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La crisi del coronavirus ha dis-
parat les demandes a la Creu
Roja del Baix Llobregat Nord. A
les més de 420 famílies que ne-
cessitaven el suport de l’entitat
abans de la pandèmia, s’hi han
sumat unes 400 més que han
vist empitjorar la seva situació en
els últims dos mesos. “L’única
dada positiva que tenim és que
la solidaritat també s’ha multi-
plicat”, reconeix la referent tèc-
nica de la Creu Roja a la zona,
Griselda Sanahuja, que agraeix
poder comptar amb un centenar
de voluntaris nous.
Gràcies a aquesta allau soli-

dària, l’entitat ha estat capaç
d’entregar tant aliments com

productes d’higiene i de farmà-
cia a set municipis, alhora que ha
fet unes 1.600 trucades a gent
gran i a altres col·lectius vulne-
rables davant la Covid-19. D’al-
tra banda, fins ara, ha atès dis-
set persones sense sostre al Cen-
tre Diürn de Martorell. 
Si bé l’emergència sanitària

ha afectat amb més força sectors
de població com la tercera edat,
Sanahuja afirma que les conse-
qüències econòmiques que se
n’han derivat estan impactant
“persones de tots els perfils”.
“Hi ha molta gent que es va
quedar sense feina al principi”,
recorda Sanahuja, un fet que
ha provocat que “persones que
no tenien una situació de vul-
nerabilitat de base” hagin passat
a necessitar ajuda. “Ha afectat to-
thom, a tots els nivells”, conclou
la referent tècnica.

QUAN LA SITUACIÓ ET SUPERA
La Conxita i el Josep Alfons, un
matrimoni olesà de 74 anys, no
havien estat mai usuaris de la
Creu Roja, fins que la pandèmia
els va coincidir amb una filla i un
net atrapats al Brasil –ara sem-
bla que aviat podran tornar– i
amb un membre de la família in-
gressat a l’hospital, que ja s’està
recuperant. En aquest context,
van començar a rebre el suport
de l’entitat un cop per setmana,
evitant així haver de sortir al ca-
rrer a fer la compra.
Un dels voluntaris que els va

atendre des del primer moment
va ser Pol Rodríguez, un olesà es-
pecialitzat en l’àmbit del coa-
ching i el lideratge personal. En
parlar amb la Conxita, de segui-
da es va adonar que, més enllà
d’ajuda material, necessitava
suport emocional. De fet, ella

mateixa admet que, malgrat ser
“una persona molt alegre”, sen-
tia que s’havia quedat “sense
motius per a l’alegria”. “Em pas-
sava els dies plorant”, diu, ara ja
més tranquil·la, després que les
múltiples converses amb Ro-

dríguez li hagin anat “merave-
llosament bé”. Amb l’inici del
desconfinament, i seguint la re-
comanació del voluntari, la Con-
xita ja s’atreveix a passejar en la
franja horària que li correspon i
assegura que, a poc a poc, li van
“marxant les ganes de plorar”.

El cas d’aquesta dona va fer
que Rodríguez es plantegés po-
sar en marxa un servei d’acom-
panyament emocional per a tots
els usuaris de la Creu Roja. “Vam
detectar que hi havia molta gent
que se sentia sobrepassada per
la situació”, explica, i posa l’ac-
cent en el “problema d’estigma-
tització” que pateixen els qui
han de recórrer a la solidaritat.
“A la gent li costa molt i li sap
greu haver de demanar ajuda a
la Creu Roja, perquè pensa que
està adreçada a persones molt
necessitades”, comenta Rodrí-
guez. Per això vol fer costat a ciu-
tadans com la Conxita, que es
mostra “eternament agraïda” i
confessa que, quan desapareguin
les mesures de distanciament so-
cial, voldrà trobar-se amb ell i
amb la resta de voluntaris “per
fer-los una abraçada ben gran”.

Ajudar i deixar-se ajudar
Un centenar de voluntaris nous s’han incorporat a la Creu Roja del Baix Llobregat Nord arran de la pandèmia. Fotos: Creu Roja

Rodríguez: “A la gent 
li costa molt i li sap greu
haver de demanar
ajuda a la Creu Roja”

» La Creu Roja del Baix Llobregat Nord ha atès 400 famílies més que normalment a causa de la crisi 
» El voluntari olesà Pol Rodríguez ha posat en marxa un servei de suport emocional per als usuaris

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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Tribuna

per Marc Giribet (Fem Sant Andreu)

Tot i l’alcalde, ens en sortirem!

El món s’enfronta a una amenaça glo-
bal, totalment inèdita, i per consegüent
poc coneguda. La Covid-19 ha fet tron-
tollar els sistemes sanitaris, les econo-
mies i els estils de vida d’arreu. Aquest
impacte ha sigut més rellevant, si és pos-
sible, als pobles i ciutats com Sant An-
dreu de la Barca, on equipaments, car-
rers i places públiques s’han buidat per
aturar la propagació del virus convertint
espais, fins ara plens de vida humana, en
silenci, preocupació i incertesa.
Des de l’inici de la crisi sanitària, els

ajuntaments hem estat el primer bas-
tió de defensa de la ciutadania, però ir-
remeiablement també els primers a pal-
par la cruesa del virus que s’ha acar-
nissat amb les persones més vulnera-
bles de les nostres ciutats. Ara, amb el
gruix de l’emergència superat, quan mi-
rem al futur ho fem amb preocupació,
ja que seran molts els conciutadans que
s’encararan amb dificultats econòmi-
ques i seran moltes les empreses que no
resistiran l’embat de la inevitable crisi
econòmica.
Davant d’aquest repte majúscul, ne-

cessitem alcaldes i alcaldesses respon-
sables i amb vocació de servei. Que po-

sin l’Ajuntament a disposició de les per-
sones, dels llocs de treball i de les em-
preses. Que adeqüin el pressupost mu-
nicipal a la reactivació econòmica i social.
Ens calen més que mai governants

valents i proactius, empàtics i dialo-
gants, que entenguin que la coordina-
ció és millor que el narcisisme. Que con-
siderin el lideratge polític com una
eina al servei de la comunitat i que com-
prenguin que l’acord sempre és més
profitós que les postures unilaterals.
A la meva ciutat, Sant Andreu de la

Barca, tindrem feina. Haurem de bre-
gar amb Enric Llorca, que ha demos-
trat en els moments extraordinaris
que vivim que primer és ell, les seves
prioritats, el seu personalisme i les se-
ves fal·leres. Ha declarat persona non
grata la consellera de Salut en plena
pandèmia mundial, fet absurd i inad-
missible, només per aconseguir 45 se-
gons a la televisió. Ha proporcionat car-
nassa als mitjans sensacionalistes,
plantejant una batalleta política estè-
ril. Va instal·lar un munt de llits al po-
liesportiu municipal, caldejant-ho amb
una turbocalefacció que hagués es-
campat el virus a l’engròs, i va etique-

tar el disbarat com a “hospital de cam-
panya”. La cadena d’hotels Catalonia
havia posat a disposició del Departa-
ment de Salut les seves instal·lacions.
Unilateralment, l’alcalde de Sant An-
dreu va ocupar l’hotel local d’aquesta
cadena, sense demanar-ne el parer
del Departament de Salut, i el va trans-
formar en “hotel medicalitzat”.
I, amb tot això, què passa amb els

santandreuencs i santandreuenques? A
hores d’ara, encara no tenim un pla de
reactivació econòmica i social, no s’ha
fet cap modificació del pressupost, ni els
membres del Plenari Municipal co-
neixem els criteris ni les línies generals
amb què el govern d’Enric Llorca pro-
tegirà els veïns i comerços de la reces-
sió econòmica.
Però, quan es tracta del meu poble,

mai perdo l’esperança. Tot i l’alcalde
que tenim, conservo la il·lusió. Sant An-
dreu de la Barca està ple de dones i ho-
mes resilients. Amb l’esforç de tot-
hom i sense que ningú quedi enrere, ens
en sortirem. Més preparats, més forts,
amb més capacitat per adaptar-nos
als reptes que planteja aquest espe-
rançador retorn a la vida.

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre

alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la pre-
sencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els ne-
cessiten).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-

ció dels músics en confi-
nament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres es-
coles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-

das de Badalona final-
mente han cedido y han caído al pre-
cipicio. Un año después de haber ga-
nado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensá-
bamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.

En resum, les que ens
dediquem al lleure

aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tran-
quils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higiè-
niques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital
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Els semàfors

Enric Llorca
L’alcalde de Sant Andreu s’ha quedat

sol en la seva decisió de declarar perso-
nes non grates al municipi la consellera
de Salut, Alba Vergés, i dos alts càrrecs
del departament. Fins i tot el seu soci
de govern, Cs, se n’ha desmarcat. 

pàgina 8

CH Sant Esteve
El club ha hagut de prendre una decisió
dolorosa, però ho ha fet amb bon criteri:
fa uns dies, el CH Sanes anunciava la

suspensió de la Sanes Cup, prevista per
al juliol d’aquest any, i que havia de sig-
nificar la 40a edició de la competició. 

pàgina 13

Eduard Rivas
L’alcalde d’Esparreguera ha rebut un

dels premis ‘17 de maig’ que atorga l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia (OCLH)
per la resposta de l’Ajuntament davant
l’agressió homòfoba que es va produir a
la discoteca LTN Club el 8 de febrer. 

pàgina 12
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Martorell

L’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell, el centre de referèn-
cia al Montserratí, va començar
a comptar per desenes els casos
positius de coronavirus a finals
de març, moment en què l’Hos-
pital Sagrat Cor es va convertir
en el seu principal suport. Aquest
equipament, especialitzat en sa-
lut mental i atenció sociosanità-
ria, rebia aleshores els primers
pacients amb Covid-19 i s’adap-
tava a una situació molt diferent
de la seva realitat habitual. 
“No estàvem acostumats a

tractar pacients amb símpto-
mes tan aguts i sota tanta pres-
sió”, explica la directora d’infer-
meria del centre, Pilar Herrero.
En la mateixa línia, assegura
que, en els 26 anys que fa que
treballa a l’hospital, “mai havia
hagut de fer tants aïllaments i
utilitzar tants Equips de Protec-
ció Individuals (EPIs)”, unes
condicions que han suposat “un
gran augment de la càrrega de
treball”. I és que, en els pitjors
moments de la pandèmia, el Sa-
grat Cor va arribar a superar el
centenar de positius de corona-
virus, mentre que ara ja n’hi ha
menys de trenta.
Per a Herrero, les mesures

que es van aplicar des del prin-
cipi –com restringir les visites o
aïllar els malalts de Covid-19 a
l’àrea sociosanitària– van per-
metre “evitar un contagi massiu”
al centre. A més, seguint les in-
dicacions del Departament de
Salut, es va transformar la cafe-

teria en un hospital de campan-
ya i es va habilitar una planta per
oferir cures pal·liatives, uns es-
pais addicionals que finalment
no van ser necessaris.
“Hem contingut el que sem-

blava incontrolable”, afirma He-
rero, satisfeta. En aquest sentit,
es mostra “molt orgullosa” del
seu equip, perquè considera que
“ho ha donat tot”. Un exemple
d’això és Jenny Román, una au-
xiliar d’infermeria que reconeix
que, malgrat que la situació els
ha deixat “moralment tocats”
en alguns moments, la unió en-
tre els companys ha estat clau
per tirar endavant. “Hem sigut
una pinya”, afegeix Herrero.

REFORÇ DEL PERSONAL
Com que han estat al peu del
canó i, en paraules d’Herrero,
han arribat a “patir pel material”,
hi ha hagut sanitaris contagiats.
És el cas d’una altra auxiliar
d’infermeria, que prefereix man-
tenir-se en l’anonimat, que va

agafar la baixa per coronavirus
a finals de març i no es va poder
reincorporar fins al 2 de maig,
quan el resultat del quart test
PCR, per fi, va ser negatiu.
Per aquest motiu, així com

per fer front a l’increment de pa-
cients, Herrero explica que el
centre ha hagut de contractar
més professionals. D’altra ban-
da, com que les urgències de l’à-
rea de salut mental han vist
molt reduïda la seva feina, els
psiquiatres també han donat
suport a la resta de metges per
atendre malalts de Covid-19.
Tot i que, a poc a poc, el cen-

tre recupera la calma i s’acosta
cada cop més a la normalitat, els
professionals sanitaris tenen
clar que la pandèmia no s’ha aca-
bat. “La desescalada també és
complicada”, diu la cap d’infer-
meria sobre el procés de des-
confinament, un període que
ella veu “amb incertesa i preo-
cupació” per la possibilitat d’un
repunt dels casos. 

El Sagrat Cor ha fet de suport de l’Hospital Sant Joan de Déu. Fotos cedides

Sagrat Cor: “Hem contingut 
el que semblava incontrolable”
» L’Hospital Sagrat Cor ja té menys de trenta casos de coronavirus
» En els pitjors moments de la pandèmia n’hi va haver més de cent

Anna Utiel
MARTORELL

Comandes gratis per als
sanitaris amb‘Aprop’

SOLIDARITAT4La plataforma
‘Aprop Martorell’, que permet fer
compres online als comerços
martorellencs, ha posat en mar-
xa una campanya de suport al
personal sanitari local. Aquests
professionals compten amb uns
cupons que els permeten rebre
de forma gratuïta a casa seva les
comandes de productes que fa-
cin des del web. 
La iniciativa es va engegar el

passat 12 de maig, coincidint
amb el Dia Mundial de la Infer-
meria. La idea va sorgir arran
d’un cas particular, tal com va

explicar el responsable de la
plataforma, Jordi Ventura, al
canal de notícies municipal:
“Vam veure les dificultats que te-
nien aquests col·lectius per tro-
bar temps per anar a comprar”.
D’altra banda, el mateix mar-

ketplace també permet a la res-
ta de clients fer accions solidà-
ries. Quan fan una compra, te-
nen l’opció d’afegir a la cistella
un donatiu de dos, cinc o deu eu-
ros, que després es destinarà a la
tasca que la Creu Roja del Baix
Llobregat Nord està duent a ter-
me aquests dies.

L’Ajuntament treballa en un
Pla de Reactivació Econòmica
ECONOMIA4L’Ajuntament de
Martorell està treballant en un
Pla de Reactivació Econòmica
per fer front als efectes que la cri-
si del coronavirus està provocant
i provocarà en l’economia local.
L’objectiu del consistori és aju-
dar “les famílies, les empreses i
els autònoms” del municipi.
Entre les mesures previstes al

pla, hi ha la suspensió d’alguns
impostos municipals, el paga-
ment dels quals “es posposarà i
s’efectuarà quan finalitzi l’estat
d’alarma”, segons informa el
web de notícies local. En aquest

sentit, destaca la suspensió de la
taxa per ocupació de la via pú-
blica fins al 31 de desembre,
una acció pensada per beneficiar
les terrasses dels bars i restau-
rants, que alhora veuran ampliat
el seu espai també fins a finals
d’aquest any.
En un altre àmbit, tal com re-

corden des de l’Ajuntament, al
principi de la pandèmia es van
prendre “decisions extraordi-
nàries”, com no cobrar els im-
postos, les taxes i les quotes
dels serveis del Patronat Muni-
cipal d’Atenció a les Persones.

Successos | Roben totes les mascaretes d’un bloc de pisos
Algunes de les mascaretes que l’Ajuntament està fent arribar a totes les llars martore-
llenques han estat objecte de robatoris. Així ho va denunciar un usuari de Facebook al

grup del municipi, que va explicar que havien desaparegut totes les del seu bloc de pisos.
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Castellví de Rosanes

MATERIAL4L’Ajuntament de
Castellví va començar a repartir
a domicili una mascareta de
roba per a cada veí a finals de la
setmana passada. En total, són
unes 2.000 mascaretes que ha
confeccionat el grup de cosido-
res voluntàries del municipi a
partir de la tela i les gomes ad-
quirides pel consistori.
També han col·laborat en el

repartiment membres de la Creu
Roja del Baix Llobregat Nord i de

la xarxa local de voluntariat,
que han fet arribar a cada casa
tantes mascaretes com residents
hi viuen. A més, se n’han entre-
gat de dues mides diferents, per
a adults i per a infants.
Tot i que el consistori alerta

que “les mascaretes higièniques
de roba no substitueixen les
mascaretes quirúrgiques ni les
de filtre”, recorda que sí que
fan de barrera per evitar propa-
gar determinats fluids.

CRISI4L’Ajuntament de Cas-
tellví ha decidit destinar 10.000
euros del pressupost munici-
pal, inicialment previstos per a
festes, a crear noves línies d’a-
judes per pal·liar els efectes de la
crisi del coronavirus. Per ara, el
consistori està recollint infor-
mació sobre l’impacte de l’e-
mergència sanitària en l’econo-
mia local per dissenyar i aplicar
aquests ajuts, que s’adreçaran als
col·lectius que hagin vist afecta-
da la seva activitat laboral durant
la pandèmia.
Aquesta mesura ha arribat

un mes després que l’Ajunta-
ment anunciés la suspensió de la
Festa Major de Sant Isidre, que
s’havia de celebrar l’últim cap de
setmana de maig, i la concen-
tració dels esforços en la festa de
Sant Miquel, que tindrà lloc a fi-
nals de setembre. En aquest
sentit, està previst que, al llarg
del mes de juny, l’àrea de Cultura
convoqui la Comissió de festes.

INJECCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS
Seguint en la línia de fer front a
la crisi econòmica derivada de la
Covid-19, l’Ajuntament ha avan-
çat que augmentarà la partida
dels Serveis Socials a través del
superàvit de l’any passat, “en
previsió que en les pròximes
setmanes o mesos s’incremen-
tin” els casos de castellvinencs
afectats per aquest motiu. 

Així, el consistori preveu ofe-
rir als veïns que ho necessitin su-
port “per al pagament de sub-
ministraments bàsics, alimen-
tació i altres béns i serveis es-
sencials” i, en definitiva, cobrir
“moltes de les urgències de tipus
socioeconòmic que podrien pre-
sentar-se en l’àmbit domèstic i
familiar”, tal com han informat
en un comunicat.

El consistori destinarà 10.000 euros a fer front a la crisi. Foto: Ajuntament

Part del pressupost de festes 
es destinarà a noves ajudes

L’Ajuntament entrega una
mascareta de roba a cada veí

POLÈMICA4Sembla que l’al-
calde de Sant Andreu, Enric
Llorca, s’ha quedat sol en la
seva decisió de declarar persones
non grates al municipi la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, i
dos alts càrrecs del mateix de-
partament. No només els partits
de l’oposició (Fem Sant Andreu
i Podem) s’han mostrat contra-
ris a aquest gest; també Ciuta-
dans, el soci del PSC al govern lo-
cal, se n’ha desmarcat.
Segons ha explicat a Línia

Nord la portaveu del grup ta-
ronja a Sant Andreu, Saray Can-
tero, va ser ella mateixa qui va
“informar personalment dels
fets al partit per fer un comuni-
cat oficial” en desacord amb les
declaracions de l’alcalde. Cantero
va participar en l’acte del dia 7
davant l’Hotel Bristol, on el bat-
lle va pronunciar el polèmic dis-
curs, i s’ha mostrat molt crítica
amb la gestió de Salut; tot i això,
assegura que Cs “no fa ni farà
aquest tipus de declaracions a
conseqüència d’una mala gestió”.

Una posició semblant és la de
Podem, que al llarg de la crisi ha
qüestionat Salut i ha demanat
l’obertura de l’hotel medicalitzat,
però que s’oposa a nomenar
algú persona non grata: “No és
la manera”, ha dit la portaveu del
grup municipal, Isabel Marcos.

“EL PLE NO S’HA PRONUNCIAT”
Fem Sant Andreu (ERC i Veci-
nos por el Cambio), la segona
força més votada a les darreres
eleccions, s’allunya de la resta de

partits: “Confiem en el Depar-
tament de Salut”, ha afirmat el
portaveu, Marc Giribet. A més,
Giribet ha recordat que “l’únic
que pot parlar en nom de Sant
Andreu és el plenari, i el plena-
ri no s’ha pronunciat”. També ha
lamentat que el municipi acabi
estant “sempre al focus de la no-
tícia per coses negatives”.
Des del PSC santandreuenc

no han volgut fer més declara-
cions sobre el tema, perquè con-
sideren que ha quedat tot dit.

L’alcalde Llorca va declarar la consellera Vergés persona non grata. Foto: Salut 

Llorca es queda sol declarant
Vergés persona non grata

Sant Andreu de la Barca

Arxiven el cas de l’hospital 
de campanya del poliesportiu
TRIBUNALS4La denúncia con-
tra el president de la Generalitat,
Quim Torra, i la consellera de
Salut, Alba Vergés, pel rebuig a
l’hospital del poliesportiu mu-
nicipal va quedar arxivada el
dia 7. Un jutjat de Martorell va
concloure que l’Hospital Sant
Joan de Déu, el de referència a
la zona, no havia deixat d’aten-
dre cap pacient i n’havia pogut
derivar a altres centres.

La investigació es va obrir a
principis d’abril arran de la
denúncia d’un particular per
homicidi per imprudència greu,
però finalment la jutgessa no va
veure cap indici de delicte. El De-
partament de Salut no va au-
toritzar ni denegar l’habilitació de
l’hospital de campanya, però va
habilitar l’Hospital Sagrat Cor i
l’Hotel Ciutat de Martorell per
atendre malalts de coronavirus.

Un milió d’euros per ajudar 
els comerços i negocis locals

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Andreu ha creat un pla de
xoc per ajudar els comerços i ne-
gocis locals en la crisi econòmi-
ca derivada de la pandèmia. El
pla preveu una inversió d’un
milió d’euros amb l’objectiu de
reactivar l’economia local i man-
tenir tants llocs de feina com si-
gui possible. En aquest sentit, el
consistori ha anunciat que sub-
vencionarà amb 500 euros les

empreses que mantinguin els
llocs de feina durant tres mesos.
A banda, ha avançat que

col·laborarà en la posada en
marxa d’una xarxa de comerç lo-
cal online i que els comerciants
i restauradors tindran una sub-
venció de dos mesos en la taxa de
recollida d’escombraries, alhora
que rebran ajudes per imple-
mentar als seus establiments
les mesures per evitar contagis.

Festes | Castellví prepara una Festa Major confinada
Diversos castellvinencs han impulsat la Festa Major Confinada Alternativa, una
proposta per substituir la Festa de Sant Isidre, suspesa pel coronavirus. Amb més
d’una quinzena d’actes, la celebració es farà del 29 al 31 de maig a través d’internet.

Indústria | La planta de Nissan a la ciutat, en perill
El futur de les plantes de Nissan a Sant Andreu, Montcada i la Zona Franca
és incert. “No tirem la tovallola, tancar és molt més car que fer que sigui com-
petitiva”, ha dit la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, a Catalunya Ràdio.
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FESTES4L’Ajuntament d’Ole-
sa ha suspès la Festa de Santa
Oliva i la Festa Major, que s’ha-
vien de celebrar el mes que ve.
Tot i que l’anunci no ha estat cap
sorpresa, sí que ha suposat un
cop per a les entitats que fan pos-
sibles aquestes celebracions i
per al conjunt de la població. Per
això, el regidor de Festes, Jordi
López, els ha tranquil·litzat avan-
çant que s’està treballant en una
alternativa virtual i que ja s’es-
tà dissenyant una festa de re-
trobament de cara a la tardor.
Tal com han recordat des

del consistori, està previst que el
municipi es trobi en la fase 3 de
la desescalada en les dates co-
rresponents a les festes, de ma-
nera que encara no estaran per-
meses les celebracions en el seu
format tradicional. Tanmateix,
s’està estudiant la manera de
mantenir algunes de les activitats
presencials, com ara l’ofrena
floral a Santa Oliva, la patrona,

que els veïns podrien seguir en
streaming des de casa seva.
Això sí, López ha matisat que les
decisions es prendran “en funció
del que el Departament de Salut
de la Generalitat determini”. 
Pel que fa a la Festa Major,

que se celebra al voltant de Sant
Joan, l’Ajuntament es planteja
retransmetre en directe l’encesa
de la foguera i els focs artificials,
així com oferir un concert amb

DJ que el públic pugui gaudir
dins del seu cotxe. 
D’altra banda, la Regidoria

de Festes vol organitzar una
gran festa de retrobament a la
tardor, amb l’esperança que en
aquell moment la pandèmia del
coronavirus ja estigui del tot
controlada. També té la intenció
de traslladar un dels dos dies
festius (el 10 i el 25 de juny) a
aquelles dates. 

Es plantegen fer l’ofrena floral a Santa Oliva en ‘streaming’. Foto: Ajuntament

Olesa suspèn les festes de juny
i ja prepara el retrobament 

INFRAESTRUCTURES4L’Ajun-
tament de Sant Esteve va signar
dimarts passat la recepció defi-
nitiva de les obres d’urbanitza-
ció del polígon industrial Sesro-
vires, que han durat gairebé dos
anys i han costat prop de set mi-
lions d’euros. Així va acabar “la
feina de normalització urbanís-
tica que es va començar fa gai-
rebé deu anys”, segons van dir
des del consistori.
Els treballs han servit, entre

altres coses, per millorar i du-
plicar la capacitat de la xarxa de
clavegueram, implantar enllu-
menat públic i retirar columnes
de llum i telefonia ubicades al
mig d’alguns carrers. També
s’han obert nous carrers, s’han
ampliat tots els vials i s’han cre-
at zones d’aparcament. Amb tot,
el polígon Sesrovires, un dels pri-
mers que hi va haver al munici-
pi, s’ha modernitzat i ara “es po-
drà regularitzar la situació ad-
ministrativa de totes les empre-
ses” que l’ocupen, tal com va dir
l’alcalde Enric Carbonell.

UN CAS QUE HA PORTAT CUA
En aquest sentit, cal recordar
que, a nivell jurídic, el polígon ha
comportat força maldecaps a
l’Ajuntament. De fet, el passat
mes de març, un jutjat va impo-
sar una multa coercitiva de 150
euros a l’alcalde fins que el con-
sistori pagués 4,6 milions d’eu-
ros pels perjudicis a “tercers de

bona fe” provocats per uns en-
derrocs pendents des del 2015.
Segons fonts del consistori, “l’A-
juntament ha presentat un pla
d’ajust al jutge” que garanteix
que “podrà retornar aquests 4,6
milions”, de manera que, per ara,
“no s’ha fet efectiva cap multa”
a l’alcalde i “de moment tot se-
gueix el seu curs judicial”.

Els treballs han durat 2 anys i han costat 7 milions d’euros. Foto: Ajuntament

Acaben les obres d’urbanització
del polígon industrial Sesrovires

Sant Esteve Sesrovires

Cultura | Cinquè cap de setmana de propostes ‘online’
La cultura no s’atura. Així ho ha demostrat el cicle virtual Olesa Cultura Confina-
da per cinquè cap de setmana consecutiu, amb els trucs del Mag Arnau, els contes
de Les Martes i de Mertxe París i la música de Manel Ruiz, entre altres propostes.

Cultura | Nova cançó de la Coral Sant Esteve i Projecte XV 
La finestra és el títol de la nova cançó de la Coral Sant Esteve i Projecte XV, un
grup de cantaires de l’Escolania i Cor Jove d’Olesa. Es tracta d’una balada com-
posta i gravada durant el confinament, amb un vídeo ja disponible a YouTube.

ECONOMIA4Els efectes so-
cioeconòmics de la pandèmia
s’han fet notar des del principi i
fan tèmer l’escenari postcoro-
navirus. Per això, l’Ajuntament
d’Olesa ha incrementat el pres-
supost de dues àrees clau: Ser-
veis Socials i Habitatge, amb
100.000 euros més, i Promoció
Econòmica, amb 200.000.
En concret, es destinaran

50.000 euros a ajuts en matèria
d’alimentació i subministra-
ments, ja que n’ha augmentat la
demanda des de l’inici del con-
finament. Els altres 50.000 eu-
ros aniran a ajudes per fer front
al pagament del lloguer. 
D’altra banda, quant al su-

port al teixit econòmic local,
s’han reservat 120.000 euros a
ajudes directes per a autònoms
i comerços que no han pogut tre-
ballar durant aquest temps, i
80.000 euros més per a projec-
tes de reactivació econòmica
tant comercial com industrial.

Reforcen els
Serveis Socials 
i el comerç local

Detingut 
un veí per cremar
contenidors

SUCCESSOS4La Policia Local
d’Olesa i els Mossos d’Esquadra
de Martorell van detenir el dia 12
un home de 49 anys per cremar
diversos contenidors al barri de
Sant Bernat. L’arrestat, veí del
mateix barri, va passar a dispo-
sició judicial per un presumpte
delicte de danys i està a l’espera
del judici. La investigació va co-
mençar quan els agents van
constatar que s’estaven produint
cremes de contenidors de forma
freqüent. El detingut actuava
sempre de matinada i sense
allunyar-se gaire del seu domicili.

ECONOMIA4El comerç local de
Sant Esteve compta amb una
nova eina per connectar amb la
ciutadania: un mapa virtual on
apareixen els establiments oberts
durant l’estat d’alarma. Els usua-
ris el poden consultar a l’espai del
web municipal dedicat al coro-
navirus, concretament a l’apar-
tat Comerç. Un cop a dins, tro-
baran un mapa de Google Maps
amb totes les botigues i negocis
del poble que estan en funcio-
nament, a més d’una fitxa amb
la informació corresponent.

FORMACIÓ A EMPRENEDORS  
Més enllà de donar suport al co-
merç de proximitat, l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament també vol fer costat als
emprenedors i a les empreses
que volen continuar creixent.
Per aquest motiu, ha adaptat el
curs ‘Microinfluencers: com
col·laborar amb èxit amb in-
fluents per a tot tipus d’empre-
ses’ (programat per al 10 de
juny) a la situació actual, oferint-
lo per videoconferència a través
de l’aplicació Jitsi Meet.

Sant Esteve crea un mapa
virtual dels comerços oberts
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CULTURA4La primera edició
del festival ‘El Baix és cultura’,
organitzat per una vintena d’a-
juntaments de la comarca, va
aconseguir arribar a gairebé
50.000 espectadors entre el 8 i
el 10 de maig. Els municipis del
Montserratí que hi van partici-
par van ser Abrera, Esparre-
guera, Martorell, Sant Andreu i
Sant Esteve. Els artistes d’a-
questes poblacions van oferir
les seves actuacions a través del
compte d’Instagram @elbai-
xescultura_zonanord.
Els representants del talent

abrerenc en aquesta proposta
van ser el DJ Sergio Hernández,
la ballarina de hip-hop Carla
Juárez, el locutor i DJ Andreu
Presas, el poeta José Luís García
Herrera, el periodista gastro-
nòmic Josep Sucarrats i la ta-
llerista de treballs manuals Cha-
ro Ramos. Aquests són sis dels
trenta noms que van omplir la
programació de la zona nord,
que també va comptar amb l’es-
criptora sesrovirenca Núria Pra-
das, guanyadora del Premi Ra-

mon Llull 2020, i amb el balla-
rí martorellenc Blai López, entre
d’altres.
Pel que fa a la programació

global del festival, sumant les
quatre zones de la comarca
(Nord, Centre, Fontsanta i Del-
ta), va aplegar més d’un centenar
d’actuacions. A més, cares co-
negudes del panorama cultural

actual van donar suport a la ini-
ciativa i en van fer difusió a tra-
vés de les xarxes socials. En
aquest sentit, destaquen els ví-
deos promocionals que van gra-
var cantants com Santi Balmes
o el santfeliuenc Nil Moliner, ac-
tors de la talla de Karra Elejalde
i còmics tan reconeguts com
Quim Masferrer i Pep Plaza.

Instagram va ser l’escenari d’un centenar d’actuacions. Foto: El Baix és cultura

El festival ‘El Baix és cultura’
arriba a uns 50.000 espectadors

La factura del coronavirus a
l’Ajuntament: 250.000 euros
ECONOMIA4250.000 euros.
Aquesta és la xifra global de les
despeses derivades de la crisi de
la Covid-19 al poble. Així ho va
explicar l’alcalde Jesús Naharro
en una entrevista el passat diu-
menge 17 de maig a Ràdio Abre-
ra, el qual va assegurar que “s'a-
provaran tantes modificacions
[pressupostàries] com calguin”
per afrontar els nous reptes que
deixa el coronavirus.
“Hem monitoritzat les des-

peses que s’estan produint pel
coronavirus”, va afirmar l’alcal-
de. “Estem realitzant tasques

que no teníem contemplades,
com la desinfecció dels espais
públics, dels equipaments, com-
pra de mascaretes i solucions hi-
droalcohòliques i d’EPI per al
personal, i tota una sèrie de tre-
balls extraordinaris que aques-
ta crisi ens ha obligat a dur a ter-
me, i això ho valorem en aques-
ta xifra”, va detallar.
Amb tot, al pròxim ple mu-

nicipal, que se celebrarà de for-
ma telemàtica dijous 28 de maig,
es proposarà l'aprovació d'una
modificació pressupostària per
afrontar aquestes despeses.

Medi ambient | Desembassament del sistema Ter-Llobregat
La Comunitat d'Usuaris de la Cubeta d'Abrera, de la qual forma part l'Ajuntament i que

està presidida per l’alcalde Jesús Naharro, ha participat per primera vegada en la comissió
de desembassament del sistema Ter-Llobregat, l'òrgan que fixa les reserves d'aigua.
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RECONEIXEMENT4L’alcalde
d’Esparreguera, Eduard Rivas,
ha rebut un dels premis ‘17 de
maig’ que atorga l’Observatori
contra l’Homofòbia (OCLH) a les
persones, entitats i projectes
que afavoreixen el col·lectiu i les
polítiques LGTBI. En el cas del
batlle, el motiu del reconeixe-
ment ha estat la resposta de l’A-
juntament davant l’agressió ho-
mòfoba que es va produir a la
discoteca LTN Club el passat 8
de febrer.
Per a Rivas, que s’ha mostrat

content i agraït pel guardó, el
més important és que tant el
consistori com la ciutadania van
mostrar el seu rebuig contun-
dent als fets, amb una declaració
institucional i un acte multitu-
dinari. “Teníem clar que havíem
de defensar la idea que tothom
pot estimar qui vulgui i com
vulgui”, explica l’alcalde a Línia
Nord. De fet, el president de
l’OCH, Eugeni Rodríguez, ja va

dir en aquell moment que no és
habitual trobar una reacció tan
clara per part d’un ajuntament i
d’un municipi en general.
Més enllà de la resposta im-

mediata, el consistori ha conti-
nuat treballant des d’aleshores
per prendre mesures a llarg ter-
mini. En aquest sentit, Rivas
ha confirmat a aquest mitjà que
l’Ajuntament ja s’ha personat
com a acusació popular en el cas,

un gest que els serveis jurídics
municipals han hagut d’estu-
diar molt perquè “no s’havia fet
mai”, ha afirmat. Pel que fa a
l’expedient informatiu que l’al-
calde va demanar en el seu mo-
ment per determinar si la Poli-
cia Local havia actuat correcta-
ment, la petició està feta però,
per ara, no hi ha hagut resposta,
un fet que Rivas atribueix als
efectes de la crisi del coronavirus.

L’alcalde durant l’acte per condemnar l’agressió homòfoba a LTN. Foto: Arxiu

Premi de l’Observatori contra
l’Homofòbia a l’alcalde Rivas

SOLIDARITAT4Aquest estiu,
l’ONG Collbató per a la Solida-
ritat no podrà acollir infants
bielorussos afectats per les con-
seqüències de l’accident de Txer-
nòbil. El coronavirus ha obligat
a suspendre, per primer cop en
els dinou anys d’història de l’en-
titat, el programa d’acollida que
permetia a aquests nens passar
quaranta dies lluny d’una zona
que encara avui registra uns ni-
vells de radiació molt elevats.
“Ha estat una decisió dura,

però necessària”, admet el pre-
sident de l’associació, Josep Llu-
ís Escriu, en declaracions a Línia
Nord. Tot i que els viatges s’han
suspès per una qüestió sanitària,
Escriu explica que el fet de no
sortir de la “zona radiada” durant
més d’un any també tindrà efec-
tes negatius en la salut dels in-
fants: “Està demostrat que, quan
no poden viatjar, després es po-
sen més malalts a l’hivern”. Per
això, i també per mantenir el vin-
cle amb els nens, les famílies aco-
llidores tenen l’esperança que

l’estada es pugui recuperar coin-
cidint amb les vacances de Na-
dal, però no les tenen totes. 
Mentrestant, l’entitat conti-

nua en contacte amb les famílies
bielorusses i, a través dels ado-
lescents o joves que han partici-
pat en el projecte al llarg dels

anys, detecten les seves neces-
sitats i miren de cobrir-les. A
llarg termini, si els nens no po-
den venir tampoc a l’hivern,
l’associació s’està plantejant ofe-
rir més ajudes allà, com ara
col·laborar amb hospitals o or-
fenats de la regió. 

Una imatge de la rebuda dels nens bielorussos l’estiu passat. Foto: Facebook 

Primer estiu sense acollir
infants bielorussos a Collbató

ECONOMIA4El govern munici-
pal va presentar dimecres passat,
durant la Comissió Informativa
de Presidència prèvia al Ple d’a-
quest mes, un pla per pal·liar les
conseqüències socioeconòmi-
ques del coronavirus fins al 2021. 
El pla preveu una inversió de

tres milions i mig d’euros, tot i
que inicialment la despesa que se
sotmetrà a votació al Ple serà de
poc més d’un milió, amb la idea
de poder fer una nova inversió el
juny de 2021, “un cop fet el tan-
cament pressupostari de 2020 i
atenent a les necessitats del mo-
ment”, diuen des del consistori. 
El primer paquet de mesures

que es vol aplicar inclou diverses
ajudes socials i la creació d’una
unitat d’atenció transversal en
matèria de coronavirus, així com
mesures per dinamitzar l’activi-
tat econòmica i l’adaptació de
l’administració local a la situació
per garantir-ne el funcionament
de forma digital i telemàtica.

Tres milions i mig
d’euros per
combatre la crisi

El municipi
estrenarà un cicle
formatiu de teatre

EDUCACIÓ4Esparreguera tin-
drà, a partir del curs 2020-2021,
el seu primer cicle formatiu: un
de grau superior de Tècniques
d’Actuació Teatral. Així ho ha
confirmat recentment el Depar-
tament d’Educació de la Gene-
ralitat a l’Ajuntament, fent rea-
litat una demanda històrica del
municipi. El grau estarà adscrit
a l’institut El Castell, tot i que les
classes s’impartiran a l’Escola
Municipal de Música i Dansa. La
d’Esparreguera serà l’única op-
ció per cursar aquests estudis a
tota la província de Barcelona.

Política |Mari Carmen Sáez deixarà el càrrec de regidora
L’encara regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Mari Carmen Sáez, deixarà el

càrrec en el pròxim Ple municipal, que se celebrarà demà, dia 20. Arran de la crisi del
coronavirus, Sáez veu impossible continuar combinant la seva feina amb el càrrec.  

CollbatóCultura | La Trobada Gegantera es manté des de casa
La Colla Gegantera de Collbató va celebrar dissabte passat la primera Trobada
Gegantera Confinada. L’entitat ha creat un vídeo resum on els seus membres
apareixen fent els actes tradicionals, com el sopar geganter, des de casa seva.

MATERIAL4Cada collbatoní
compta ja amb una mascareta
reutilitzable que podrà rentar
fins a 146 vegades. L’Ajunta-
ment, gràcies a la col·laboració
d’una vintena de voluntaris, n’ha
fet el repartiment casa per casa
durant aquest mes de maig.
Es tracta de mascaretes

transpirables i amb filtració de
partícules, de manera que són
molt útils a l’hora de frenar la
propagació del virus en aquesta
transició cap a l’anomenada
nova normalitat. N’hi ha de dues

mides (per a infants i per a
adults) i de diversos estampats,
i s’han de combinar amb les
mesures de distanciament social
i d’higiene personal que dicten
les autoritats, tal com recorden
des del consistori.
L’alcalde Miquel Solà, a tra-

vés de Twitter, ha agraït l’ajuda
de “treballadores de la llar, ad-
ministratives, personal de la ne-
teja, conserges, guies, tècnics i
guàrdies municipals”, que han
estat capaços de fer el reparti-
ment “en un parell de dies”.

Tots els collbatonins reben
una mascareta reutilitzable



La 40a edició de la 
Sanes Cup, postposada

HANDBOL4El passat dia 9 arri-
bava l’anunci que ningú volia
sentir: la Sanes Cup 2020 (seria
la 40a edició del campionat) es
postposa. El CH Sant Esteve,
organitzador del campionat, ja
havia aturat l’activitat de tots
els seus equips, de base, sèniors
i veterans, des de principis del
mes de març i ara decideix tam-
bé suspendre la competició, que
s’havia de disputar entre els dies

10 i 15 del mes de juliol i que reu-
niria equips d’arreu del món.
En un comunicat, el club ex-

plica que “per seguir preservant
la salut de totes les persones”
pren la decisió d’ajornar la cita.
De la mateixa manera, l’organit-
zació demana disculpes i com-
prensió als afectats i assegura que
seguirà informant sobre les de-
cisions que es prenguin sobre
aquesta quarantena Sanes Cup.

En poc més de cinc dies, el CB
Martorell va anunciar la renova-
ció de Toni Olivares, que complirà
la seva temporada a la capital de
la comarca, mentre que Òscar Na-
varro, que el dia 20 del mes pas-
sat també havia renovat el seu
contracte, va deixar de ser l’en-
trenador del CB Esparreguera.
L’acomiadament de Navarro

el feia públic el club amb un co-
municat dilluns passat. El text
deia que la decisió respon “a
criteris estrictament esportius i
es pren vetllant pel que es creu
que és millor pel futur pròxim de
l'entitat”. Navarro va arribar al
club l’estiu del 2016 i l’ha retor-
nat a la lliga EBA, amb una tem-
porada 2018-19 perfecta a Copa
Catalunya.
L’entrenador, però, va do-

nar la seva versió amb una car-
ta oberta publicada al seu perfil
d’Instagram el mateix dia 11. Va

explicar que aquest comiat “no
hauria volgut fer-ho en aquests
moments” però que té “la sen-
sació que els camins del club i
meus, a nivell esportiu, han aga-
fat dreceres diferents”. Navarro
diu que marxa “sense cap retret”
i va voler agrair el suport de la
Junta durant aquests anys i va te-
nir paraules d’elogi i de gratitud
cap als seus companys d’staff i
cap a tots els jugadors que ha en-
trenat al Ramon Martí.
Tot i això, en declaracions a

Ràdio Esparreguera, el ja exen-
trenador negre va admetre haver

comès algunes errades i que el fet
de no voler renovar Rubén Mo-
rales hauria estat el desencade-
nant de la decisió del club.

CANVIS A LA LLIGA EBA
El que tant martorellencs com es-
parreguerins saben és que el curs
que ve la lliga EBA canviarà de
format. La conferència C, que
inclou equips de Catalunya, les
Illes Balears i Aragó, es dividirà en
tres grups de 12 equips cadascun
per poder encabir els equips de
cadascuna de les federacions que
han pujat d’una categoria inferior.

Navarro havia renovat amb el club fa menys d’un mes. Foto: CBE

Navarro deixa l’Esparreguera 
i Olivares renova amb el CBM

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Natació | Núria Marquès reclama poder tornar a entrenar
“No entenc (bé, sí, per diners) i no comparteixo que els futbolistes puguin entrenar als seus
clubs i els nedadors no”. D’aquesta manera, amb una piulada fa dos dissabtes, la nedadora 
castellvinenca Núria Marquès  va reclamar un tracte igualitari per als esportistes d’elit.

Nualart seguirà com a tècnic i
coordinador del CF Martorell

“Estem treballant bé, es-
tem aconseguint fites
importants. Només tinc

paraules bones per descriure el
que m’he trobat”. Així valorava
Albert Nualart, el passat diu-
menge 10, la seva renovació com
a primer entrenador i coordina-
dor del CF Martorell.
L’entrenador de Viladecavalls

va admetre que la primera tem-
porada del club blanc-i-vermell a
la categoria ha estat “estranya”,

però que no tenia dubtes de vo-
ler seguir al Torrent de Llops mal-
grat haver tingut ofertes per ha-
ver fet les maletes.

MÉS RENOVACIONS
Aquest primer tram de mercat al
mes de maig està servint perquè
el CFM anunciï també renova-
cions de futbolistes. Alguns d’a-
quests noms són Xavi Marco,
Jordi Pérez, Adrià Aguilera i
Cristina Gómez, Kitty. 
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

El Lliure ha posat en marxa la progra-
mació de ‘Lectures dramatitzades’, una ini-
ciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i es-
tan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

En els últims anys, Bad Bunny s’ha con-
vertit en el rei de la música urbana llati-
na. El porto-riqueny ho ha tornat a de-
mostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’es-
trena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una re-
copilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Música

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Reg-
ne Unit. Vint anys després de la seva des-
aparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viat-
gi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.

D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu

compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris
‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

Bona rebuda
Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

No t’ho perdis
Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artística-
ment amb el nom de Macaco, va començar de molt

jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va cre-
ar un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,

i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al
personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-
des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis

que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pul-
so de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 

15 | 

línianord.cat19 de maig del 2020



| 16

línianord.cat Pròxima edició: 9 de juny19 de maig del 2020


