, ha posat en marxa ‘La memò-
ria del confinament’, un projecte que té l’objectiu de conservar les experiències, re-
cords i testimonis de la població olesana durant aquesta pandèmia, un fet històric.

Solidaritat | 1.800 mascaretes per als més petits
Quan es va anunciar que els nens i nenes podrien sortir a passejar, el grup de
voluntariat local es va posar en marxa per confeccionar fins a 1.800 mascaretes
per protegir la canalla. Se’n van fer de dues talles: de 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys.

SALUT4El personal de les qua-
tre residències geriàtriques del
municipi es va sotmetre la set-
mana passada a proves PCR i els
resultats van ser satisfactoris:
només es va detectar un cas po-
sitiu, corresponent a un membre
de la plantilla de Sant Agustí. 
L’afectació entre els resi-

dents, en canvi, és més preocu-
pant. A Santa Oliva, 18 usuaris
han donat positiu i dos més es-
tan ingressats a l’Hospital de
Martorell, mentre que, des de l’i-
nici de la pandèmia, han mort 26
dels 106 residents, 17 dels quals
diagnosticats amb coronavirus.
A Sant Agustí hi ha set positius,
dels quals tres es troben a l’hos-
pital Sagrat Cor, i ja són set les
morts que hi ha hagut (quatre
amb confirmació del virus). D’al-
tra banda, a Nostra Senyora de
Montserrat no s’ha detectat cap
positiu i, a la residència La Vila,
només un resident té la Covid-19
i ha estat traslladat al Sagrat Cor.

Només un positiu
entre el personal
de les residències

L’escola Daina
Isard, dins d’un
projecte europeu

EDUCACIÓ4L’escola Daina
Isard forma part de VIRTUE-s,
un projecte escolar europeu que
busca despertar l’interès per la
ciència entre els alumnes de bat-
xillerat. Concretament, se centra
en l’estudi de la biodiversitat en
entorns aquàtics “a través del
creixement d’organismes en uns
discos en forma de CD”, tal com
s’explica a la pàgina web del
programa. En el marc d’aquesta
iniciativa, els alumnes olesans
havien de visitar Alemanya i
Suècia, però els viatges han que-
dat ajornats pel coronavirus.

POLÍTICA4La Junta de Govern
Local va aprovar, a finals del mes
passat, un compromís institu-
cional per crear i aplicar el Pla
Intern d’Igualtat a l’Ajuntament.
Es tracta d’una eina que ha de
servir per garantir la igualtat
de gènere en la institució, tant
pel que fa a les oportunitats
com a les relacions laborals.
Amb aquest compromís ini-

cial, ha començat la primera
fase d’un procés que ha d’acabar
amb l’aprovació del Pla Intern
d’Igualtat per part del Ple mu-

nicipal. Abans, però, caldrà de-
terminar els objectius concrets
d’aquest document, constituir
una Comissió d’Igualtat i “esta-
blir un procés de diagnosi i pla-
nificació”, segons detallen des del
consistori.
Aquesta mesura, que cada

cop s’implanta a més ajunta-
ments catalans, és un pas enda-
vant per aconseguir eliminar els
estereotips de gènere i les dis-
criminacions que se’n deriven,
de les quals les dones han estat
víctimes durant segles.

L’Ajuntament avança 
cap a un Pla Intern d’Igualtat
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Abrera

L’Ajuntament dona material
per acabar el curs escolar

INFÀNCIA4Acabar el curs es-
colar des de casa no és fàcil –ni
possible– per a tots els alumnes.
Per pal·liar les desigualtats que
ha fet aflorar la crisi del coro-
navirus, l’Ajuntament està ofe-
rint suport als infants abrerencs
en situació de vulnerabilitat.
Així, tots els nens i nenes de-

tectats pel Programa Socioedu-
catiu dels Serveis Socials han re-
but aquests dies un lot de mate-
rial escolar, alhora que el con-
sistori s’ha compromès a oferir
connexió a internet a aquelles fa-
mílies que no hi tenen accés. En

la mateixa línia, des de l’Ajun-
tament s’han mostrat disposats
a “arribar on no pugui el De-
partament d’Educació” de la
Generalitat pel que fa al repar-
timent de material informàtic.
D’altra banda, des que va

començar la pandèmia s’han
entregat fins a 126 targetes
moneder, l’eina que està subs-
tituint les beques menjador de
les famílies amb pocs recursos
econòmics. També s’han creat
ajudes complementàries per
garantir que la situació no
afecti cap criatura.

SALUT4Abrera va tancar diu-
menge una setmana esperança-
dora, sense nous contagis ni
morts per coronavirus. Des de l’i-
nici de la pandèmia, hi ha hagut
tretze defuncions per Covid-19 i
s’han registrat 91 casos positius
al municipi, segons va dir a l’e-
missora municipal l’alcalde Je-
sús Naharro, que també va as-
segurar que les dades no havien
canviat des del 26 d’abril.
D’altra banda, Naharro va

matisar que l’Ajuntament no
sap exactament quants veïns
han superat el virus perquè, de
moment, el Departament de Sa-
lut de la Generalitat no ha fet
arribar aquesta xifra. Sigui com
sigui, el batlle va celebrar que
“cada cop hi ha menys pressió”
als centres sanitaris i que “es pre-
veu una estabilitat i una millora”
en l’evolució de la pandèmia.

CALMA A LA RESIDÈNCIA
La residència Canigó ha estat el
focus principal del coronavirus
a la població. Nou de les tretze
persones que han mort n’eren

usuàries i, del total de casos po-
sitius, 31 s’han registrat al cen-
tre. Però ara, tal com ha passat
a la resta del municipi, el gerià-
tric ha entrat en un període de
calma. A més de no haver tingut
morts ni contagis nous en una
setmana, la direcció ha fet saber,
a través d’un comunicat adreçat
a les famílies, que els residents

“ja no tenen febre, excepte en al-
gun cas puntual, i tots es van re-
cuperant a poc a poc”. Els res-
ponsables del centre també han
explicat que desinfecten les ins-
tal·lacions cada dia i que conti-
nuen rebent ajuda tant de l’A-
juntament com del Centre d’A-
tenció Primària (CAP) d’Abrera
i altres institucions.

Dos sanitaris equipats per entrar a la residència Canigó. Foto: Ajuntament

Una setmana sense nous
contagis ni morts per Covid-19

Solidaritat | La Comunitat Islàmica entrega 500 kg d’aliments
La Comunitat Islàmica d’Abrera va fer una donació de prop de 500 quilograms de menjar
al Programa d’Aliments Donem Suport el passat dia 23. La iniciativa està organitzada pel
Departament d’Acció Social del municipi i compta amb la col·laboració de la Creu Roja. 
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GENT GRAN4Cap de les 89 per-
sones que viuen actualment a la
residència Can Comelles té co-
ronavirus. Així ho van demostrar
les proves PCR que el Departa-
ment de Salut de la Generalitat
va fer la setmana passada a tots
els residents. Al llarg d’aquesta
setmana, Salut també farà el
test al personal del centre.
Des de l’Àrea de Drets Socials

i Ciutadania de l’Ajuntament es
mostren “satisfets” pel resultat

de les proves entre els avis i
àvies, i recorden que ja van
prendre mesures a principis de
març per prevenir l’entrada del
virus a l’equipament.
Pel que fa a l’impacte de la

Covid-19 al conjunt del munici-
pi, hi ha 85 casos positius con-
firmats i 203 casos sospitosos
(persones que han presentat
símptomes però que no s’han
sotmès al test), segons les dades
de Salut actualitzades diumenge.

PATRIMONI4La Colònia Sedó ja
és més a prop de convertir-se en
un Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL). El ple municipal del
mes d’abril va servir per aprovar
l’inici del procediment per de-
clarar-la com a tal, amb l’abs-
tenció d’ERC i el vot favorable de
la resta de partits. Aquesta de-
claració, que suposaria garantir
la protecció d’un espai emble-
màtic esparreguerí, és un dels
objectius que persegueix l’Asso-
ciació per la defensa de la Colò-
nia Sedó i el seu entorn des que
es va crear.
Per al president d’aquesta

entitat, Josep Maria Cobos,
aconseguir la categoria de BCIL
té una importància doble. D’una
banda, per “protegir el conjunt
patrimonial i que no se’l pugui
malmetre ni fer desaparèixer” i,
de l’altra, per “explorar noves
vies de finançament”, ja que
aquest títol permetria l’accés a
determinades subvencions.

“ÚNICA I INCOMPARABLE”
L’associació que presideix Cobos
treballa per donar a conèixer la
Colònia Sedó, sovint oblidada i
poc valorada malgrat ser “la
mare de totes les colònies”, en
paraules seves. En aquest sentit,
recorda que, si bé a Catalunya hi
ha moltes colònies industrials, la
Sedó “és única i incomparable:
és la més gran de totes amb di-
ferència”. De fet, assegura que,
mentre que la resta de colònies
tenien una mitjana de 500 tre-

balladors, la d’Esparreguera en
tenia “2.000 i, en algun mo-
ment, quasi 3.000”. 
El Museu de la Colònia Sedó

va començar una nova etapa el
setembre passat, amb un aug-
ment de les visites i dels actes.
Amb la crisi del coronavirus,
l’activitat ha patit “un estronca-
ment total” i ara caldrà “comen-
çar de zero”, diu Cobos, que es re-
afirma en la seva voluntat de di-
fondre aquest patrimoni i fer
que estigui “a l’abast de tothom”.

El Ple vol declarar-la Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Foto: Ajuntament

Volen protegir la Colònia Sedó,
“la mare de totes les colònies”

Els residents de Can Comelles,
lliures de coronavirus

CULTURA4Mirar per la finestra
o sortir al balcó i veure la mun-
tanya de Montserrat. Aquest és
un privilegi del qual poden pre-
sumir molts veïns de Collbató i
de la majoria de municipis del
Montserratí. Amb el confina-
ment, les vistes han adquirit un
valor afegit i, conscient d’això, el
grup Parcs i Biblioteques de
Montserrat ha creat l’exposició
virtual ‘Montserrat des de casa’,
formada per desenes de foto-
grafies enviades per la ciutadania.
La mostra es va estrenar

coincidint amb el dia de la Mare
de Déu de Montserrat, amb l’ob-
jectiu d’oferir una alternativa a
tots aquells que acostumen a
pujar al monestir en aquesta
data. Des d’aleshores, es pot
veure a través de la plataforma
peopleartfactory.com, on esta-
rà disponible fins al 29 de juny. 
L’entitat que ha fet possible

aquesta proposta cultural tenia
previstes diverses activitats al
llarg de la primavera, orientades
precisament a “fomentar el co-

neixement i el respecte” per la
muntanya i el seu entorn, però la
crisi del coronavirus va obligar a
suspendre-les totes. 
Dins de Parcs i Biblioteques

de Montserrat hi ha les bibliote-
ques de Collbató, Abrera, Espa-
rreguera, Olesa de Montserrat,
Martorell, El Bruc, Sant Vicenç
de Castellet i  Vacarisses. Així
doncs, a l’exposició es poden
veure imatges capturades des
d’aquests vuit municipis, alhora

que cadascuna de les poblacions
compta també amb la seva mos-
tra individual, només amb foto-
grafies fetes pels seus habitants.
D’altra banda, l’equipament

collbatoní també forma part de
la xarxa de Biblioteques del Baix
Llobregat Nord. Des que va co-
mençar la quarantena, aquesta
agrupació està aprofitant els seus
comptes de Twitter i YouTube
per promoure autors locals i di-
fondre la seva obra.

Una part de ‘Montserrat des de casa’. Fotos: C. Galán, J. Ramírez i M. Torras

Veure Montserrat des del balcó,
un privilegi fet exposició

Collbató

Economia | Un pla integral per pal·liar els efectes de la crisi
L’Ajuntament està treballant en un pla integral per pal·liar els efectes socioeconòmics de la
pandèmia. El pla planteja reforçar quatre eixos: el personal de l’Ajuntament, l’Àrea de les
Persones, les polítiques actives en matèria econòmica i fiscal i la millora dels equipaments.   

Economia | Un projecte d’oleoturisme de la mà del Bruc i Piera
Collbató, El Bruc i Piera s’han aliat per impulsar un projecte de turisme a la zona basat en
l’oli. La primera fase del procés de creació, que ha acabat aquest abril, ha servit per iden-
tificar els reptes dels municipis en aquesta matèria i plantejar estratègies de promoció.

SOLIDARITAT4El voluntariat
de Collbató no s’atura i continua
aportant el seu granet de sorra
en la lluita contra el coronavirus.
Dijous passat, Seat va recollir
fins a 1.200 mascaretes fetes
per cosidores locals a partir del
material homologat que la com-
panyia havia cedit al municipi.
L’empresa automobilística es
va encarregar de fer arribar les
mascaretes al Departament de
Salut de la Generalitat, que des-
prés les va distribuir als centres
on més les necessitaven.

Aquesta donació de masca-
retes és la segona que ha fet el
grup de voluntariat collbatoní.
La primera, de 848 unitats, es va
entregar a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Martorell, el centre de
referència al Montserratí, i va ser
possible gràcies a la col·labora-
ció de l’empresa rubinenca Ro-
bin Hat, que es dedica a la con-
fecció de barrets de quiròfan. En
total, doncs, són més de 2.000
les mascaretes que s’han fet al
poble de forma voluntària per
ajudar el personal sanitari.

El voluntariat local entrega
1.200 noves mascaretes
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Esports

Fer balanç a principis de maig,
quan en circumstàncies nor-
mals s’estaria acabant la lliga (el
passat cap de setmana s’hauria
jugat l’últim partit del curs) es fa
un punt estrany, però el Sala5
Martorell, igual que tots els equi-
ps de Catalunya, s’ha hagut d’a-
daptar al nou escenari que ha di-
buixat el coronavirus. Sigui com
sigui, el president del conjunt
vermell, Xavi Torres, diu a Línia
Nordque a la temporada li posa
“un notable alt”.
“Tenint en compte que el sè-

nior acabava de pujar a Segona B
no se li pot posar un altre quali-
ficatiu”, admet Torres, màxim
executiu del club des de finals de
l’any passat, quan va agafar el re-
lleu de Jordi Gay, una icona per
al futsal de la ciutat, i que com-
patibilitza el seu càrrec al club

amb el de responsable a la Fede-
ració Catalana. El president afir-
ma que, tot i que encara no està
clar en quin punt queda la lliga,
ja que l’equip és cinquè i la Fe-
deració Espanyola (RFEF) voldria
resoldre els ascensos de catego-
ria amb un play-off, “no s’hauria
de jugar més” perquè han estat
“aturats dos mesos”.
El club, doncs, pensa ja en la

campanya 2020-21 i ha comen-
çat a fer els seus primers movi-
ments de peces en aquest sentit.

L’entrenador, Víctor González,
continuarà al capdavant del sè-
nior i la plantilla està gairebé
tancada. Torres, de fet, diu que
està al 90%, i que només faltarien

petits detalls per considerar que
està tancada del tot.
On hi haurà canvis és en la po-

sició de delegat, que ocupava
Torres, i que deixarà per poder
centrar-se únicament en les tas-
ques de la presidència. El màxim
dirigent del conjunt vermell tam-
bé assegura que un dels tècnics de

la base s’incorporarà a l’staffdel
primer equip per ocupar la posi-
ció d’entrenador de porters.

L’ANIVERSARI, EL CURS QUE VE
El que també haurà d’esperar és
la celebració dels 10 anys de vida
de l’entitat, que se celebraran
durant la temporada que ve.

El confinament per la pandè-
mia, de fet, fa que l’entitat no pu-
gui dissenyar un calendari per
commemorar aquesta dècada en
la qual el futbol sala ha tornat a
reivindicar el seu lloc a la ciutat.
El planter, com sempre, ha tingut
i tindrà molt a dir en la pròxima
dècada i els anys que vindran.

“La temporadaésdenotablealt”
» Xavi Torres, president del Sala5 Martorell, fa balanç del curs del sènior i dels equips de la base

» El tècnic del primer equip, Víctor González, seguirà i la plantilla vermella ja està lligada en un 90%

La directiva aposta perquè González segueixi dirigint l’equip. Fotos: S5M

Pau Arriaga
MARTORELL

Sant Andreu | Una marató en un pis de 50 metres quadrats
El santandreuenc Juan José Torres no ha volgut esperar a poder sortir a fer esport al carrer per
practicar el seu esport favorit: l’atletisme. A finals del mes passat va acabar corrent una marató

al pis on viu (de 50 metres quadrats), després de fer prop de 4.000 voltes al seu interior.

“No s’hauria de jugar
cap ‘play-off’, hem estat
aturats dos mesos”,
considera el president
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Txell Feixas, corresponsal de TV3 i Cata-
lunya Ràdio a Beirut, coneix en profun-
ditat l’Orient Mitjà i sap que, en aquest te-
rritori convuls, “hi ha una revolució en
marxa, persistent i determinada com
cap altra”: la de les Dones valentes. Aquest
llibre, publicat el mes de març, ha en-
capçalat la llista de les obres de no-ficció
en català més venudes per Sant Jordi.

Llibres

Dones valentes
Txell Feixas

La Sala Flyhard està amenitzant el con-
finament dels seus espectadors amb
dosis setmanals de teatre. A través del seu
canal de Vimeo, la sala va oferint diver-
ses produccions dels últims anys i les dei-
xa penjades durant una setmana. D’a-
questa manera, la programació va can-
viant periòdicament i el públic compta
amb una oferta d’allò més variada.

Teatre

#LaFlyhardACasa
Sala Flyhard

Després de sis anys sense publicar noves
cançons, Sanjosex ha tornat en plena
pandèmia amb Dos somnis. En aquest àl-
bum (o mini àlbum, podríem dir), l’artis-
ta empordanès hi ha aplegat només sis
temes, amb La revoluciócom a single prin-
cipal. Es tracta d’un disc on la paternitat
juga un paper clau: la família és el rere-
fons que hi ha a totes les cançons.

Música

Sis capítols per explicar els inicis d’ETA.
Aquesta és la fórmula de La línea invisible,
el més vist de Movistar+ l’última setma-
na. La trama es remunta al 1968, quan la
banda va cometre el primer assassinat i,
poc després, el primer atemptat preme-
ditat, contra Melitón Manzanas (Antonio
de la Torre). Sèrie amb actors catalans com
Àlex Monner, Anna Castillo i Enric Auquer.

Pelis i sèries

La línea invisible
Mariano Barroso

Dos somnis
Sanjosex

QuedAR'T a casa
Els historiadors de l'art Maria Garganté i Manel Trenchs

han fet front al confinament creant el projecte ‘Que-
dAr’t a casa’, un site de Google que convida a descobrir
les diferents maneres de quedar-se a casa a través d’un
gran nombre d’obres d’art, concretament d’artistes oc-
cidentals de l’etapa moderna i contemporània. Dins d’a-
quest espai virtual, hi ha un menú que ofereix una sèrie
d’àrees temàtiques que aquests dies són més actuals
que mai: passar temps a casa amb nens, les feines do-

mèstiques, la lectura o l’avorriment, entre d’altres.

S U UQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de 20 anys
Va començar d’adolescent fent vídeos a Instagram

Famosos

Publicar un nou videoclip
El de la cançó ‘Eres un temazo’, del seu disc ‘Ventura’ (2020)

Molt bona rebuda
Però hi ha hagut una polèmica per l’idioma en què canta

QUÈ HA FET?

Susana Ventura (Barcelona, 2000), coneguda artís-
ticament amb el nom de Suu, es va obrir un comp-

te d’Instagram quan era adolescent i, un dia, va
decidir penjar-hi un vídeo cantant. Va ser el primer

d’una infinitat de vídeos que vindrien després i
que la portarien a aconseguir una munió de fans i
a publicar el seu primer disc, Natural, l’any 2018. El
2020 va començar molt bé per a aquesta jove can-

tant: el 10 de gener va estrenar el seu segon àl-
bum, Ventura, i el 20 de febrer va veure la llum el

seu primer llibre, Fauna o amor. La crisi del corona-
virus, però, va fer que hagués d’anul·lar tot el que
tenia previst. Bé, excepte una cosa: l’estrena del vi-
deoclip d’Eres un temazo, que va arribar el passat
dia 18 i ha tingut molt bona acollida a les xarxes.
D’altra banda, Suu també va ser protagonista a

Twitter el dia de Sant Jordi per un motiu diferent:
una polèmica entre els qui li retreuen que 

canti sobretot en castellà i els qui la defensen.

Viu en línia
No t’ho perdis

| Streets of Rage 4
Arriba la quarta part de la saga Beat 'em up, una entrega que recupera les

lluites de carrer, l’estètica particular i els personatges del títol original.

La fitxa
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