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Virus devastador

RADIO MARINA

SOCIETAT

CONDOL
L’equip que fa possible La Marina cada mes vol fer arribar el seu condol i màxim suport als familiars de les víctimes de la COVID-19. Molta força!

SOCIETAT

GRÀCIES
Malgrat les dificultats d’aquests dies,
La Marina ha volgut estar amb tots els
veïns de Blanes i Lloret. Moltes Gràcies als anunciants que ens han fet costat i als lectors que ens han llegit com
cada mes, l’anterior i aquest.

Riera de Lloret completament buida i amb tot tancat per Setmana Santa. Foto Yoyo

El coronavirus està tenint uns efectes terribles arreu del món, i casa nostra no és cap excepció. En primer
lloc, cal lamentar la pèrdua de vides humanes de totes les edats. Tot i que ha començat a alleugerir-se el
desconfinament i posat en marxa el pla de desescalada, el virus ens seguirà acompanyant i cal mantenir
l’alerta i extremar les precaucions per evitar el contagi i tornar a tenir els carrers buits. A partir d’ara, “res
serà igual”. A més de l’aspecte sanitari, cal tenir en compte moltes altres afectacions a nivell social, industrial, comercial i turístic, per posar només quatre exemples. La Setmana Santa amb els carrers buits i els establiments tancats, han deixat imatges per a la història. Més informació de la pàgina 2 a la 19.

Plou sobre mullat

Sant Jordi
Virtual

Guanyadors del concurs virtual de murals. Foto Aj. Blanes

El Sant Jordi 2020, com la Setmana Santa, ha estat cent per cent
virtual. S’han portat llibres i roses a domicili, però, no ha estat
el mateix: no hi havia els carrers
plens de gom a gom triant i remenant llibres i comprant roses.
Hi haurà una segona oportunitat,
encara per definir com es farà, el
proper 23 de juliol. Pàg. 25 i 26.

El riu Tordera el 21 d'abril. Foto Yoyo

Tres mesos després del Glòria, els dies 20, 21 i 22 d’abril, va ploure de manera general i generosa. La Tordera es va tornar a desbordar a Malgrat i
Palafolls i es va emportar part del material que es feia servir per reconstruir els ponts sobre la Tordera, el del tren i el dels vehicles. Una setmana
després, es van reprendre les obres amb l’objectiu de recuperar les comunicacions el proper mes de desembre. Pàg. 20 i 21.

Dades
Al llarg d’aquestes darreres setmanes, ens han omplert
cada dia de dades, no sempre coincidents ni fent servir
el mateix criteri per obtenir-les. Nosaltres hem agafat les
més properes, en aquest cas, les de l’Hospital Comarcal
de la Selva i la del nombre d’infectats al llarg d’aquests
dies entre els treballadors de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva on es poden veure clarament les oscil·lacions que hi ha hagut. A l’interior (pàgina 4), hi ha
el dia a dia del centre hospitalari blanenc, segons les dades facilitades cada vespre per la mateixa Corporació. I
a la contra (pàgina 32), l’aspecte més personal dels sanitaris que viuen a primera línia la pandèmia.

Ingressos i altes - Hospital de Blanes - Abril

Personal infectat als diversos centres de la Corporació
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Les mascaretes col·lapsen el
sistema informàtic

L’editorial
Temps estranys, temps difícils
L’inacabable degoteig de notícies sobre el coronavirus ens ha
fet conscients de la magnitud del desastre. Tancats a casa hem
anat assumint unes xifres de contagiats i morts que no hauríem
imaginat. Xifres que ja inclouen algun familiar o algun amic.
La mesures que les autoritats de tots els països han hagut de
prendre per aturar el creixement exponencial dels contagis ha
resultat eficaç. Ara convé no relaxar-nos per evitar un rebrot
violent i perdre el que s’ha guanyat.
De retruc, aquestes mesures han paralitzat l’economia.
Per les nostres comarques el risc econòmic major és l’amenaça de fallida de la imminent temporada turística per la lògica
temença dels turistes. Farà falta molt esforç per salvar-ne una
part, suposant que el temut “rebrot” ens doni oportunitat.
Una opció que podria tenir possibilitats seria poder oferir destinacions o establiments amb “seguretat sanitària”. Això requereix una preparació i col·laboració important entre empresaris
i Ajuntaments per adequar espais públics i hotels.
Està per veure si som capaços de preparar-nos a temps. yy

Cues en una farmàcia de Blanes. Foto Yoyo
BLANES / LLORET DE MAR

El 20 d’abril, just quan començava la sisena setmana de confinament, les farmàcies van començar
a dispensar les mascaretes gratuïtes promeses des de feia dies.
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«Els problemes
informàtics impedien
servir mascaretes i
medicaments»
Malgrat les crides a la calma i
que les primeres eren per als treballadors, ràpidament es van formar llargues cues a les portes de
les farmàcies. De 9 a 10 del matí,
normalitat, però poc després es va
col·lapsar el sistema informàtic i
no es podien donar ni mascaretes
ni medicaments.

Accés a les edicions
anteriors de La Marina
per codi QR o a
www.radiomarina.com/
hemeroteca

Fonts del Departament de Polítiques Digitals va atribuir el problema tècnic a les farmàcies a “una
incidència informàtica de degradació” del sistema d’informació farmacèutics de recepta electrònica (SIFARE), fet que va provocar que “la
dispensació de mascaretes a les oficines de farmàcia tingués un temps
de resposta més llarg del desitjable”.
Per la seva banda, fonts del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona deien que havia fallat el
sistema de recepta electrònica “pel
volum de dispensacions”.

«En dos dies es van lliurar
700.000 mascaretes»
En un dia es van lliurar unes
300.000 unitats.

SEGON DIA
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va informar
que les farmàcies catalanes havien
dispensat el dimarts –segon dia
de lliurament– més de 400.000
mascaretes malgrat la persistència
d’alguns problemes informàtics
que el dia abans havien col·lapsat
el sistema de recepta electrònica durant part de la jornada. En
aquest sentit, des del Col·legi es
demanava a la ciutadania que
acudís a les farmàcies de manera
esglaonada i només si era per urgències, “no cal trencar el confinament si no és urgent utilitzar la
mascareta”, apuntaven, per evitar
distribucions massives que són les
que provoquen la caiguda informàtica. Catalunya disposa d’una
xarxa de 3.200 farmàcies. yy

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Informació

012

Servitaxi Lloret

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133
972 33 17 18

676 45 25 45

972 372 943

MAIG DE 2020

LA MARINA 3

Comença la desescalada amb molts dubtes
Durarà entre 6 i 8 setmanes. Molts sectors veuen les propostes econòmicament inviables
desescalada serà en exclusiva del
Ministeri de Sanitat, que serà qui
establirà els rimes diferents segons
la situació. “La coordinació cau a
sobre el govern d’Espanya, la gestió sobre les CCAA i els ajuntaments”, ha sentenciat.

CATALUNYA

El primer dilluns de maig ha
començat la desescalada que es
farà per províncies en 4 fases i anirà cap a una “nova normalitat” que
podria arribar a finals de juny. La
unitat territorial són les províncies,
però hi podria haver “excepcions”
sempre que Sanitat ho consideri
justificat. La fase inicial, anomenada fase zero, ha començat el 4 de
maig a tot el territori amb l’obertura d’alguns locals amb cita prèvia. Entre ells, restaurants que fan
menjar per emportar. També s’han
pogut reprendre els entrenaments
d’esportistes professionals.

«Bars i restaurants podran
obrir les terrasses el dia
11 de maig amb una
capacitat limitada»
La fase 1 permetrà l’obertura
de petits comerços amb “estrictes mesures de seguretat”, terrasses amb un 30% de capacitat que
posteriorment s'ha augmentat al
50%, hotels i allotjaments turístics
o locals amb horari preferent per
als majors de 65 anys.
També podran obrir els llocs

«Els teatres i cinemes
podran reobrir a finals de
maig amb seient assignat
i un aforament limitat a
un terç»
CRÍTIQUES
L'esport i els passejos, primer pas de la desescalada. Foto Yoyo

de culte amb un terç de l’aforament i els centres d’alt rendiment
amb mesures i torns. Al transport, es recomanarà “altament
l’ús de mascaretes”.
La fase 2 permetrà obrir l’espai
interior dels locals amb un terç de
l’aforament només amb serveis de
taules, els cinemes amb un terç
de la capacitat i venda numerada
i es podran fer visites culturals i
a monuments amb les mateixes
condicions. També es podran fer

espectacles en llocs tancats amb
un nombre limitat d’espectadors.
A l’aire lliure, i sempre que sigui
amb cadires, se’n podran fer amb
més públic però també amb un
aforament limitat.
El Govern també preveu que
el curs començarà al setembre
amb algunes limitacions, pensant
sobretot en els menors de 6 anys
amb els pares que treballin fora de
casa. Els llocs de culte tindran un
aforament màxim del 50%.

En la fase 3 i última etapa es
“flexibilitzarà” la mobilitat però
amb l’ús recomanat de mascaretes. L’activitat comercial tindrà un
aforament del 50% amb distàncies
mínimes d’un metre entre persones. També es permetrà l’obertura
de platges.
COMANDAMENT DE SANITAT
El president del govern, Pedro Sánchez, ha insistit que el
comandament d'aquestes fases de

El programa aprovat pel consell de ministres ha estat criticat
políticament i econòmicament.
La Generalitat considera que la
divisió per províncies és del segle
XIX i que caldria utilitzar les zones sanitàries.
A nivell econòmic i cultural
es considera inviable obrir locals
amb un terç de la seva capacitat, com poden ser les terrasses
o teatres, per posar només dos
exemples. Dos dies després, l’aforament de les terrasses s’ampliava
a la meitat. yy
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Altes, baixes, ingressos i defuncions als
hospitals de Calella i Blanes aquest abril
SELVA - MARESME

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva ofereix des de
l’inici de la pandèmia dades dels
hospitals de Calella i Blanes. Cal
remarcar que són només de les
persones ateses en aquests dos
centres hospitalaris.
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A la taula adjunta hi ha tots
els moviments del mes d’abril. Al
número anterior de La Marina ja
vàrem publicar els de la segona
quinzena de març.

BLANES

El nombre de morts en un
mes i mig als dos hospitals ha estat de 22 a Calella i 20 a Blanes.

HOSPITALITZATS
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PERSONAL INFECTAT
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El nombre d’ingressats presenta diverses oscil·lacions al
llarg de l’abril.
On es poden apreciar més
canvis, és en el de personal infectat dels diferents centres de la
Corporació de Salut del Maresme
i la Selva, no només els dos hospitals. El dia 1 d’abril n’hi havia
76; dels dies 9 al 15, es van supe-
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rar els 90, quantitat que ha caigut
notablement els darrers dies del
mes. Molts sanitaris ja s’han recuperat, han passat la quarantena
aïllats i han tornat a treballar.
GUERRA DE XIFRES
Al llarg del darrer mes i mig
hi ha hagut una veritable guerra
de xifres entre les que donava el
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govern català i l’espanyol. Inicialment, tots dos només donaven
xifres de morts a centres hospitalaris, i les residències per a
gent gran no constaven. Quan
es van comptabilitzar, la quantitat de mors va disparar-se de
manera molt notable. El col·lectiu de la gent gran és un dels
més vulnerables. Hi ha hagut
residències on el virus no ha en-

trat i en d’altres ha provocat un
veritable daltabaix.
Posteriorment, la Generalitat
va utilitzar les xifres facilitades
per les funeràries i el nombre de
morts es va doblar, passant dels
3.500 als 7.000. A l’estat espanyol, no s’ha modificat la manera
de fer el recompte. Si s’apliqués
el mateix criteri, es podria pas-

sar en un instant de les prop de
25.000 que hi ha a principis de
maig, a les 50.000.
Aquesta diferència de criteris
és a nivell mundial i cada país fa
el “seu recompte”. Algunes fonts
apunten que a la Xina la xifra donada es podria fins i tot multiplicar per quatre. yy

Resum del primer mes de la COVID-19 als
hospitals de Blanes i Calella
SELVA - MARESME

Després d’un mes dels primers
casos declarats de coronavirus als
centres hospitalaris de la Corporació, l’Hospital Sant Jaume de
Calella i l’Hospital de Blanes han
fet un recull de les dades de les
primeres setmanes.
NOMBRE
D’HOSPITALITZACIONS

Homenatge dels cossos policials. Foto Yoyo

Des que es va detectar el primer cas als centres hospitalaris
de la Corporació, a l’Hospital de
Calella hi ha hagut un total de 319
pacients hospitalitzats a qui s’ha
fet la prova de detecció del coronavirus. D’aquests, 109 han estat
casos positius, fet que representa
un 34%, i 211 negatius.

«S'han adaptat les
instal·lacions per donar
l'atenció requerida»
A l’Hospital de Blanes, hi ha
hagut 184 pacients hospitalitzats als quals s’ha fet el test PCR.
D’aquests, el 52% (96 pacients)
han donat positiu, mentre que 88
han estat negatius.
Atenció a un pacient crític. Foto Indira Porcel (CSMS)

Amb aquestes dades es posa

de manifest que la incidència de
casos ha estat superior a la Selva
Marítima que a l’Alt Maresme.
PACIENTS CRÍTICS
Dels 109 pacients positius
hospitalitzats a Calella, 20 han requerit ventilació mecànica i dels
96 de Blanes, 28.
Tant l’Hospital de Calella com
l’Hospital de Blanes són centres de
nivell 1 que no disposen d’unitat
de cures intensives, per això s’han
adaptat les instal·lacions per poder
donar l’atenció requerida a aquells
pacients més crítics que no podien
ser derivats a altres centres més especialitzats per l’augment de casos.
En aquest sentit, la sectorització de l’àrea quirúrgica i l’adaptació
de l’àrea de reanimació dels dos
centres ha permès donar resposta
a tots aquests pacients més greus.
PACIENTS DONATS D’ALTA
El nombre de pacients que han
rebut l’alta hospitalària a Calella
ha estat d’un total de 62, 50 dels
quals han anat a domicili i 12 a
l’Hotel Salut de Calella, per acabar
de recuperar-se, atesa la impossi-

bilitat de poder-ho fer en condicions a casa seva.
A l’Hospital de Blanes s’han
registrat un total de 61 altes, de les
quals 51 han anat a domicili i 10
a l’Hotel Salut habilitat a Calella.
TRASLLATS A ALTRES
CENTRES SANITARIS MÉS
ESPECIALITZATS
D’altra banda, també s’han realitzat diferents trasllats de pacients
de més gravetat a altres centres sanitaris més especialitzats. En aquest
sentit, des de l’Hospital de Calella
s’han fet un total de 16 trasllats i 23
des de l’Hospital de Blanes.
DEFUNCIONS
El número de defuncions per
la COVID-19 als centres hospitalaris de la Corporació els primers
30 dies ha estat d’un total de 27, 17
a l’Hospital de Blanes i 10 a l’Hospital de Calella.
PROFESSIONALS
En un mes, a 528 professionals
dels diferents centres de la Corporació se’ls ha fet el test PCR. 128
han donat positiu. yy
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Allau de positius al sociosanitari de Lloret de Mar
informat prou bé de la situació a
les residències de gent gran arran
de la crisi pel coronavirus. Torra
ha afirmat que no s’ha explicat
“amb la claredat que s’hauria d’haver fet des del primer moment” i
que això ha creat “alarma social”,
un “punt de desconfiança” i una
“certa angoixa”. Les primeres setmanes no es va donar cap data
concreta i quan es va començar a
difondre la situació, en un setmana, totes les xifres es van disparar.

LLORET DE MAR

Des de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva informen
que han donat positiu en la prova de COVID-19, 45 pacients de
l’Hospital Sociosanitari de Lloret
de Mar després que se’ls practiqués
el test. També hi ha hagut 21 professionals del centre que han donat
positiu a les proves i que immediatament van estar confinats.

«45 pacients i 21
treballadors del
sociosanitari de Lloret han
donat positiu»
Les proves es van realitzar inicialment als residents que havien estat en contacte amb altres positius
o bé que presenten simptomatologia lleu per conèixer amb exactitud
quina era la situació del centre.
Des de la direcció del sociosanitari
s’han pres les mesures pertinents i
s'estan seguint els protocols dictats
pel Departament de Salut.
CALENDARI
El 3 d’abril es feia públic
que hi havia un positiu pel COVID-19 al sociosanitari de Lloret
de Mar i un altre al Sant Jaume
de Blanes. La Corporació de Salut

«Al conjunt de Catalunya,
la Generalitat ha
intervingut diverses
residències»

Exterior del sociosanitari de Lloret. Foto Yoyo

del Maresme i la Selva els va aïllar
i va començar a fer proves.
El dia 9, hi havia 8 casos més
a Lloret de Mar i el dia 10, la xifra
arribava a 38 afectats després de
13 positius més. Aquell dia s’informava que hi havia 18 treballadors que havien donat positiu a les
proves.
El dia 17, les xifres augmentaven a 41 pacients i 21 treballadors.
L’endemà, s’anunciava la primera
defunció. El mateix dia, el positiu
de Blanes del dia 3, rebia l’alta.

La diada de Sant Jordi hi va haver 4 positius més. El dia 29 es feia
pública la tercera defunció. De la
resta de residències gestionades
per altres empreses, no s’han fet
públiques les dades.
“NO ESTÀVEM PREPARATS”
Les residències d’avis depenien
inicialment d’Afers Socials i Famílies, però quan es va descontrolar
el nombre d’afectats i de morts, va
passar a dependre directament de
Salut. Deu residències (amb data
28 d’abril), atesa la seva greu situació (elevat nombre de positius i

víctimes), van ser assumides directament per la Generalitat.
“No estàvem preparats per
a aquesta situació. S’ha de ser
clar i honest”, ha afirmat el conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir el Homrani, en
una compareixença parlamentària telemàtica. El conseller ha
apuntat que es viu una situació
d’“absoluta excepcionalitat” però
ha defensat que tothom “s’hi està
deixant la pell”.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha admès que no s’ha

La consellera de Presidència
i portaveu del Govern, Meritxell
Budó, s’ha mostrat “100% convençuda” que cal canviar el funcionament i l’objectiu de les llars d’avis
de Catalunya. “S’ha de revisar el
model de residència i com cuidem
els nostres avis”, ha afirmat. Budó
ha assenyalat que les residències
atenen cada vegada més gent gran
“amb uns graus de dependència
elevat” i, per tant, molt vulnerable.
“Aquesta realitat ens ha de fer pensar que cal revisar el model i treballar-lo conjuntament amb una
visió sanitària”, ha conclòs. yy

Sentència favorable Blanes modifica el calendari
fiscal 2020
BLANES

L’equip de Govern de Blanes ha
posat en marxa un nou Calendari
del contribuent entre les crítiques
de l’oposició.

«L’oposició ha lamentat la
manca de diàleg i l’equip
de govern l’absència de
suport»

Ambulància del TSC. Foto ACN
SELVA - MARESME

La Sala Social del Tribunal de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha
ordenat a la Conselleria de Salut
i a l’empresa Transport Sanitari
de Catalunya a fer proves de la
COVID-19 a tots els treballadors
de transport sanitari de la zona
Girona-Alt Maresme. El tribunal estima la sol·licitud de mesures cautelaríssimes presentada
pels empleats i dicta que cal fer
les proves i facilitar mesures de
protecció “amb caràcter urgent i
immediat”.

En aquest sentit, estableix que
s’ha de proporcionar a tot el personal el vestuari adequat per afrontar
la pandèmia, així com mitjans per
desinfectar els vehicles. El TSJC
assenyala que la situació actual és
d’“absoluta singularitat” degut a la
pandèmia declarada.
També estableix que cal proporcionar dos equips de protecció
integral per a cada treballador,
bates impermeables i màscares
FFP2/FFP3 i quirúrgiques, amb ús
limitat per a una guàrdia. yy

El govern blanenc ha buscat ajuda al Consell de la Selva i
als bancs per poder disposar de
diners. En el tema dels bancs,
però, no hi ha hagut acord amb
l’oposició, que són majoria. Segons l’alcalde blanenc, les negociacions, continuen obertes.
En el segon ple telemàtic de
Blanes, l’ordinari d’abril, només
hi havia tres mocions que es van

«Els pagaments es poden
ajornar i fragmentar»
aprovar, però, el tema econòmic
va centrar el debat: L’oposició
ha lamentat la manca de diàleg
i l’equip de govern l’absència de
suport per fer un front comú per
contrarestar els efectes econòmics
de la COVID-19. yy

Les primeres mesures aprovades pel govern local són la
possibilitat d’ajornar els pagaments i també de fragmentar-los,
tal i com destaca l’alcalde Àngel
Canosa, “els que puguin pagar
en els terminis previstos inicialment, ens ajudaran, però els que
tinguin problemes, ho poden
fraccionar i ajornar”.
Hi ha una sèrie de temes que
han quedat pendents com la taxa
d’ocupació de les terrasses o del
Mercat setmanal que no s’ha pogut fer pel Covid-19 o la taxa de
recollida d’escombraries dels comerços que han estat tancats, com
a mínim un mes i mig.

Una de les moltes terrasses tancades. Foto Aj. Blanes
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Viure pendent del que decideix Trump i del que
passa a Catalunya
MOISÉS GARCÍA - HOUSTON

La crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 és diferent
a cada territori i s’han adoptat mesures ben diverses arreu del món.
Una de les maneres d’actuar més
polèmica ha estat, sense dubte,
l’aplicada pels Estats Units, especialment en la figura del president
Donald Trump. El territori, recordem, va tancar el passat mes d’abril
superant amb escreix la barrera
dels 50.000 morts per coronavirus.
Molts catalans passen aquests
dies als Estats Units, el seu lloc de
residència. Un d’ells és el blanenc
Álex García, que treballa com a
director financer d’una filial espanyola a terres nord-americanes.

En concret, viu a Houston, a l’estat
de Texas, des de fa un any. Passa
aquests dies amb incertesa i comprovant com es van incrementant
els casos de contagiats i morts per
coronavirus. A més, cal recordar
que als Estats Units hi ha la dificultat afegida de no comptar pràcticament amb sanitat pública.
L’Álex explica que a Texas, un
territori majoritàriament conservador, pel que fa a la ideologia política, la situació és molt complexa.
“Els comerços fa moltes setmanes
que estan tancats, excepte els de
primera necessitat, però no hi ha
prohibicions ni sancions per sortir
al carrer”. Per tant, la responsabilitat de les persones és el principal

motor per frenar la propagació del
virus en aquesta zona i l’Álex assegura que “ara sembla que la gent
comença a tenir més consciència”.
Segueix dia a dia, també, l’evolució de la pandèmia a l’estat espanyol. “El meu pare és policia i ha
d’estar cada dia al peu del canó, i
també la meva germana, que treballa fent rehabilitació als pacients
que han estat ingressats a la UCI”.
En aquest sentit, explica que “la
situació també es veu de manera
preocupant, amb una important
falta de recursos”. L’Álex reconeix
que “al principi semblava que el coronavirus només havia d’afectar la
gent gran i hem tingut massa excés
de confiança”. yy

Álex García amb els carrers completament buits

La desinfecció, una de les tasques dels voluntaris
de l’ADF de la Selva Marítima
MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

L’Agrupació de Defensa Forestal de la Selva Marítima treballa de
valent durant l’estat d’alarma, en la
lluita contra el coronavirus, per evitar la seva propagació entre els veïns de Lloret de Mar, Blanes i Tossa
de Mar, especialment, en tasques
de desinfecció, posant al servei de
la ciutadania els dipòsits d’aigua
dels vehicles d’extinció d’incendis
i aplicant en les neteges hipoclorit
de sodi, el que coneixem com a lleixiu. Tota aquesta feina és possible
gràcies als voluntaris, que ofereixen
aquest servei durant les tardes, després de les seves jornades laborals.
Netejant la parada dels taxis. Foto ADF

Tal com ha explicat el coordi-

nador comarcal i cap operatiu de
l’Agrupació de Defensa Forestal a
Lloret de Mar, Enric Martínez, les
principals tasques són “la desinfecció de zones d’afluència comuna
de les urbanitzacions, així com les
bústies de correus, les deixalleries
de les mateixes urbanitzacions i les
marquesines que hi ha instal·lades
a les parades de transport urbà”. A
més, també treballen per desinfectar el centre sociosanitari del municipi lloretenc, així com els centres
d’atenció primària, de manera coordinada amb l’empresa de neteja
que té contractada el consistori.
La majoria de les actuacions
que fa l’Agrupació de Defensa Fo-

restal se centren a Lloret de Mar, ja
que, segons explica Enric Martínez,
“el gruix d’urbanitzacions de la
nostra zona d’influència se centren
bàsicament en aquest municipi”.
Tot i això, també treballen a Blanes
i a Tossa de Mar, amb convenis de
col·laboració amb els seus Ajuntaments respectius.
A banda d’aquestes accions,
l’ADF també ofereix informació
útil durant aquest confinament per
evitar el contagi i adoptar les mesures de protecció adients davant de
la COVID-19. Es poden trobar tot
tipus de consells i conèixer les seves
actuacions a través del seu compte
a Facebook. yy
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Música als balcons
Diverses persones han animat,
sobretot les tardes de confinament els seus veïns amb la seva
música als balcons. Una de les
hores més habituals dels “concerts” ha estat de 7 a 8 de la

tarda, abans dels aplaudiments
als sanitaris. Hi ha hagut sessions de disco, música en directe, propostes per als més
petits... En definitiva, passar
una estona diferent. yy

Animació a la Rambla Ruyra. Foto Yoyo

Banyista no confinat
Un helicòpter dels Agents Rurals que resseguia la costa del
Maresme i la Selva va localitzar un banyista a la zona de la
Punta de Santa Anna de Blanes. El va seguir mentre arri-

bava una patrulla de la policia i
el sancionava. L’home, d’avançada edat, va explicar que estava habituat a banyar-se cada
dia. L’ús de les platges a l’estiu
encara és una incògnita. yy

“Mentre no hi hagi vacuna,
hi ha risc de rebrot”
BLANES / LEICESTER

L’investigador blanenc Salvador
Macip, expert en genètica molecular
de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i de la Universitat Oberta
de Catalunya explica que fins que
no hi hagi vacuna per la covid-19 hi
haurà “risc de rebrot”.
Segons ell, “en el millor dels casos” la vacuna es podria començar
a subministrar a principis de l’any
vinent, però fins que tota la població
no estigui protegida podria passar
tot l’any 2021. Segons ell, la cura
podria servir durant “mesos o anys”,
ja que sembla un virus “estable”. A
més, explica que estudis genètics no
podrien frenar la propagació de la
malaltia, però sí la mortalitat.
Macip diu que tot i que ja s’està
planejant la desescalada, la situació
no estarà “controlada” fins que no
hi hagi o bé una vacuna, o bé immunitat de grup, és a dir, “més de
la meitat de la població resistent al
virus”. Alguns estudis mencionats
per l’investigador apunten que només un 5% de la població és immune a la malaltia ara mateix.
Tot i que recorda que hi ha el
“risc” que quan la vacuna es descobreixi, el virus ja hagi mutat i
no serveixi, Macip és optimista.
Diu que de tot el ventall de virus,
la pòlio és totalment estable, la grip
“va mutant però és estable” i la sida
“canvia cada setmana” i per això fa
30 anys que se’n busca la cura. Segons el genetista, la SARS-CoV-2
“és de les estables” i la vacuna durarà mesos o anys.
EL PAPER DE LA GENÈTICA

L'helicòpter que va detectar al banyista. Foto Yoyo

Go home
Coincidint amb la Setmana
Santa i davant la possibilitat
de què arribessin persones que
tenen a Blanes la seva segona

Macip creu que la genètica
podria ajudar a “frenar la mortalitat” del coronavirus. “Una de les

Salvador Macip. Foto ACN

incògnites és saber quines seran
les persones que es posaran més
malaltes, hi ha gent a qui no els
farà res i d’altres que tenen una
resposta duríssima i que poden
morir”, explica. Segons ell, els motius d'aquesta incògnita es troben
en “factors genètics”, que “poden
predir la resposta al virus”. Si mitjançant la genètica es pot detectar
que una persona és especialment
vulnerable a la covid-19, se li posarà de seguida “vigilància”.
Entre les possibles causes de
l’impacte de la pandèmia a Catalunya, destaca les retallades pressupostàries a Salut després de la crisi
del 2008. “Es van fer seguint criteris
polítics, amb la idea que el sistema
sanitari sempre pot treballar al màxim de les seves possibilitats i que
no necessites tenir un extra”, afirma.
L’investigador català també
és crític amb la reacció europea a
la crisi sanitària quan va esclatar
a l’Àsia. “Ens vam instal·lar en un
cofoisme, pensant que Europa està
protegida i que no ens passarà res”,
reflexiona. “Ens ha faltat rapidesa,
cintura i atenció”.

CENTRALITZACIÓ I
DESCONFINAMENT
Pel que fa la centralització de
competències a l’Estat imposades
pel govern espanyol amb l’estat
d’alarma, creu que no ha estat “productiva”. Macip es mostra partidari
de “coordinar la resposta el més
centralitzat possible”, fins i tot amb
la UE o la OMS com a referents i
no els estats, però “s’ha de donar el
poder a les regions petites perquè
controlin el seu territori”. A més,
creu que a Espanya, la centralització ha significat que el lideratge de
la crisi el faci “un ministeri que no
està dissenyat ni preparat per assumir aquestes responsabilitats”.
D’altra banda, també diu que
les autoritats a l’Estat no estan “comunicant prou bé” les mesures de
desconfinament. “Si comencem
a fer situacions de risc, el virus es
tornarà a escampar i tindrem un
rebrot ràpid”, comenta, referint-se
a les imatges del primer dia de permís dels infants. Per Macip, “posar
lleis i imposar no funciona massa
bé a casa, cal explicar més i implicar a la gent”. yy

ABS: BLANES. POSITIUS: 168

residència, van aparèixer cartells (a la imatge un del passeig
de Dintre) amb el lema: Pixapins: Go home. yy

Casos positius

168

Casos sospitosos

823

Taxa crua de positius per 10.000 habitants

42,71

Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants

42,62

Assegurats

39,337

ABS: LLORET DE MAR. POSITIUS: 209
Casos positius

209

Casos sospitosos

592

Taxa crua de positius per 10.000 habitants

51,55

Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants

60,59

Assegurats

40,544

SELVA. DEFUNCIONS: 133

Cartell dels passeig de Dintre. Foto Yoyo

Defuncions

133

Taxa crua de defuncions per 10.000 habitants

7,75

Taxa estandarditzada de defuncions per 10.000 habitants

8,83

Habitants

171,617

Font: Departament de Salut - Data: 3 de maig de 2020
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La repetició de curs serà una “excepció”
clar que no es discuteix que el
Departament és l’autoritat educativa a Catalunya” i que, per tant,
el gruix de les decisions les ha de
prendre la Generalitat.

CATALUNYA

La ministra d’Educació, Isabel Celaá, ha assegurat que, com
a “norma general” tots els alumnes passaran de curs a finals de
juny i els repetidors seran “l’excepció”. Així ho han acordat el
govern espanyol i les comunitats
autònomes que també han decidit que aquest curs no s’allargarà
més enllà del juny, tot i l’aturada
pel coronavirus, i que el tercer
trimestre servirà principalment
per repassar i reforçar les matèries donades els dos primers trimestres. A més, els centres programaran activitats de reforç a
l’estiu i per al curs vinent.
L’activitat, que suma però no
resta, se centra en els aprenentatges i competències imprescindibles evitant sobrecarregar l'alumnat. La nota, en principi surt dels
dos primers trimestres.

«L'activitat del tercer
trimestre suma però no
resta»
Educació, amb l’ajuda dels
centres escolars, ajuntaments i
companyies telefòniques han fet
arribar als estudiants sense ordinador i connexió a Internet, els
elements necessaris per poder seguir les classes.

«Aquesta primera quinzena
de maig havia de començar
el procés d’inscripció del
proper curs»
SELECTIVITAT

En Jan fent les tasques escolars des de casa. Foto Yoyo

La ministra espera que els
alumnes puguin tornar a les aules
almenys les dues últimes setmanes del curs.
Aquesta primera quinzena de
maig havia de començar el procés
d’inscripció, primer, i inscripció
posteriorment del curs escolar
2020-2021. De l’evolució de l’estat d’alarma i el confinament en
sortiran les dates per fer-ho, i
d’aquestes, la data d’inici del nou
curs escolar.

De cara a al proper curs, el ministeri i les comunitats han acordat que les administracions educatives, els centres i el professorat
organitzaran plans de recuperació
i adaptació del currículum i de les
activitats educatives, que permetin avançar tot l’alumnat i especialment els més endarrerits.
Tal com es va acordar en l’anterior conferència sectorial, celebrada a finals de març, la Selectivitat se celebrarà entre el 22 de
juny i el 10 de juliol en convoca-

tòria ordinària i abans del 10 de
setembre en convocatòria extraordinària, sempre que l’evolució
de la pandèmia ho permeti.
En el cas dels estudiants d’FP,
es flexibilitzaran les pràctiques
en empreses, l’avaluació i les
proves d’accés a la universitat i
als cicles formatius.
Fonts de la Conselleria d'Educació han explicat que a la reunió de la Conferencia sectorial
d’Educació “ha tornat a quedar

Els alumnes i professors de segon de batxillerat s’estan adaptant
a la nova realitat generada per la
crisi del coronavirus per preparar els exàmens de Selectivitat,
que s’han endarrerit fins a principis de juliol. En declaracions
a l’ACN, asseguren que les eines
digitals són una bona alternativa durant el confinament, però
que no són tan efectives com les
classes presencials. Zoom, Skype,
Moodle o WhatsApp són algunes
de les aplicacions que utilitzen
per fer classes virtuals i enllestir
el temari del curs.
D’altra banda, prop de
275.000 estudiants del sistema
universitari català han reprès les
classes després de Setmana Santa de manera virtual. Així es farà
durant els mesos d’abril i maig a
l’espera del que pugui passar el
mes de juny. yy

Els menors surten al carrer amb polèmica
Els menors de 14 anys no es poden allunyar més d'un quilòmetre del seu domicili i poden córrer i fer exercici
SELVA / MARESME

El 26 d’abril, a l’inici de la setena setmana de confinament, els
menors van poder sortir al carrer,
aixó sí, amb diverses restriccions i
una polèmica prèvia entre membres del govern espanyol.

«Els menors van poder
sortir al carrer el 26
d’abril»
Segons la ministra portaveu,
Maria Jesús Montero, el Consell
de Ministres, organisme que ha
tingut totes les competències des
de l’inici de l’estat d’alarma, els
menors de 14 anys podien sortir
acompanyats d’un adult per fer les
activitats previstes al decret d’alarma: comprar, anar a la farmàcia o
al banc. Hores després el ministre
de Sanitat Salvador Illa, va haver
de concretar que també podrien
passejar. La ministra havia estat
criticada al considerar que permetre les sortides per anar a l’interior
d’un supermercat o un banc, no
era cap benefici pe als menors.

La ministra havia dit que la
mesura es començaria a aplicar
el dilluns 27 d’abril. Finalment va
ser un dia abans, el diumenge 26.
Uns dies després es van confirmar les condicions exactes: “El
govern espanyol permet que els
menors de fins a 14 anys surtin
a fer passejos de no més d’una
hora al dia prop del seu domicili.
No es poden allunyar més d’un
quilòmetre de casa i han d’anar
acompanyats d’un adult que convisqui amb ells. Cada adult pot
acompanyar fins a tres nens en
un mateix passeig i els menors
poden córrer, saltar i fer exercici
mantenint el distanciament social. No poden accedir a parcs o
zones infantils. La sortida diària
s’havia de fer entre les 9 i les 21
hores”, segons anunciaven el vicepresident del govern espanyol
i ministre d’Afers Socials, Pablo
Iglesias, i el ministre de Sanitat,
Salvador Illa, en roda de premsa,
el dijous anterior a l’aplicació de
la mesura.

La Generalitat sempre ha defensat les franges horàries que finalment s’han aplicat.
El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón,
alertava que “no surten lliurement
com abans. Són sortides controlades. Els nens són vectors de transmissió perquè ho pateixen menys
però fa sis setmanes del confinament i no han sortit. La probabilitat que estiguin infectats ara és
molt baixa”, va assegurar.

«Portaven sis setmanes
de confinament i el risc de
contagi era baix»
per tant, les mesures no es poden
“aplicar igual a les persones sanes
que a les altament vulnerables”.
En relació amb la possibilitat
de sortir a fer esport, el responsa-

Simón compareix cada dia davant dels mitjans de comunicació
per donar explicacions de l’evolució del coronavirus. Ell també va
donar positiu i va estar uns dies
aïllat. Les seves declaracions eren
des del confinament.
ALTRES COL·LECTIUS
Sobre la gent gran, Simón deia
que els ancians no tenen més risc
de contagi però sí que són més
vulnerables a la malaltia i que,

Passejada en bicicleta. Foto Yoyo

ble de Sanitat remarcava que “una
persona sola no pot transmetre”
el virus a ningú. Finalment es va
poder sortir el 2 de maig.
En aquest sentit, va afirmar
que “una persona que corre sola
o que va en bicicleta no implica
cap risc” però que això no significa que es permeti que s’ajunti amb
altres persones que van a córrer. yy
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Llaç verd
El llaç que hi ha a l’entrada de
Lloret és des de fa dies de color
verd, el color de l’esperança.
El llaç està situat a la rotonda
d’entrada i va canviant de color, segons la diada que se celebri. Ara, donada la crisi del co-

ronavirus s’ha optat pel color
verd de l’esperança, primer per
solucionar els problemes sanitaris, i després, el futur d’una
vila cent per cent turística i ara
per ara paralitzada. yy

La Comissió de Dol continua
treballant
SELVA / MARESME

Davant la situació excepcional
que ha generat la pandèmia de la
COVID-19, els membres de la
Comissió del Dol de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
continuen treballant per adaptar-se a les necessitats i seguir donant respostes a aquelles persones
que ho necessitin.

«Aquestes darreres
setmanes no ha estat
possible acomiadar,
vetllar i fer un funeral com
s'hauria de fer»
Verd d'esperança. Foto Aj. Lloret

Dibuixos per pintar
La Fundació Climent Guitart
també s’ha afegit a les iniciatives per fer més suportables
els dies de confinament. Pilarín Bayés ha fet una sèrie de
dibuixos per pintar que s’han
difós perquè la mainada pas-

sés una estona entretinguda
després d’estar-se tantes i tantes hores a casa. La relació i
col·laboració de Pilarín Bayés
amb la Fundació Guitart ja bé
de molt lluny. yy

Dibuixos per pintar de Bayés. F. Climent Guitart

Ous de Pasqua
El Dilluns de Pasqua, Javi Gutiérrez, de les botigues Sweet
Things de Lloret de Mar, va
donar Ous de Pasqua a la residència Sant Nicolau Font i a

l’hospital sociosanitari. Malgrat la pandèmia del moment,
es va poder reviure una de les
tradicions de Setmana Santa i
endolcir una mica la situació. yy

Lliurament dels Ous de Pasqua. Foto Aj. Lloret

A causa de la situació d’alarma, no ha estat possible acomiadar, vetllar i fer un funeral com
s’hauria de fer. Això pot esdevenir en dols complicats que requereixin d’una atenció específica.
En aquest sentit, les persones que
ho necessitin poden adreçar-se
als seus centres d’atenció primària de referència i les persones
que ja rebien atenció per processos de dol continuaran tenint
aquest seguiment via telefònica o

Imatge que il·lustra la Comissió del Dol. Foto CSMS

via telemàtica per part dels psicòlegs de la Corporació.

«Les persones que ho
necessitin poden adreçarse als seus CAP de
referència»
D’altra banda, la Fundació
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró posa a dispo-

sició de la ciutadania l’Equip
d’Atenció Psicosocial (EAPS) per
donar atenció i acompanyament
psicològic en els processos de
dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Aquelles persones que ho
necessitin poden contactar amb
la Fundació Hospital a través del
correu electrònic atenciodol@
fundaciohospital.org o als telèfons
d’emergències 525 015 258 o 625
015 689. L’atenció es farà via telefònica o per videoconferència. yy
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Controls permanents
Policies Locals i Mossos d’Esquadra han fet des del primer
moment controls a vehicles i
persones per evitar que se saltessin el confinament. Són especialment intensos els caps de
setmana i també ho varen ser

els dies de Setmana Santa i el
Pont de maig. A Lloret es van
aplicar 900 sancions el primer
mes. A Blanes, fins el 28 d’abril,
n’hi ha hagut 966 després
d’identificar 5.320 persones i
més de 9.000 vehicles. yy

Mascaretes per anar a
treballar
BLANES

El dimarts 14 d’abril, un cop
acabada la Setmana Santa (a Blanes –jornada festiva– la mesura
es va retardar 24 hores), es va
trencar el confinament total que
hi havia hagut els darrers 15 dies
permetent l’obertura d’empreses i
la represa de l’activitat a la construcció, entre d’altres.

«En dos dies es van
repartir 275 mascaretes»

Controls als camins de ronda. Foto P. L. Lloret

Són les vuit
Cada dia a les vuit del vespre,
la gent surt als balcons i finestres per aplaudir els sanitaris i agrair la tasca que fan a
primera línia de foc. A l’altra
cara de la moneda, alguns, per
part d’una minoria, són rebutjats amb escrits o els increpen

quan tornen a casa per por a
resultar infectats. A la imatge,
els sanitaris agraeixen als policies que treballen a Blanes,
Lloret i Tossa les mostres de
suport que els feien arribar per
segona vegada, una el mes de
març i l’altre aquest abril. yy

El confinament deixava de ser
total. Primer només es podia sortir
de casa per anar a treballar, comprar
o visitar al metge. Hi havia d’altres
casos especials com passejar el gos
al costat de casa o les famílies que
tenen infants amb TEA, que tenien
permís per sortir al carrer.
Sempre que es pogués, s’havia de mantenir el teletreball des
de casa.
Els canvis que es van aplicar el
dia 14, afectaven especialment les
empreses i la construcció. També
podien anar al seu lloc de feina les
treballadores de la llar.

Repartimet de mascaretes. Foto Aj. Blanes

S’havien de prendre totes
les mesures de seguretat i higiene per evitar nous contagis. En
aquest sentit, a l’estació de tren
de Blanes i a l’estació de Bus,
agents cívics i Creu Roja coordinats per Protecció Civil, van repartir mascaretes.

micili), hotels, equipaments d’oci,
culturals i centres esportius.

Quedaven exclosos d’aquesta
obertura parcial les botigues no
essencials, bars i restaurants (excepte els que porten menjar a do-

A les escoles, instituts i universitats es continuava treballant
telemàticament i no de manera
presencial. yy

«Malgrat la represa parcial
de l’activitat, poca gent
utilitzava el transport
públic»

Lots del CDA a domicili
El dispositiu d’entrega a domicili és possible gràcies a la implicació i coordinació dels diferents
departaments municipals.

Sanitaris de l'Hospital de Blanes. Foto Yoyo

«El CDA és un
projecte gestionat per
l’Ajuntament de Lloret de
Mar i Càritas»

Mampares
Federacions i Gremis dels sectors de la restauració i l’oci fa
setmanes que treballen per
afrontar amb les màximes garanties la desescalada. El que
es reclama és unitat de criteris i que siguin les directrius
molt concretes i el més fermes

possible per no haver de fer
inversions que després quedin
obsoletes en un dia o una setmana. La proposta d’obrir 1/3
de les terrasses com a primer
pas, es veu inviable a nivell
econòmic. Finalment es permet obrir un 50 %. yy
Centre de Distribució d'Aliments. Foto Aj. Lloret
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
fa la distribució a domicili dels
lots de productes alimentaris a les
famílies beneficiàries del Centre
de Distribució d’Aliments (CDA).
Setmanalment 240 famílies de
mitjana assisteixen al CDA.
Mampares en un restaurant. Foto ACN

Amb la distribució a domicili
es pretén seguir donant continuïtat a l’atenció de les necessitats bà-

«Setmanalment 240
famílies de mitjana
assisteixen al CDA»
siques de les persones en situació
de vulnerabilitat del municipi i alhora, garantir les mesures de prevenció de contagi per COVID-19
de la ciutadania evitant desplaçaments fora del domicili.

La regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez, explica
que, “degut a l’impacte socioeconòmic produït per l’estat d’alarma,
des de l’Ajuntament s’han pres
mesures de suport i ampliació al
CDA, atès que moltes persones
s’han vist afectades pel tancament
d’empreses i han vist augmentades
les seves dificultats per satisfer les
necessitats bàsiques d’alimentació,
especialment les famílies amb fills
menors a càrrec i persones en situació de dependència”.
El CDA és un projecte gestionat per l’Ajuntament de Lloret de
Mar i Càritas per garantir l’accés
als aliments a aquelles famílies del
municipi que es troben en situació
de vulnerabilitat social. yy
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ASPRONIS presenta un ERTO per preservar la
seguretat del col·lectiu
SELVA / MARESME

La Fundació ASPRONIS ha
aplicat un expedient de regulació
temporal d’ocupació (ERTO) que
afecta 80 dels 350 treballadors de
la Fundació. Es tracta de 80 persones amb discapacitat intel·lectual
(d’un total de 107 ) del Centre Especial de Treball de les seccions de
manipulats, senyalització, neteja i
algunes de jardineria.
L’objectiu de l’ERTO és preservar la seguretat dels treballadors amb discapacitat, atès que
són un col·lectiu vulnerable, també pel que fa a la salut.

La direcció de la Fundació va
enviar un vídeo a tots els treballadors/es d’ASPRONIS pel canal de
Whatsapp destinat a informació
interna en què el director general, Francesc Durà, agraïa l’esforç
que tothom està duent a terme per
controlar i superar la situació des
del confinament, els que treballen
als serveis residencials, els que ho
fan des de casa i els que continuen
en serveis de guàrdia. També explicava la presentació de l’ERTO.
L’equip de la Unitat de Suport
a l’Activitat Professional (USAP) i
Recursos Humans de la Fundació
continuen al servei de les perso-

Diversos treballadors de l'entitat. Foto ASPRONIS

nes que entren a l’ERTO, malgrat
que no estiguin en actiu al Centre
Especial de Treball.
LLAR-RESIDÈNCIA
El centre ocupacional de la
Fundació allotja les persones de la
llar-residència de la Plantera per
tal d’atendre-les millor. Al centre gaudeixen d’espais exteriors i
serveis amplis i òptims per a les
característiques de les persones,
majoritàriament de tercera edat,
i facilita la detecció de possibles
casos de coronavirus i, si cal, l’aïllament. L’ingrés hospitalari d’una
persona atesa per positiu confirmat per COVID-19 va fer prendre
la decisió de separar les persones
usuàries per garantir-ne la seguretat i el confinament del personal
que les atenia fins ara.
En tan sols un dia, es va adequar l’espai del centre ocupacional
amb llits cedits per la cadena Guitart Hotels i s’han confinat 7 persones en espais separats amb l’atenció de 3 monitores que romandran
al centre les 24 hores al dia mentre
duri l’aïllament. Les instal·lacions

Desinfecció del centre ocupacional. Foto ASPRONIS

del centre van ser desinfectades
pels serveis externs d’ASPRONIS.
L’ocupacional compta amb diversos mòduls diferenciats, així com
cuina, banys adaptats i prou dutxes també adaptades per garantir
la qualitat de l’atenció.
El personal d’atenció directa
que té cura de manera continuada
de les persones en aïllament està
equipat amb equips de protecció

individual (EPI) i compta amb el
suport extern constant dels serveis residencials. La Fundació
ha treballat per aconseguir més i
millors EPI, molt escassos al mercat. Han comptat amb donacions
generoses de material per part
d’empreses i ajuntaments, i s’estan
fent gestions constantment amb
el Departament de Treball i Afers
Socials i Famílies i els ajuntaments
de Blanes i Palafolls. yy
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Humanitzar el tracte amb el pacient
SELVA - MARESME

Infermeres i auxiliars de la
planta d’hospitalització dels Hospitals de la CSMS han posat en
marxa una iniciativa per humanitzar el tracte amb els pacients
de la COVID-19 en uns moments
d’excepcionalitat.
El coronavirus és una malaltia molt contagiosa, fet que
obliga els professionals sanitaris
que estan en contacte amb pacients de COVID-19 a extremar
les precaucions i atendre’ls fent
ús d’un uniforme concret per
evitar, en la mesura del possible,
la transmissió de la malaltia. L’ús
de la granota, màscara, guants i
mascaretes és fonamental.
Les mesures de protecció són
molt necessàries però poden restar proximitat entre el sanitari i
el pacient, perquè el malalt no
identifica amb claredat el rostre
concret de la persona que l’atén.
És per això que les infermeres i
auxiliars d’Hospitalització dels
Hospitals de Blanes i Calella, seguint els passos d’altres centres
hospitalaris, han desplegat una
iniciativa per humanitzar més el
tracte amb els pacients.
La iniciativa consisteix en

l’ús d’una fotografia personal
que el professional porta penjada al coll com si fos una acreditació per tal que el pacient pugui
visualitzar el rostre de la persona
que l’està assistint. Aquesta fotografia porta el nom de la persona
i està plastificada per poder-la
netejar. Per ara, la resposta de
molts pacients envers aquesta
acció està sent molt positiva i
valorada.

als que no estant contagiats.
El servei de Ginecologia i
Obstetrícia de la Corporació va
dur a terme una sectorització dels
espais per poder donar una resposta adequada a totes les dones.
Malgrat tot, hi ha gestants que
continuen sense acudir a l’Hospital de Calella per fer-se les proves
de control per por al contagi.

ATENCIÓ A LES
EMBARASSADES A CALELLA

Per això, davant d’aquesta situació i per esvair dubtes, s’han
enregistrat un total de 7 càpsules
de vídeo, d’un minut cadascuna,
en les quals la cap de Ginecologia
i Obstetrícia, la Dra. Marta Gonzàlez, explica breument, com s’ha
organitzat el servei, quins circuits
s’han creat i com s’està fent el seguiment de totes les pacients.

La cap de Ginecologia i Obstetrícia, Marta Gonzàlez, ha explicat
en format audiovisual un seguit
de recomanacions que les gestants
han de tenir en compte durant
aquests dies en relació al servei.

«S’han fet vídeos per
informar les embarassades
que no van a l’hospital per
por de contagi»

«Les mesures de protecció
són molt necessàries però
resten proximitat amb el
pacient»

Davant l’excepcionalitat provocada per la COVID-19, els centres de la Corporació han hagut de
dur a terme tota una reorganització per tal de poder donar resposta als pacients amb COVID-19 i

Tots aquests vídeos s’han difós a través de les xarxes socials
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. yy

Personal amb la seva foto. CSMS

Consells abans del part. Foto CSMS

Opinió

El virus de les contradiccions
públic atenent desenes de persones cada dia perquè tinguin els
aliments i serveis essencials per
anar tirant. Demano disculpes,
si hi ha algun altre col·lectiu que
no he anomenat, i si és el cas, el
màxim respecte i aplaudiment.
I ara, canviant de to, m’agradaria comentar alguns temes que
han grinyolat massa durant tots
aquests dies. Per endavant, que
és una situació excepcional i les
coses canvien cada minut, però...

Màxima precaució al sortir al carrer. Foto AMIC

Per començar, cal agrair l’esforç de tots els sanitaris i personal dels centres hospitalaris,
residències, CAPs... per atendre
els afectats. No cal oblidar que
s’estan jugant la vida i la dels seus
familiars quan tornen a casa.
En aquest apartat d’agra-

ïment, tampoc cal oblidar el
personal dels anomenats “serveis essencials”: Policies Locals,
Mossos, Protecció Civil, personal de les ambulàncies i les farmàcies, conductors de serveis
públics de transport, però també
a tots els treballadors d’aquells
establiments que són oberts al

Defuncions. Si no estigués
parlant del que parlo: de la mort
de persones i del dolor de moltes
altres que no les poden ni acomiadar, estaríem davant d’un “xou”
inqualificable. Primer, les residències d’avis, ni es nomenaven.
Després, malauradament, les
xifres d’afectats i morts van pujar com l’escuma. Després de dir
que hi havia una xifra concreta
de morts, a Catalunya, un cert
dia, aquesta es va doblar perquè
es va modificar la manera de fer
el recompte. Ja feia setmanes que
la pandèmia durava. No es podia
haver canviat de criteri abans?
Espanya, per mantenir la tònica,

no ho veu igual i manté el criteri inicial. Serà perquè surten
menys defuncions? Encara que
no serveixi de consol, la disparitat de criteris en el recompte és
mundial!

Quin interès hi posaran ara els
alumnes? En quin paper deixes
els professors per exigir els treballs? La veritat, no ho entenc.
Primer treballem, i després ja
anunciarem el que calgui!

Curs escolar. Les classes es
van aturar precipitadament el dijous 12 de març al migdia i es va
arribar a Setmana Santa com es
va poder. Van ser dies per preparar les classes telemàtiques després de les festes. Esforç titànic
dels professors per programar
les explicacions, els exercicis, la
manera de connectar, recollir
els deures... Esforç per oferir
a totes les famílies ordinador i
connexió a Internet. Arriba el 14
d’abril, un dia més tard a Blanes,
i a primera hora tothom davant
l’ordinador. Ha arribat el dia de
treballar i aprofitar el temps.
La gran sorpresa es produeix a
les poques hores: “l’aprovat serà
pràcticament general i només
repetiran curs, comptades excepcions”. Encara que la situació
excepcional ens porti a aquesta decisió, s’havia d’anunciar a
bombo i plateret el primer dia
que tothom treballava a fons?

Material de protecció. Primer no en tenim ni per als sanitaris i, quan fem la comanda,
més d’una partida és defectuosa
i s’ha de tornar. Vull expressar
el meu màxim reconeixement a
tots els voluntaris que n’han fet
a casa i a les empreses que també
s’hi han dedicat.
Decisions científiques. Els
polítics s’omplen la boca dient
que fan el que diuen els que hi
entenen, és a dir, els científics. Si
és així, per què després hi ha una
polèmica rera una altra?
Tampoc he entès que els
dissabtes el govern de Madrid
anunciï mesures per als següents
dies i, el diumenge, el president
espanyol les consulti amb els
presidents autonòmics. No hauria de ser a l’inversa?
Joan Ferrer, periodista yy
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Infants amb TEA i el
coronavirus
CATALUNYA

El trastorn de l’espectre de
l’autisme (TEA) té un origen
neurològic, no pas social, com es
pensava antigament, i té moltes
afectacions, però és un trastorn
encara molt desconegut. Malgrat
que la investigació avança, les famílies amb infants autistes s’enfronten diàriament a mites i tòpics que són barreres per a la seva
inclusió social. El coronavirus ha
estat un d’ells i famílies que han
sortit a passejar amb el seu fill,
fins i tot han estat increpades.

especifica que les persones amb
diagnòstic de TEA i conductes
disruptives “poden fer els desplaçaments que siguin necessaris, sempre que es respectin les
mesures necessàries per evitar el
contagi” del coronavirus.
Aquestes persones han d’anar
sempre acompanyades i mantenir la distància i les mesures de
seguretat.

«Algunes famílies fins i tot
han estat increpades per
sortir al carrer amb el seu
fill/a»
Protecció Civil ha aclarit que,
si és imprescindible sortir a passejar, cal “portar a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional” sanitari
o social que ho recomana. yy

«Cal portar a sobre el
certificat de discapacitat
i/o la prescripció del
professional sanitari o
social»
Malgrat l’estat d'alarma que
afecta el lliure dret de circulació,
les persones amb trastorns de
l'espectre autista (TEA) poden
sortir una estona al carrer, com
havien demanat les famílies i diverses associacions.
El Ministeri de Sanitat ha publicat al BOE una instrucció on

Passeig per un parc de Blanes. Foto Yoyo

#JovesConfinatsLloret
LLORET DE MAR

Els serveis d’atenció d’adolescents i joves de la secció de Benestar i Família de l’Ajuntament
de Lloret de Mar han endegat el
projecte #JovesConfinatsLloret,
un projecte d’intervenció social que aprofita la potencialitat de
les xarxes per arribar al públic
jove. La regidora de Benestar i Família, Arantxa Jimenez, explica:

«El servidor DISCORD
serveix de plataforma
virtual i punt de trobada»
“A través d’Instagram #tardajoveapeudecarrer estem treballant
en una sèrie de propostes per tal
de fomentar la participació dels
joves a la xarxa i promoure acti-

tuds proactives vers la situació
actual”. Aquestes propostes s’estan
treballant conjuntament des dels
projecte de Tarda Jove, coordinat
per educadors de carrer; el projecte Salut Jove, amb una psicòloga,
i el Servei de Mediació, amb els
mediadors.
Una de les primeres iniciatives
que s’ha endegat és la posada en
marxa d’un servidor DISCORD
que serveix de plataforma virtual
i punt de trobada per a aquells que
hi volen participar.

«També s’ofereix suport
psicològic i emocional
als joves que ho puguin
necessitar»

Logo de la campanya. Foto Aj. Lloret

La regidora de Benestar i Família també ha recordat: “És una
situació nova i excepcional per
a tothom i recordem que des del
servei oferim suport psicològic
i emocional als joves que ho puguin necessitar, així com propostes de com omplir aquest temps
amb recursos de la xarxa i algunes
activitats pròpies”. yy

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 972 33 45 00
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Més de 40 dies sense trepitjar el carrer
BLANES

En Gonzalo (16 anys) i en Fran
(14), són dos germans de Blanes
que han passat la quarantena, com
molts altres, sense trepitjar el carrer i canviant totalment els seus
hàbits diaris.
D’anar a l’institut a estudiar, a
la Ciutat Esportiva a entrenar o a
passejar amb els amics per Blanes;
a passar 24 hores rere 24 hores a
casa seva amb els seus pares estudiant en línia, jugant a la Play
o a jocs de taula, practicar esport
al balcó o al menjador i comunicar-se amb els amics amb el mòbil.
En Gonzalo defineix la situació d’“estressant”, mentre en Fran,
diu que és “avorrida”.

A nivell d’estudis, la situació
ha canviat després de Setmana
Santa. Ara es connecten cada dia
a les 10 h i les 12 h, per escoltar les
explicacions dels professors i també estan en contacte amb els seus
companys. En Gonzalo ho fa amb
l’ordinador; mentre en Fran utilitza el telèfon. “Jo només veig una
persona que puc anar modificant,
el meu germà les veu totes de cop”
apunta el germà petit.

El Gonzalo destaca com a
positiu que “ara estem més en família, parlem, juguem...” i com a
negatiu, “no poder sortir amb els
amics i no poder practicar el futbol sala”, el seu esport de tota la
vida. “La FCF ja ha donat la lliga
per acabada. Nosaltres, en el primer any com a juvenils érem sisens, per tant, el tema de pujar o
baixar no ens afecta, sigui quina
sigui la decisió final”.

Tots dos s’han fet un horari: esmorzar, classes i deures, dinar, esport, jocs de taula, la Play o la Wii,
dutxa, mirar una mica la televisió i
dormir. “Tenir una rutina ajuda a
passar millor els dies i ja en portem
molts, ara el més important és la
salut”, asseguren.

En Fran, que també practica
el futbol sala, el que troba més a
faltar “és l’esport a l’aire lliure, no
a casa”. En tot cas, és un enamorat
dels jocs de taula, “el que m’agrada
més és el Monopoly, hi puc passar
hores jugant-hi” afirma. yy

Els jocs de taula són un bon entreteniment. Foto Pili Paz

“La sensació a França és que Espanya ho fa bé”
BLANES / FRANÇA

La pandèmia de COVID-19
ha sacsejat el dia a dia de milions
de catalans, també els que viuen
repartits pel món. Mentre creixia
la corba de contagis, els missatges
i les trucades s’han multiplicat als
mòbils dels residents a l’estranger,
que duen a l'esquena la doble preocupació per la situació de la seva
gent i per la del país on es troben.
L’Èric Alfaro, un blanenc que
resideix des del 2015 a França, on
es va traslladar per motius laborals,
explica com va viure els primers
moments de l’epidèmia: Abans que
comencés l’estat d’alarma estàvem
més o menys com els altres països.
Expectants amb el que passava a

Gent amb mascaretes a París. Foto ACN

la Xina, però pensant que aquí no
arribaria. Poc a poc van arribar els
primers casos, les primeres morts, i
es van prendre mesures més dràstiques. Tot i així aquí el confinament
va trigar més que a Espanya o Itàlia.
L’Èric, com molts ciutadans
francesos, creu que això va ser per
les eleccions: “A Espanya es va decretar el confinament, però aquí no.
Molts ciutadans tenen el sentiment
de que no va ser així perquè hi havia eleccions municipals. No es van
suspendre, i a més a més, animaven
a la gent a anar a votar. Vam tenir la
sensació que la convocatòria electoral era més important que la salut”.
Tenir la família lluny de casa

sempre és difícil, però avui dia
amb tot els mitjans que hi ha per
comunicar-se és més senzill: “Seguim parlant, fem videotrucades...
Aquí la vida és més o menys igual.
Ens quedem a casa, sortim l’estrictament necessari. Al principi
sí que la gent es prenia el confinament més seriosament, però a mesura que s’ha anat allargant s’han
anat relaxant”.
Amb tot l’Èric creu que les mesures que s’estan prenent a l’Estat
espanyol són millors que a França.
“Sembla que Espanya pren mesures que no són correctes i que
la resta de països ho fa bé, però
la sensació aquí a França és tot al
contrari”. yy

“Contents estarem si arribem a facturar el 50%
de l’any passat”
BLANES

Les conseqüències derivades de
la frenada de l’activitat econòmica
pel coronavirus estan sent especialment dures pel sector del taxi.
I és que d’ençà que va començar
el confinament la seva facturació
s’ha reduït en un 80% respecte el
mateix període de l’any anterior. Si
això li sumem que els mesos d’hivern la feina es redueix, la situació
és nefasta. Així ho explicava José
Luís Lanau membre de l’Associació
Grup de taxis La Selva Blanes: “La
COVID-19 ens ha afectat en el pitjor moment, ja que durant els mesos de gener i febrer es quan menys
ingressos tenim. La feina comença
a arribar a partir de Setmana Santa.

Ara mateix estem fent una facturació d’un 80 % menys del que va ser
el mateix període el 2019”.

tament amb productes especials,
fem servir mascaretes, guants i gel
hidroalcohòlic”.

Malgrat la situació, l’associació
va decidir organitzar-se de la millor manera possible per repartir
les hores de treball i que sempre hi
hagin serveis mínims: “Una vegada
que el Govern va decretar el confinament, es va decidir treballar per
torns repartint els taxis en matí,
tarda o nit. Els horaris són elàstics,
però com a mínim sempre hi ha
d’haver un taxista treballant”. Això
sí, sempre treballant amb les mesures de protecció obligatòries per
evitar riscos innecessaris: “Desinfectem el vehicle cada dia comple-

Una de les principals fonts d’ingressos per als taxistes de la zona
és el turisme, ara mateix inexistent.
Lanau creu que les expectatives de
cara a la temporada estiuenca són
molt dolentes: “La previsió és catastròfica, però no només per a l’estiu,
sinó segurament per als propers
tres anys. El turisme internacional
no vindrà, i com a conseqüència
els bars, negocis i hotels destinats
a aquest públic també ho passaran
malament. Contents estaríem si arribéssim a facturar el 50% del que
vam fer la temporada passada”. yy

Parada dels taxis a l'estació de Blanes. Foto Jose Luís Lanau
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Platges buides
LLORET DE MAR - BLANES

Un dels atractius de la Setmana Santa és poder anar a la platja a
prendre el sol, i si el temps acompanya, fins i tot, fer el primer bany
de la temporada. Aquest any, però,
ha estat totalment diferent: hotels
tancats; locals d’oci, bars, restaurants i botigues, també i les platges, sense absolutament ningú.
Un cop perduda completament la Setmana Santa, ara la
gran pregunta és: es podran omplir aquestes platges de Blanes i
Lloret aquest estiu? Al moment
de tancar l’edició encara no hi
havia respostes. yy

Platja de Blanes. Foto Yoyo

Platja buida des del Jardí dels Olors. Foto M.A. Comas

L’hostaleria gironina dóna per “perdut” el 2020
COMARQUES DE GIRONA

La crisi del coronavirus ha
tocat de ple un sector que viu, en
bona part, de la temporada d’estiu. I és que des de la Federació
d’Hostaleria de les Comarques
Gironines (FHCG) treballen amb
la idea que la recuperació per
aquest sector es produirà a partir
del març de 2021. L’entitat, a més,
alerta que molts negocis poden
tancar, especialment els més petits, si no se’ls hi dona liquiditat,
segons explica la portaveu de la
Federació, Marina Figueras.

«Treballen amb la idea que
la recuperació per aquest
sector es produirà a partir
del març de 2021»

Passeig i platja de Lloret buits. Foto Yoyo

En aquest sentit, Figueras, reclama, entre d’altres, crèdits amb
carències de dotze mesos per
aquestes empreses.

La Federació d’Hosteleria
també reclama un protocol per
quan es pugui tornar a l’activitat.
“Ja no es tracta de quan es podrà
obrir, sinó amb quines condicions”, assenyala Figueras.

«El Patronat de Turisme
Costa Brava Girona
prepara campanyes
especials de promoció»
ENQUESTA DEL PATRONAT
El Patronat de Turisme Costa
Brava Girona està fent una radiografia mitjançant l’Enquesta
sobre l’impacte i mesures davant
la COVID‑19 en el sector turístic
gironí entre més d’un miler d’empreses dels subsectors de l’allotjament turístic, la restauració, les
empreses organitzadores d’esdeveniments i les empreses d’activi-

tats lúdiques, entre altres àmbits.
L’enquesta és anònima, es compon de vint preguntes centrades
en la repercussió que la crisi està
tenint en les empreses i l’activitat
que desenvolupen, i en aquelles
competències que afecten directament les entitats: promoció, difusió i comercialització.
Del resultat obtingut en l’enquesta, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona obtindrà una
fotografia real de la situació del
sector i podrà definir una estratègia promocional més concreta
d’acord amb la legislació governamental vigent a l’Estat espanyol i a Europa.
També s’ha activat l’espai:
www.costabrava.org/actualitat
amb informació útil i oficial per
al sector turístic de la demarcació de Girona relacionada amb la
COVID-19. yy
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7 mesures per reactivar el turisme
manifestat que estan treballant a
nivell europeu en la coordinació
de les mesures, i que saben de la
necessitat i la urgència de prendre
decisions, però sempre seguint
criteris sanitaris per poder aportar
seguretat al sector i als turistes, ja
que és la clau per restablir la confiança en la destinació. Per això, ha
comminat als alcaldes de l’AMT,
l’interès a celebrar aquest tipus
de reunions de manera periòdica,
cada dos o tres setmanes, per seguir de manera conjunta l’evolució
de les iniciatives que finalment es
portin a terme i la seva idoneïtat.

LLORET DE MAR

La Ministra d’Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto,
ha mantingut una reunió amb
els alcaldes dels 8 municipis que
conformen l’Aliança de Municipis
Turístics de Sol i Platja (AMT): −
Adeje, Arona, Benidorm, Calvià,
Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas)
i Torremolinos− i la secretaria
tècnica de l’Institut Tecnològic
Hoteler (ITH).

«Lloret de Mar és un dels 8
municipis que conformen
l'Aliança de Municipis
Turístics de Sol i Platja»
Durant la reunió, el president
de l’AMT, Toni Pérez, alcalde de
Benidorm, ha exposat de manera
general les set iniciatives que es
demanen des de l’AMT per reactivar el sector turístic. Posteriorment, cadascun dels alcaldes ha
anat detallant els aspectes més
rellevants que comparteixen tots
els municipis de l’Aliança en els
àmbits: 1. Sanitari - Protocol Data reobertura. 2. Comunicació.
3. Coordinació i Col·laboració. 4.
Laboral. 5. Financer. 6. Fiscal. 7.
Transport - Connectivitat.
Així, des del punt de vista sanitari, s’ha reclamat a la ministra
que es determini, en la mesura del
possible, un calendari amb dates
per a la desescalada de les mesures
actuals de confinament, i la poste-

Platja de Lloret plena de gom a gom. Quan es podrà tornar a veure? Arxiu M.A. Comas

rior reobertura del sector turístic i
les destinacions. Així mateix, s’ha
assenyalat la importància de tenir,
en la major brevetat possible, els
protocols i guies comunes a tot
Espanya, validades i consensuades
amb els principals mercats europeus i que podrien incloure certificacions (o passaports) sanitaris.
En aquesta complicada crisi
sanitària, social i econòmica, tots
els ajuntaments reclamen més
eines de finançament per als municipis, flexibilitzant la regla de
despesa, de manera que els permeti fer servir no només la totalitat del superàvit de l’exercici 2019,
sinó també una part important del
romanent actual o permetent la

capacitat d'endeutament. També
es demana per les empreses i autònoms plans específics per poder
flexibilitzar i/o posposar càrregues financeres i lloguers o hipoteques, així com poder acollir-se
i prolongar els ERTE en curs des
del punt de vista laboral.
La coordinació amb Europa
és molt important en tot el procés de desescalada; les mesures a
adoptar pel que fa la liberalització
del tràfic de persones, i el suport
a les companyies aèries per reactivar connectivitat i l'economia europea en el seu conjunt són molt
importants per a tothom, però
especialment per a les destinacions insulars. També Europa és

important des d’un punt de vista
de suport financer, ja que, entre
altres mesures, es podria plantejar
la creació de fons Dusi específicament turístics.
En el pla més operatiu, la incertesa lligada a l’ús de les platges
en cada municipi, que a dia d'avui
no s'ha aclarit, així com per exemple, els impostos i taxes a què ha
de fer front cada ajuntament, associats a la utilització d’aquestes
platges segons marca la llei de
Costes, són temes que s'han posat
de manifest en la reunió.
La ministra Reyes Maroto s’ha
mostrat molt interessada en totes les aportacions realitzades; ha

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha destacat la importància
d’aquestes reunions periòdiques
amb les principals destinacions
turístiques de l’Estat espanyol.

«La ministra Reyes Maroto
assegura que treballen
a nivell europeu per
coordinar-se»
Per concloure, i en paraules de
el president de l’AMT i alcalde de
Benidorm, Toni Pérez: “Per contundent que sembli, cal entendre
que la crisi que vivim s’ha de superar a través de la recuperació de
la indústria turística, o no se superarà. Espanya històricament ha
significat un model a nivell internacional en dos àmbits: el turístic
i el sanitari, avui és el moment de
revalidar aquest lideratge unint els
dos camins”. yy

Mampares als restaurants, menys públic al cinema
o control de temperatura a les discoteques
Les associacions i federacions treballen en protocols amb mesures per poder reobrir
CATALUNYA

Els sectors de l’hostaleria, el
cinema i l’oci nocturn reclamen
a l’administració que fixi criteris
clars per evitar que els empresaris,
que van haver de tancar a mitjans
de març, facin inversions a fons
perdut enmig de fortes pèrdues.
Demanen “coordinació” a nivell
estatal però també europeu perquè hi ha temes mundials que, al
seu entendre, no té sentit que es
facin per separat.

Control de temperatura en una discoteca xinesa. ACN

ho van haver de fer altres negocis
com teatres, cinemes, els pubs o
les discoteques. Les pèrdues s’estimen milionàries i la incertesa
sobre quan podran tornar a obrir
les portes i les condicions impera.
“SERÀ UN OCI DIFERENT”

«Bars i restaurants i altres
locals d’oci van haver de
tancar el 14 de març»

“Evidentment serà un oci diferent, perquè la situació és diferent”,
afirmen els responsables dels establiments. També es plantegen altres mesures, com les que proposa
Fecasarm amb comandes per escrit, el pagament amb targeta o un
certificat internacional sanitari per
recuperar la confiança dels clients.

Els bars i restaurants van haver de tancar amb el primer decret
d’alarma del 14 de març. També

El sector, però, demana que els
ERTE siguin flexibles, que “flueixin els diners” i negociació en els

lloguers de locals. Tot això, diuen,
juntament amb les mesures sanitàries, són els eixos “clau” per tornar a la nova normalitat.

«Creuen que l’oci nocturn
ha d’anar de la mà de
l’hostaleria en el pla de
relaxament»
Al seu entendre, el mes de
maig serà clau per decidir com es
farà la desescalada i veuen bé que
es faci per territoris. Però és clar:
“Demanarem que es facin controls per evitar que les persones
es puguin desplaçar des de llocs
on encara no està permès”. També
creuen que l’oci nocturn ha d’anar
de la mà de l’hostaleria en el pla de
relaxament de mesures. yy
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Compartim Lloret des de casa
rística, des de Lloret Turisme, ens
de gestió i promoció turística de
la destinació, s’ha volgut engegar
una campanya que recolzi el sector, els lloretencs, i que mostri de
forma afectuosa i propera que la
destinació espera poder tornar a
rebre els seus visitants ben aviat.

Una de les postals promocionals de Lloret Turisme
LLORET DE MAR

Malgrat que l’emergència sa-

nitària de la COVID-19 ha paralitzat l’activitat de la indústria tu-

La campanya “Compartim
Lloret des de casa”, que segueix
la línia del “Be a Lloretenc” recupera la idea més romàntica i
nostàlgica d’enviar i rebre postals.
Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, explica: “Tots recordem la il·lusió de rebre una postal
a casa; és una forma de mostrar
que recordes algú i en certa manera comparteixes el teu viatge o

experiència amb aquesta persona
estimada. Considerem que és un
bon recurs per mostrar a tots els
nostres visitants fidelitzats després de tants anys i als possibles
visitants que pensem en ells i els
trobem a faltar”. Hi ha quatre models diferents de postals digitals i
totes inclouen un text personal i
emotiu que parla sobre atractius
singulars de Lloret de Mar que
aviat es podran tornar a gaudir.
Les postals es poden descarregar
al web compartim.lloretdemar.
org en català, castellà, anglès i
francès i tothom qui vulgui les
pot enviar als seus familiars,
amics, clients o proveïdors. S’hi
inclouen les etiquetes #QuedatACasa i #ComparteixLloretDesDe-

Casa i #BeaLloretencsoon.
Aquesta iniciativa és la primera fase d’una campanya que
tindrà continuïtat posteriorment.
En la segona fase hi haurà més
de 15.000 postals físiques que es
trobaran a les Oficines de Turisme
de Lloret de Mar i a tots els establiments adherits a la campanya i
que permetran “tancar el cercle”;
és a dir, com explica la gerent de
Lloret Turisme, “recuperarem l’essència més vintage i romàntica de
les postals fent que cada persona
pugui compartir la seva experiència a casa nostra amb la seva
pròpia lletra, ja des de Lloret”. Les
postals inclouran un segell personalitzat de la destinació. yy

Eximeixen de pagar les quotes de Lloret
Convention Bureau
LLORET DE MAR

Lloret Turisme, entitat de promoció turística de Lloret de Mar,
ha convocat un Consell d’Administració on s’ha aprovat per unanimitat l’exempció de les quotes
als membres afiliats a l’Associació
Lloret Congressos i Esdeveniments, que aglutina el sector privat especialitzat en el producte turístic de reunions i esdeveniments
a Lloret de Mar.
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, ho justifica amb aquestes clares afirmacions sobre la situació actual: “Hem pres aquest
acord conscients de la difícil situació econòmica que aquesta pandèmia pot generar als diferents

sectors econòmics i turístics de
Lloret de Mar. Les restriccions
motivades per l’emergència sanitària COVID-19 han afectat la
mobilitat arreu d’Europa i per tant
també el pla d’accions i objectius
que tenim previst per a aquest
producte turístic”.
El Lloret Convention Bureau té un pressupost anual de
120.000€, el 50% dels quals,
60.000€, provenen de les quotes
anuals que paguen els membres a
través de l’Associació Lloret Congressos i Esdeveniments.
Fruit de l’aposta per l’especialització en l’àmbit de reunions, esdeveniments i incentius, així com

del turisme esportiu, aquesta primavera Lloret de Mar tenia confirmats diversos esdeveniments
esportius, congressuals, familiars
i culturals que no s’han pogut dur
a terme però que, en paraules de
l’alcalde de Lloret, “de moment
s’han pogut recalendaritzar a la
tardor gràcies a la implicació dels
organitzadors, el sector públic i el
privat”. És el cas del Retir Avançat
de Joe Dispenza, el Congrés Mundial de Turisme Esportiu i la Copa
AFIA, el torneig de futbol sènior
més gran del món, que ha confirmat que manté Lloret de Mar com
a seu per al 2021.
Aquesta exempció de costos
també s’aplicarà al pla d’accions

Lloret en ple confinament. Foto M.A. Comas

vinculat al producte d’oci diürn
Lloret Adventure i a les empreses

patrocinadores del mapa turístic
de la destinació. yy

I després de tres anys... aproven el pressupost
CATALUNYA

Primers pressupostos aprovats

del Govern del president de la Generalitat, Quim Torra, i primers

La majoria de vots van ser delegats o telemàtics. ACN

pressupostos després de tres anys
consecutius de pròrrogues. JxCat
i ERC hi ha votat a favor, els comuns s’hi han abstingut mentre
que Cs, PSC-Units, PPC i CUP hi
han votat en contra. L’any passat
les negociacions entre Govern i
comuns van acabar sense acord i el
2018 els pressupostos van quedar
prorrogats per l’aplicació del 155 i
la suspensió de l’autonomia.
El Parlament ha aprovat gràcies
a l’abstenció dels vuit diputats dels
comuns els pressupostos del 2020;
uns comptes que el Govern ja s’ha
compromès a modificar per adaptar-los a les conseqüències de la
COVID-19. De fet, el vicepresident
i conseller d’Economia i Hisenda,

Pere Aragonès, els ha definit com la
"primera pedra de la reconstrucció"
i ha fet una crida al “consens”. La
presidenta de CatECP al Parlament,
Jéssica Albiach, reclama al Govern
que posi els pressupostos aprovats
a disposició de la ciutadania que
més ho necessita per afrontar les
conseqüències de la pandèmia. I
la resta de l’oposició creu que són
uns comptes “caducats”. Els pressupostos suposen un augment de
la despesa de 3.000 MEUR respecte
als aprovats fa tres anys.
Per primera vegada a la història
i per les circumstàncies excepcionals per la COVID-19, la majoria
dels parlamentaris han seguit la
sessió des de casa, ja que, segons

va decidir la Mesa, a l’hemicicle hi
pot haver un màxim de 21 diputats. Només 25 diputats de JxCat
han votat telemàticament. La resta
han votat de manera presencial o
de forma delegada amb els diputats
que sí han assistit a l’hemicicle.
ELECCIONS
Ara fa unes mesos, el president Quim Torra va assegurar que
quan s’aprovessin els pressupostos es convocarien eleccions. Ara
fa uns dies, Torra va afirmar que
ni s’havia plantejat cap data per
als comicis perquè, ara per ara, la
gran prioritat és la lluita contra el
COVID-19 i les conseqüències que
se’n deriven. yy
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Nou Govern a l’ajuntament de Lloret de Mar
Junts per Lloret, ERC i els quatre regidors no adscrits formen el govern. El PSC passa a l’oposició

L’acord signat estableix diverses prioritats com millorar les
condicions
socioeconòmiques
dels lloretencs, la promoció, l’edificació i la posada en funcionament d’un equipament sociosanitari. A més, també hi ha l’objectiu
de millorar les necessitats educatives i el desenvolupament del Pla
Operatiu de reconversió turística.
A més, un altre dels punts més importants és la lluita contra els efectes de la pandèmia de la Covid-19.
El règim de dedicació del 90% que
ostentava l’anterior primer tinent
d’alcalde socialista, Francisco Pastor, passa al 80%.

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

ERC de Lloret passa a formar
part de l’equip de govern després
d’arribar a un acord amb Junts
per Lloret i els quatre regidors no
adscrits (antics edils socialistes).
Qui queda fora és, precisament,
el PSC, que des del passat mes de
març compta amb un únic regidor, Francisco Pastor. D’aquesta
manera, el govern suma fins a 13
regidors dels 21 que té el plenari.

«ERC torna al govern
després de quedar-ne al
marge el juny passat»
L’estat d’alarma ha provocat
que aquesta decisió s’hagi endarrerit però, finalment, s’ha fet pública. Segons fonts municipals,
aquest moviment era necessari
després de les divergències que hi
havia entre el portaveu socialista
i els quatre regidors no adscrits
(Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo
López), que van abandonar el
grup el passat 11 de març.
Ara, les incorporacions dels
regidors d’ERC provoquen canvis en les tinències d’Alcaldia,

Dia de constitució del nou ajuntament. Foto M.A. Comas

que queden de la següent manera: Albert Robert (Junts per
Lloret) és el primer tinent d’alcalde; la segona és Lara Torres
(no adscrita); el tercer és Jordi
Orobitg (ERC); el quart és Jordi
Sais (Junts per Lloret); el cinquè
és Eduardo López (no adscrit); i,
per últim, la sisena tinent d’alcalde és Jennifer Pérez (ERC).
D’altra banda, també hi ha

modificacions en les delegacions
específiques. El portaveu d’ERC,
Jordi Orobitg, assumeix la coordinació d’acció de govern, juntament amb Jordi Sais i Lara Torres,
així com les àrees de Promoció de
la Ciutat, Promoció Econòmica,
Esdeveniments, el Servei d’Ocupació Municipal i l’Oficina de
Relacions Laborals. A més, també passa al capdavant dels àmbits
d’Emergència Climàtica i Gestió

Forestal de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, i també d’Urbanitzacions, juntament amb el regidor Albert Robert. Els altres dos
edils d’ERC també assumeixen
delegacions. Per Jennifer Pérez
hi ha l’Àrea de Ciutadania amb
l’Oficina d’Habitatge, Igualtat i
Salut Pública, mentre que Albert
Ferràndez compta amb l’Àrea de
Serveis a les Persones, Educació i
Capacitats Diferents.

Mentre des del nou equip de
govern defensen la necessitat
d’aquest canvi, des del PSC critiquen que s’ha trencat el pacte de
manera unilateral. En una nota
de premsa, el partit considera
que és una “irresponsabilitat” fer
aquest moviment i no entenen
que Junts per Lloret accedeixi a
governar amb els quatre regidors
no adscrits.
Cs, a l’oposició, també ha criticat l’acord, “és un error i una estafa que Junts x Lloret governi amb
trànsfugues del PSC”. yy

Plou sobre mullat
fa res més que exposar-nos encara
més a properes inundacions si no
actuem ja en aquest punt, que és
una zona molt dèbil”.

SELVA / MARESME

Tot just tres mesos després del
Glòria el riu Tordera va tornar a
desbordar-se. Encara que amb
menys danys que l’anterior vegada, els episodis de pluja viscuts
els dies 20, 21 i 22 d’abril, van
tornar a afectar alguns municipis
de la Selva i Maresme.

OBRES DELS PONTS

A Malgrat de Mar les principals
afectacions han estat les inundacions als camps del Pla de Grau, tal
com explicava l’alcalde Joan Mercader: “Hi ha alguns camps que
van quedar negats després que el
riu es desbordés al seu pas per Palafolls. A la part baixa de Malgrat el
riu no va acabar de desbordar. En
el municipi no hi va haver tampoc
incidències destacables”. També va
resultar afectada la zona marítima.

Amb el riu ple de gom a gom,
l’aigua es va emportar part del material que hi havia preparat per fer
els ponts del tren i la carretera.
També va resultar afectada part de
l’obra feta. Les obres havien continuat malgrat la pandèmia, per
poder tenir els ponts el mes de
desembre i restablir les comunicacions entre Blanes i Malgrat de
Mar. Eren, inicialment, deu mesos d’obres, que ara veurem si la
nova riuada allarga els terminis.
De moment, Malgrat i Blanes estan incomunicades per tren des
de fa més de tres mesos. Ara, el
transport públic l’utilitza poca
gent, però a mesura que es vagi

A Pineda de Mar, el temporal
de mar va afectar una altra vegada
greument, el passeig marítim. El
mar va arrossegar la sorra, carril
bici, bancs, gronxadors, palmeres
i altres arres. La riera de Pineda
també baixava amb molta força i
es va desbordar a la part alta, que
va inundar alguns trams de la carretera d’Hortsavinyà. També hi va
haver algunes esllavissades en els
accessos a Can Carreres. Arbres
caiguts, talls de camins i rieres,
esllavissades i talls en el subministrament elèctric van ser les incidències més destacades a Tordera.
A la ciutat de Calella, una esllavissada va tallar la N-II. yy

«L’aigua va afectar el
material i l’obra feta per
reconstruir els ponts sobre
la Tordera»

Les obres dels nous ponts inundades. Foto Yoyo

recuperant la normalitat, la seva
necessitat i utilització també s’incrementarà. El dia 27 es va tornar
a treballar.
A Palafolls, per exemple, el
riu va tornar a desbordar en el
mateix punt que el darrer cop,
davant de la potabilitzadora, i va
produir afectacions a la zona del
Pla d’en Bigas i fins a l’alçada dels
camps d’en Croses.

Malgrat que les afectacions han
estat menors, la situació ha tornat
a posar damunt la taula el debat
sobre el paper de les administracions davant la gestió dels rius i les
lleres. El regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Palafolls, Aleix
Freixa, remarca que la situació
posa de manifest l’abandonament
que pateixen: “Aquest fet creiem
que posa de manifest la deixadesa
absoluta per part de les adminis-

«Els camps de la banda
Palafolls i Malgrat es van
tornar a inundar»
tracions responsables del riu, i és
que a Palafolls, els únics trams que
s’han refet, i que per sort han evitat mals majors, són aquells que
l’Ajuntament ha impulsat sense
que aquesta sigui la seva responsabilitat. Aquest nou episodi no
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La crisi del coronavirus augmenta la incertesa
sobre les inversions del Glòria
una crisi sanitària “inesperada,
desgraciada i complicada” acabi
endarrerint o limitant les ajudes
que s’havien de rebre per reparar
altres situacions que ara semblen
més “prescindibles”.

SELVA / MARESME

La crisi sanitària i una nova
tongada de pluges ha agafat tots els
territoris i sectors a peu canviat, però
hi ha algunes zones on plou sobre
mullat. A la Baixa Tordera, a cavall
entre el Maresme i la Selva, no havia
donat temps a refer-se de les destrosses del temporal Glòria quan, de
cop, el COVID-19 ha obligat a aturar tota l’activitat, inclosa bona part
de la reconstrucció d’espais públics i
privats arrasats pel temporal. Els alcaldes de Tordera, Malgrat de Mar,
Palafolls i Blanes han explicat que
viuen el moment amb la incertesa de
saber com acabarà impactant la crisi
del coronavirus en la recuperació de
la zona. Exigeixen a l’ACA que actuï
sobre la llera del riu per minimitzar
riscos, clamen ajudes per a la pagesia
i tanquen files amb el sector turístic.
Malgrat el que el virus suposa per
les inversions del Glòria, tots també
coincideixen a dir que la salut és la
màxima prioritat sense deixar de
pensar en el futur de tota la zona,
primer greument tocada pel Glòria i
ara, pel coronavirus.
En el que coincideixen tots els
alcaldes de la zona és en la necessitat que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) executi tots els treballs
necessaris per reforçar les motes i
crear zones d’escullera per protegir la població d’una nova crescuda del riu. “Són feines urgents
per evitar un problema si hi ha un
altre temporal”, avisava l’alcalde de
Tordera, Joan Carles Garcia abans
de la nova riuada.
Des de Palafolls, Francesc Alemany assegura que aquests treballs han de servir per construir
una “línia de defensa” per als municipis. “La Tordera és un curs fluvial no regulat i exposat a episodis
de precipitació i grans avingudes
i sense aquesta protecció quedes
molt exposat”, explica l’alcalde.
En aquest sentit, l’ACA preveu
un total de 83 actuacions a la Demarcació Territorial Tordera-Besòs
vinculades als desperfectes provocats pel Glòria a diferents conques
fluvials. D’aquestes, n’hi ha una
desena previstes a la Baixa Torde-

La via del tren tallada. Foto ACN

“Està tot en quarantena”, ha etzibat l’alcalde torderenc, que avisa
que si l’Ajuntament s'ha d’acabar
fent càrrec de tots els treballs a l’espai fluvial, la reconstrucció podria
allargar-se fins a quatre anys. “Esperarem unes setmanes o mesos i
quan passi aquesta situació ja es
veurà com s’afronta”, conclou.

Treballs de reconstrucció dels ponts a primers d'abril. Foto ACN

ra per a l’adequació de talussos i la
restauració d’obres de defensa.
Amb tot, però, l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, assegura que
aquests treballs “comencen a tenir
una visibilitat” i ja s'han hagut de
fer un pas per a camions amb sorra que uneix les dues lleres del riu.
L’alcalde selvatà ha incidit en la
importància d’aquests treballs tot
i la crisi sanitària per evitar danys
en futurs episodis de pluges.
De fet, Canosa recorda que
durant la primavera es poden
produir acumulacions importants
d'aigua als rius, com ja ha passat.
LA PAGESIA NO POT
ARRENCAR
El sector més afectat per la
crescuda de la Tordera va ser la pagesia. A la Baixa Tordera, la “zona
zero” s'ubica sobretot a Palafolls on
segons l’alcalde, Francesc Alemany,
s'haurà de fer una “obra d'enginyeria” per poder reconstruir tot
el que s’ha perdut. Alemany espera que les ajudes compromeses pel
Departament d’Agricultura ajudin
el sector a “arrencar”.
També l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, assegura que hi ha diversos productors que encara es-

tan pendents de les ajudes del
Departament d’Agricultura. “Han
quedat totalment congelades per
l’emergència sanitària actual”, es
lamenta. Des del Departament, en
canvi, afirmen que “no hi ha canvis” en la tramitació i s’està seguint
el termini previst.
Amb tot, l’alcalde de Palafolls
assegura que “abans que es pugui
recuperar l’activitat, en alguns
punts caldrà també retirar més de
2.000 camions de sediments”.
"PLOU SOBRE MULLAT" AL
SECTOR TURÍSTIC
Una altra de les afectacions
importants que es preveu és el
turisme. El sector ja està patint
moltes pèrdues per culpa del tancament forçós durant el confinament i una cop puguin reobrir
no totes les obres de reposició
del Glòria estaran acabades. “Està
plovent sobre mullat”, ha lamentat
l’alcalde de Blanes.
Canosa explica que, afortunadament, el passeig marítim del
municipi no va quedar malmès
pel temporal, però caldrà veure
si totes les platges estaran a punt
per l’estiu. A més, recorda que
el coronavirus “no és només un
problema municipal, sinó que és

Les obres van continuar el 27 d'abril. Foto Yoyo

mundial” i per això costa preveure
si aquest estiu hi haurà la mateixa
afluència de turistes a la zona.
També patiran aquesta circumstància els càmpings de la
desembocadura de la Tordera, a
Malgrat de Mar, amb l’afegit que
allà han quedat del tot aturades les
obres que havia de fer la Direcció
General de Costes de l'Estat per
refer el camí que dona accés a les
instal·lacions des de la primera línia de platja.
“S'estava a punt d’adjudicar
l’obra i ha quedat totalment aturat”,
es lamenta l’alcalde malgratenc,
Joan Mercader. L’alcalde espera
que quan passi l'estat d’alarma i
s'aixequi el confinament Costes
posi a treballar els operaris “des
del minut 1” per intentar recuperar el temps perdut.
AJUDES
D’altra banda, a Tordera el
principal problema el tenen al
passeig fluvial, que va quedar arrasat. Refer-lo té un cost estimat
d’uns 2 MEUR.
En aquest sentit, Garcia entén que sigui “prioritari” atendre
l’actual situació, però tem que les
noves urgències provocades per

També Malgrat de Mar, Palafolls i Blanes estan a l’espera de rebre
noticies de les ajudes sol·licitades
per recuperar part de la despesa
que van avançar els ajuntaments
per fer actuacions a la via pública
per recuperar espais devastats pel
temporal.
El gruix d’aquestes obres es
van fer abans que es decretés l’estat
d’alarma i ja es van poder acabar.
L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, assegura que entenen “amb
preocupació” la paralització de
les obres i també de les ajudes
que s’havien de rebre per part
de diverses administracions. Canosa ha coincidit en què ara tots
els recursos econòmics “s’han de
destinar a l’assistència sanitària”
però ha afirmat que una vegada
se superi la crisi avaluaran quines
són les prioritats.
PONTS
Malgrat la crisi sanitària s’ha
seguit treballant per refer els dos
ponts sobre el riu Tordera, el del
tren i el dels vehicles. Malgrat que
aquestes darreres setmanes, gairebé, no s’ha utilitzat el tren, la via
continua tallada entre Blanes i
Malgrat de Mar.
En principi, la normalitat havia d’arribar el mes de desembre.
Ara, caldrà veure si els terminis
s’han vist afectats pel virus i la
nova riuada i es podran complir
els deu mesos anunciats d’obres. yy

Estat de les obres després del segon desbordament. Foto Yoyo
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Suspenen la ‘Música Trobada virtual amb
a l’Esperança’
Salvador Macip
BLANES

Un dels actes més tradicionals
de cada mes de maig a Blanes a
nivell cultural és des de fa tres
dècades els concerts a l’Esperança. Quan just faltava un mes per
a l’inici del festival, els organitzadors, l’Associació Cultural “Amics
Música a l’Esperança” enviaven
aquest comunicat:
“Avui és el dia que pensàvem
dir: just d’aquí a un mes comença
la 29a edició del cicle de concerts
Música a l’Esperança a Blanes.

Però el que diem és: el cicle
d’aquest any queda suspès.
Els 4 quatre concerts programats pels divendres de maig eren:
Los Victrolas, Alessio Arena, Trio
Febos i UAL·7a.
Aquesta és una petita mostra
de l’impacte que ha tingut la COVID-19 en el món cultural: programacions totalment aturades, artistes
sense feina i un futur del tot incert,
com a molts i molts altres col·lectius
econòmics, socials, culturals, esportius després del devastador virus. yy

BLANES

El dissabte 11 d’abril des de la
Biblioteca Comarcal de Blanes, es
va poder compartir una estona virtual amb l’escriptor i investigador
blanenc Salvador Macip a través de
la plataforma Zoom.
Va ser una trobada entre alguns
dels clubs de lectura de la Biblioteca
Comarcal de Blanes. Concretament
van participar les noies del «Dilluns
llegim», el Club de Lectura Infantil
i el Club de Lectura Juvenil.
Segons els organitzadors, “va
ser una autèntica aventura preparar una trobada on hi van participar un total de 25 persones.
Cal destacar la feina dels participants dels diferents clubs de lectura
que, uns dies abans, van preparar les
preguntes i les van contrastar per
tal que no es repetissin”.
En Salvador Macip, amic de la
Biblioteca, va respondre preguntes
relacionades tant amb la literatura
com amb la seva feina com a investigador a la Universitat de Leiscester (Anglaterra).

Música a l'Esperança 2019. Foto Yoyo

Salvador Macip va ser el pregoner 2019. Foto Josep Salips

Va aclarir dubtes sobre la problemàtica que estem vivint aquests
dies i que té molt preocupats a tots,
el coronavirus. I també va quedar
temps per parlar sobre literatura,
destacant alguna de les seves no-

vel·les com: Herba Negra, Fills de la
setena Onada o Dins la capsa meravellosa que des dels clubs de lectura
blanencs s’han llegit i comentat durant l’últim curs. yy

MontPhoto suspèn I Concurs de Relats Breus i
Poesia Online
les activitats
LLORET DE MAR

A causa de la pandèmia actual,
l'Associació MontPhoto de Lloret
de Mar ha cancel·lat totes les activitats presencials: formació, exposicions, esdeveniments i local social.
Només es manté actiu el Concurs i se segueix treballant sobre
el Festival, pendents de saber si el
futur en permetrà la realització.
Coincidint amb el confinament, MontPhoto va organitzar
un nou concurs, paral·lel a l’ofici-

de la pandèmia per la COVID-19.

al: fotografia la natura des de casa.

La proposta l’apadrina l’escriptora Alba Saskia, qui va saltar a la
fama en els cercles literaris de primer ordre a l’Estat espanyol d’ençà
que la seva primera novel·la Con
un par de alas, va ser seleccionada
entre les 10 primeres obres finalistes per guanyar als reputats Premis Planeta de literatura.

Opten a aquest concurs de
manera gratuïta les imatges que
mostrin les llars, jardins, horts,
balcons, paisatges des de la finestra... des d’on es poden redescobrir espècies comunes de plantes
i animals.
Les inscripcions es van tancar
el 30 d’abril. Es pot trobar més informació de l’evolució del concurs
i d’altres activitats de l’entitat a la
pàgina web de MontPhoto. yy

Hi ha dues categories: per a joves de 14 a 18 anys i de 19 a 29 anys.
Pel que fa a les característiques i presentació de les obres,
han de tenir una extensió màxima de 3 pàgines numerades en el
cas dels relats breus, i de 30 versos en les poesies.

Cartell del concurs. Foto Aj. Blanes
BLANES

Premi d'honor 2019. Foto Rubén Pérez

Coincidint amb la Diada de
Sant Jordi, l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Blanes va obrir el
termini perquè es puguin presentar treballs al I Concurs de Relats

Breus i Poesia Online per a joves
del municipi. L’objectiu és que puguin participar en una iniciativa
creativa per aquest sector de la
població, en aquests dies tan complexos que s’estan vivint, a causa

Cal enviar els escrits a joventut.blanes@gmail.com indicant
Concurs de relats breus i poesia
online, així com la modalitat en
què es participa: relat breu o poesia, abans del 30 de maig.
Bases del concurs: https://drive.google.com/file/d/1vmR5SgSFZXBxsLlMBMvyfNeXG4-KuvBt/view. yy
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La COVID-19 centra “L’Alcalde Respon”
BLANES

Durant prop d’una hora l’alcalde, Àngel Canosa, va contestar
via Facebook diverses qüestions
plantejades per la ciutadania els
darrers dies via correu electrònic,
totes elles relacionades amb la gestió municipal de tot l’Ajuntament
de Blanes en relació amb l’emergència del coronavirus. La sessió
es va dividir en sis parts.
TEMES
La primera qüestió va ser la
més àmplia. S’hi van tractar les mesures de reactivació econòmica en
què està treballant el consistori per
poder fer front a les conseqüències
socials i financeres que provocarà

l’emergència sanitària. En aquest
apartat l’alcalde de Blanes també
va respondre una altra de les qüestions més reclamades: si s’endarreriran els pagaments de rebuts i
tributs municipals (pàg 6).
El segon bloc es va centrar en
casos molt concrets plantejats per
ciutadans i ciutadanes en relació a
temes assistencials i de serveis socials. Per la seva banda, el tercer
apartat també va incloure qüestions puntuals relacionades amb les
activitats que estan permeses o no
durant l’Estat d’Alarma.
Els dies d’obertura de comerços, així com la possibilitat que
puguin obrir altres tipus d’esta-

bliment, que no siguin de primera necessitat van ocupar el quart
bloc de preguntes. El cinquè apartat va ser una mena de calaix de
sastre per tractar dues qüestions
molt concretes difícils d’enquibir
en altres blocs: el repartiment de
mascaretes a través de les farmàcies i el desig que el web municipal
es transformi en una eina activa i
de suport envers la ciutadania.

«L’alcalde va respondre
les preguntes fetes
prèviament via correu
electrònic»
Per acabar, el sisè bloc de
qüestions que va respondre Àn-

Àngel Canosa. Foto Aj. Blanes

gel Canosa va tenir a veure amb
la recuperació de l’activitat lúdica i cultural al municipi. Aquí
les qüestions anaven des de saber

quan serà possible poder anar a la
platja fins a preguntar si està previst celebrar la Festa Major 2020 i
el concurs de focs. yy

Lloret de Mar s’uneix en la lluita contra la crisi
provocada pel coronavirus

Ple telemàtic. Foto Aj. Lloret
MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
s’ha adherit al manifest dels ens locals per fer front comú davant de

PASSATEMPS

la crisi provocada pel coronavirus.
Aquest va ser el punt més destacat
del ple que es va celebrar el passat
9 d’abril. A causa de les mesures de

seguretat adoptades durant l’estat
d’alarma, la sessió va ser, per primera vegada, telemàtica.

sures que encara queden de la Llei
de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració (LRSAL).

El ple va servir per mostrar la
intenció de treballar units, deixant
de banda els colors polítics. Així
ho van expressar tots els grups municipals, amb els seus 21 regidors,
que van votar a favor d’unir-se al
manifest que han impulsat l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya. Les
principals peticions del document
són de caràcter econòmic. Especialment, per poder mobilitzar el
superàvit disponible del 2019 sense
limitacions i anul·lar totes les me-

A banda, el manifest també
demana recursos i ajuts per emparar a les famílies, persones i
col·lectius més vulnerables. L’objectiu és garantir per ells una
sortida real en aquest context de
crisi. A més, també es considera
molt necessari crear les condicions idònies perquè els autònoms,
les petites i mitjanes empreses
i el teixit productiu en general
puguin recuperar-se ràpidament.
Per aconseguir-ho, es demana
una millor coordinació i disposar
d’instruments efectius per donar
resposta a totes les dificultats.

Cal destacar que aquest ha estat el primer ple de l’actual mandat en què el PSC ha estat representat únicament per un regidor,
Francisco Pastor. Els quatre restants, recordem, han passat a ser
regidors no adscrits: Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo López. En
aquells moments es desconeixia
encara com quedaria la composició de l’equip de govern després
d’aquest canvi. L’alcalde, Jaume
Dulsat, va ser preguntat al ple per
aquesta qüestió i va explicar que
és un tema que tractarien més endavant perquè ara la prioritat era
lluitar contra la crisi provocada
pel coronavirus (pàg. 20). yy
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Setmana Santa virtual
editat un vídeo per celebrar la Setmana Santa 2020 telemàticament.
A les deu de la nit, es va escoltar el tradicional Miserere de la
processó que sol començar aquella
hora a la Parròquia de Santa Maria.
Es tractava d’un fragment de l’obra
Ora Pro Omnibus que es va estrenar coincidint amb els 700 anys de
la Parròquia de Santa Maria i que
aquesta primavera s’havia de tornar a fer, però, com molts altres
actes culturals, ha quedat suspès.
Cant de l'Àngel 2020. Foto Aj. Blanes
BLANES

Aquesta ha estat una Setmana
Santa diferent, sense actes religiosos, tradicionals i populars, amb
la majoria de gent a casa i tots els
establiments turístics tancats.
Algunes entitats organitzadores dels actes més tradicionals han

treballat a les xarxes perquè la gent
pogués viure des de casa el que fa
cada any al carrer o a les esglésies.
Divendres Sant: A les xarxes
es va poder veure un vídeo de
la processó amb imatges d’altres
anys elaborat per Alba Ponsdomènech. Els Manaies també han

Diumenge de Pasqua: A les
dotze del migdia es va estrenar la
versió 2020 gravada per Brisa Piguillem Alum, de 10 anys d’edat,
acompanyada al piano per la seva
mare Marina Alum, qui precisament també va cantar aquesta mateixa peça musical fa uns quants
anys. És a dir: “va fer d’àngel”. El
seu germà, Martí també havia estat l’Àngel, en aquest cas el 2016.

Inicialment la Brisa no havia
de ser qui interpretés el Cant de
l’Àngel aquest 2020. Ho havia de
fer un altre noi a qui, per diverses
circumstàncies, no li ha estat possible fer l’enregistrament. Aquesta és
una tradició de fa més de 120 anys.
Paral·lelament, al carrer Raval,
hi va haver una actuació en directe a càrrec de Carmen Crespo
dirigida per Maria Rosa Vidal, ex
cantant i ex directora de les Veus
Blanques.
Dimarts de Pasqua: L’Obreria
del Santuari va preparar un vídeo
que permetia a tots els devots a la
Mare de Déu, accedir al Cambril de
la Mare de Déu del Vilar de manera
virtual. Acompanyaven les imatges
els Goigs al Vilar i una pregària.
Aquesta Setmana Santa des
de l’Ajuntament també s’ha difós
un tutorial de com fer una Mona

de Pasqua realitzat per dos joves
cuiners: la Ingrid i en Marc.
INGREDIENTS MONA DE
PASQUA
- Pa de pessic
- Per la cobertura: sucre glass
- Xocolata per fondre
- Per al farcit: nata, xocolata o
melmelada (a gust de cadascú)
- Per a la decoració: ous Kinder
petits i pollets fets amb pompons
de llana
MATERIAL POLLETS
DECORATIUS DE LLANA
- Cartró
- 1 galeta, 1 tap
- 1 cèntim d’euro
- Cola d’enganxar
- Ulls per enganxar/o bé confecció
casolana amb una cartolina
- Llana, retoladors
- Estisores yy

Aplec del Vilar
BLANES

Aquest 2020 el final de la Setmana Santa, també ha estat diferent a
Blanes. El dimarts 14 –jornada festiva–, l’Aplec del Vilar no es va poder celebrar pel confinament. Des
de l’Obreria, es va preparar un vídeo
que es va estrenar el mateix Dimarts
de Pasqua al migdia i que permetia
pujar al cambril de manera virtual
des de casa. Acompanyava la gravació una pregària i el cant dels Goigs.
Per tant, ni missa de difunts,
ni ofici, ni sardanes. Les altres alternatives a l’Aplec com ara anar a
Port Aventura o a un gran centre
comercial, evidentment, tampoc
es van poder fer. yy

Aplec 2017. Foto Yoyo

El Vilar 2020. Foto Yoyo

68è aniversari de la mort de Carl Faust
BLANES

Cada 24 d’abril la Fundació

Carl Faust commemora l’aniversari de la mort de qui fou el crea-

Ofrena floral al mateix jardí. Foto F. Carl Faust

dor del Jardí Botànic Marimurtra.
Aquest any, el Jardí ho ha fet de
manera diferent a la tradicional a
causa de la situació d’alarma excepcional que s’està vivint al món
a causa de la COVID-19.
Habitualment, es realitzava
una ofrena floral al cementiri de
Blanes, on hi ha la tomba de Faust,
amb la presència dels alumnes de
l’Escola Carles Faust. Tot seguit,
els treballadors i autoritats locals
feien una ofrena floral a l’estàtua
de Carl Faust del passeig de Mar
de Blanes. Enguany, no s’ha pogut
a terme, però el Jardí ha volgut
realitzar un acte humil i simbòlic
per recordar l’esperit d’esforç i su-

peració del seu fundador.
L’acte s’ha dut a terme a porta
tancada davant del bust de Carl
Faust, ubicat a la pèrgola del Jardí
Botànic Marimurtra. Presidit pel
gerent de la Fundació Carl Faust,
Josep Borrell, i amb la presència
d’alguns treballadors de Marimurtra, s’ha iniciat l’acte amb una
ofrena floral amb flors recollides
de les diferents zones del Jardí, i ha
conclòs amb un discurs de Josep
Borrell, que reflexionava sobre la
situació excepcional i com no deixa de ser un cicle més de la natura,
i finalitzava amb l’agraïment de tots
els treballadors per poder gaudir i
aprendre del llegat de Carl Faust.

L’acte s'ha desenvolupat en
tot moment seguint les mesures
de seguretat i prevenció establertes pels poders públics. El vídeo
de l’esdeveniment es pot consultar en el següent enllaç: https://
bit.ly/68aniversariFaust
El 1951, Carl Faust va crear
la Fundació Carl Faust, a qui va
llegar el seu patrimoni amb l’encàrrec de seguir l’acompliment
del seu objectiu vital: fer que Marimurtra fos un jardí botànic de
referència. El 13 de maig, el jardí
havia d’acollir el 25è aniversari
de l'Ecopropostes, acte ajornat
fins al 2021. yy
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Nova versió sobre la llegenda de Sant Jordi
- Sant Jordi confinat, a càrrec
de Mercè Maresma.
Una professora de l’Aula Municipal de Teatre, Mercè Maresma,
va preparar amb els seus alumnes
de 5è i 6è la llegenda de Sant Jordi. L’objectiu era donar a conèixer
l’Aula Municipal de Teatre i les
tasques que estan portant a terme des de casa els professors en
aquests dies de confinament.
- La història de Sant Jordi i
una mica més, a càrrec de la cia.
Anna Roca.

Cartell d'un Sant Jordi molt especial
LLORET DE MAR

Amb el títol Un Sant Jordi confinat el Teatre de Lloret ha estrenat
aquest 23 d’abril, diada de Sant Jordi, a través del seu canal Youtube,
un vídeo d’uns cinc minuts de durada que presenta una nova versió
de la llegenda de Sant Jordi.

«L’objectiu era contribuir
a celebrar la diada de Sant
Jordi, encara que fos des
de casa»
Elaborat per l’actor lloretenc
i director de l’Aula Municipal de
Teatre, Joan Romà Ortiz, i la seva
família, durant aquestes setma-

nes de confinament, el muntatge
audiovisual es presenta com una
versió moderna de la llegenda de
Sant Jordi, segons paraules del
mateix Ortiz.
Un Sant Jordi confinat és la
història d'un príncep que és atacat
pel Corona-Dracus, un virus que
té atemorida a tota la població. La
doctora Jordina troba una vacuna
que salva el príncep i allibera al
poble del mal que està provocant
Corona-Dracus.
ALTRES PROJECCIONS
El mateix dia es van poder
veure d’altres projeccions:

Es tracta d’una adaptació d'espectacles al format digital. En
concret, la companyia ha adaptat
espectacles de contes i va oferir
gravades tres petites històries de
10 minuts cadascuna pensades
per a nens i nenes entre 2 i 8 anys.

petits, era un concurs de manualitats lliure en què els nens i les
famílies podien dur a terme i
publicar a través de l’Instagram
el mateix 23 d’abril. El segon era
per a més grans, a partir de 16
anys, i era un concurs de microrelats amb la temàtica de somnis. Es demanava un text de 200
paraules, amb unes paraules que
s’havien d’utilitzar i unes altres
de prohibides. L’últim concurs el
van organitzar les floristeries de
Lloret de Mar i es tractava d’un
concurs de dibuix.
L’objectiu de tot plegat, segons
explicava el regidor del Teatre,
Albert Robert, tenia com a objectiu contribuir a celebrar la diada

de Sant Jordi, encara que sigui
des de casa. El regidor afegia que
des del Teatre de Lloret s’havien pensat activitats adreçades
als més petits, ja que és un dels
sectors que més ha patit aquestes
setmanes de confinament.
La Biblioteca de Lloret va
oferir l’oportunitat de parlar amb
l’escriptor Jordi Lara.
El Departament de Joventut
va organitzar un concurs a través del seu perfil d’Instagram (@
elpuntet) on, amb un seguit de
pistes, s’havia d’esbrinar algun
succés, monument, dia… especial per a Lloret de Mar. Hi va haver
preguntes tota la setmana. yy

CONCURSOS
Diversos departaments de
l’Ajuntament de Lloret: el Departament de Cultura i Festes, el Teatre de Lloret, la Biblioteca Municipal i el Departament de Joventut
han treballat en diferents iniciatives per celebrar un 23 d’abril especial i crear així una programació
per a tot el dia.
Es van posar en marxa tres
concursos. El primer, per als més

Nova versió de la llegenda. Foto Aj. Lloret

“Concurs de Murals al Carrer” i “Poesia en
Sabatilles” virtuals
l’obra i va dissenyar dues iniciatives culturals per festejar, des del
confinament per la COVID-19,
la festa per antonomàsia de la
cultura a Catalunya: la diada de
Sant Jordi.
Com que enguany no es podia
celebrar la festa al carrer, el Departament de Cultura i Festes va
organitzar el “Concurs de Murals
de Sant Jordi Edició Confinada”
que, a banda de la lògica diferència de no poder-se fer a l’aire lliure, va incloure alguns canvis. En
aquest sentit, el concurs estava
estructurat en quatre categories,
que aplegaven als escolars de 3 a
12 anys d’edat (foto de portada).

Balcons guarnits. Foto Yoyo
BLANES

El Sant Jordi 2020 a Blanes,
com a la resta de viles i ciutats del
país, ha estat molt virtual i gens
presencial. Els carrers del centre,
a diferència d’altres anys, eren
pràcticament buits de gent, i evidentment no hi havia cap parada
ni de llibres ni de roses. La festa,

però, es va poder viure des de casa
i en família.
El Departament de Cultura
i Festes de l’Ajuntament de Blanes ha volgut fer seva una frase
que corre molt en xarxes durant
aquests dies: “la cultura no s’atura”. Per això, es va posar mans a

Si la diada de Sant Jordi té dos
elements característics, aquests
són la rosa i el llibre que la tradició indica que cal regalar a les
persones a qui s’estima. Per això,
des del Departament de Cultura i
Festes de l’Ajuntament de Blanes
s’ha decidit organitzar un esdeveniment 100% participatiu.

Es tractava de “Poesia en Sabatilles”, un espectacle construit amb
les aportacions que tothom que ho
va voler fer des de casa seva. La
proposta consistia en recitar una
poesia breu, la que més agradés,
o bé una de collita pròpia. Calia
gravar-la en un vídeo i penjar-la a
l'Instagram.
BIBLIOTECA COMARCAL
Les activitats proposades per
la Biblioteca van començar el dia
abans del 23 d’abril amb la tradicional Revetlla.
Hi va haver l’Hora del Conte
a càrrec de la companyia de teatre La Minúscula, que va oferir el
Conte de princeses i cavallers.
També es va programar una
marató de presentacions de contes: Jordi Ballart parlà de la seva
creació Línia de flotació, d’Editorial Cronos; Javier Correa de Sombras de niebla, d’Editorial Círculo
Rojo, i Jordi Juvé Piñol de La mort

de l’abat, de l’Editorial Gregal. La
revetlla de Sant Jordi es tancà amb
una sessió de Màgia InstaLive a
càrrec del Mag Igor, a qui es podia
seguir en directe per Instagram.
Per la seva banda, l’endemà dijous 23 d’abril, coincidint amb la
diada de Sant Jordi, es va organitzar una trobada virtual entre lectors i bibliotecaris que es presentava sota el títol genèric de Parlem
de Llibres.
ALTRES ACTES
Dies abans, hi va haver una
trobada amb l’escriptor blanenc
Salvador Macip i el mateix dia de
Sant Jordi es va anunciar el concurs de relats breus i poesia en
línia (més informació de les dues
activitats a la pàgina 22).
Nombrosos veïns de Blanes
també es van afegir a la festa penjant dibuixos als seus balcons. yy
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Un Sant Jordi trist Acord per celebrar Sant Jordi
el mes de juliol
CATALUNYA

El 23 d’abril, diada de Sant
Jordi, el dia del llibre i de la rosa,
enguany ha estat diferent. El coronavirus i el confinament va
generar amb una forta polèmica
sobre si s’havia de celebrar quan
tocava o en una data alternativa.
Inicialment els llibreters optaven
per endarrerir la festa, mentre els
viveristes, defensaven mantenir-la
fins al darrer moment.

Llibreria tancada. Foto ACN
CATALUNYA

El Gremi de Llibreters diu
haver viscut un Sant Jordi “trist”
i amb sensacions “molt difícils”,
tot i que assegura que la diada ha
estat “més animada” del que preveia pel suport que els lectors han
mantingut amb els establiments.
Les vendes de llibres en línia –per
Libelista, Llibreries Obertes i les
webs o canals directes de llibreries– s’han triplicat durant aquest
Sant Jordi respecte un dia normal. Unes dades que, en tot cas,
la presidenta del Gremi, Maria
Carme Ferrer, avisa que són molt
baixes comparades amb les vendes d’un Sant Jordi.

ROSES
El Gremi de Floristes de Catalunya fa una valoració molt positiva de la diada de Sant Jordi, ja
que pràcticament s’ha doblat la
previsió de vendes i s'ha tancat el
dia amb una xifra que supera les
500.000 roses venudes. Malgrat
tot, les roses venudes queden molt
lluny de les dels altres anys
La previsió dels encàrrecs anticipats ha facilitat que les floristeries poguessin adaptar la comanda
i incrementar la compra final als
majoristes. El sostre de venda estava en la distribució a domicili. yy

Propostes
literàries en línia
CATALUNYA

La venda de llibres electrònics
des que va començar el confinament ha crescut un 50%, així com
també ho ha fet el temps que dediquem a llegir.
Les editorials independents
també han volgut aprofitar l’avinentesa i han engegat la campanya
#ObrimFinestres, en què editors i
escriptors recomanaven libres per
promoure la compra de títols d’editorials independents per Sant Jordi,
a través del portal en línia de llibreries independents Libelista.

«Després de certa
polèmica, hi ha hagut
acord»
del Dia del Llibre de 2020 per al
dijous 23 de juliol. Aquesta serà
doncs la data del Sant Jordi alternatiu davant la impossibilitat
que se celebrés el 23 d’abril, amb
l’estat d’alarma encara en vigor.

La veritat és que el Sant Jordi
2020, com moltes d’altres festes i
activitats, ha estat molt virtual i
amb enviaments de llibres i roses
als domicilis.

«Del 23 d’abril es passa al
23 de juliol»
MES DE JULIOL
La Cambra del Llibre, integrada pels gremis i associacions
d’editors, llibreters, distribuïdors i
arts gràfiques de Catalunya, juntament amb el Gremi de Floristes
i del Sector de la Flor, han acordat finalment fixar la celebració

Sant Jordi 2019. Foto Yoyo

La ceguesa dels miralls
tència, de refugi i d’alliberament.
«Explora, des del mateix títol,
com si es tractés d’un tema amb
variacions, les possibilitats de
l’emmirallar-se; les imatges que
retornen els miralls, la facultat de
jutjar que atribuïm a aquest objecte inert però que tant ens pot
sotmetre.»

Editorials i autors també estan
oferint gratuïtament alguns dels
seus llibres per contribuir a la necessitat de quedar-se a casa.
Les biblioteques d’arreu del
país estan recordant a través de les
xarxes socials la possibilitat d’accedir al préstec en línia de documents digitalitzats. La demanda
de llibres electrònics del servei
eBiblio de les biblioteques públiques de Catalunya ha augmentat
un 150%, mentre que el nombre
de visites ho ha fet en un 500%. yy

JOAN ADELL
Joan Adell (Blanes, 1938) és
llicenciat en Farmàcia i en Medicina (Universitat de Barcelona).
Escriu prosa i poesia. Ha publicat nombroses novel·les, entre les
quals destaquen Només són pedres
(Pagès, 2017), El carrer (Gregal,
2018) i I matarem els morts (Gregal, 2019). Ha guanyat diversos
certàmens de poesia per obra inèdita. Ha publicat el poemari Taronges calentes (Fonoll, 2017). És
soci d’honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Portada del nou llibre de Joan Adell
BLANES

La venda de llibres electrònics ha crescut un 50%. Foto ACN

Amb tot, els dos actors implicats
assumeixen que llavors “encara
s'hauran de mantenir mesures
de distància social per protegir
la salut de tots”, i s’ofereixen a les
administracions públiques i autoritats sanitàries per trobar “les
fórmules i escenaris més adequats
per celebrar-ho amb les màximes
garanties”. yy

L’escriptor blanenc Joan Adell
ha guanyat el 23è Premi de Poesia
Alella a Maria Oleart. Formaven
el jurat David Caño, Laia Carbonell i Joana Bel. El treball ha estat publicat per l’editorial Fonoll

i ha suposat una de les novetats
d’aquest Sant Jordi virtual. Segons
Laia Carbonell, autora del pròleg:
La ceguesa dels miralls recull les
llums i foscors d’un pare colpit
pel cruel trastorn alimentari de
la seva filla, amb poemes d’impo-

FITXA TÈCNICA
Autor: Joan Adell Álvarez
Pròleg: Laia Carbonell
Col·lecció: Joan Duch, 56
Pàgines: 80
Publicació: abril de 2020 yy
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Aportació econòmica Reobren parcialment els
horts municipals
LLORET DE MAR

El dilluns 27 d’abril es van reobrir parcialment els horts urbans
per permetre als hortolans anar
a recollir els productes cultivats.
En funció dels criteris de desconfinament que puguin aprovar-se
per part dels diferents governs en
aixecar-se l’estat d’alarma, es valorarà la possibilitat de reprendre els
treballs de nova plantació.
La regidora de Medi Ambient,
Marina Nicolàs explica que “Per
tal de disminuir el risc de contagi
entre els hortolans, hem establert

la regulació i limitació d’accés als
horts municipals, en funció del
número de parcel·la, el dia de la
setmana i amb un màxim 15 persones a l’interior del recinte al mateix temps”. La distribució que s’ha
aprovat és en funció del número
de parcel·la adjudicada, així els
hortolans que tinguin un número
de parcel·la imparell poden anar a
l’hort els dilluns i dimecres, i els
de número de parcel·la parell, hi

«Han estat tancats del 21
de març al 27 d’abril»

poden anar dimarts i dijous.

«El nombre de persones
s’ha limitat a 15»
La regidora de Medi Ambient
també ha destacat que “és en un
horari restringit de 9 h a 12 h i
amb una sèrie de mesures de prevenció acordades per part del Comitè d’Emergències Municipals,
com per exemple que només hi
pugui anar una persona per hort
o el fet de mantenir les distàncies
de seguretat”. yy

Unió entre les entitats privades i públiques
LLORET DE MAR

L’Obra Social “La Caixa” i
Caixabank ha concedit a l’Ajuntament de Lloret de Mar un ajut
econòmic de 12.000 € per invertir en material higiènic i de neteja. L’entitat financera se suma
així a la iniciativa d’altres empreses i associacions per fer front
a aquesta malaltia.
Lara Torres, regidora de
Serveis Econòmics, explica que
“Agraïm aquesta aportació que
ens ajuda a continuar impulsant
aquest pla de xoc contra la COVID-19. Des de l’inici d’aquesta

emergència sanitària hem dut a
terme diferents actuacions socials i higièniques, com són la
compra de material, els àpats a
domicili, l’atenció a les persones
sense sostre, la col·laboració amb
el Centre de Distribució d’Aliments o el reforç de neteja viària
en punts sensibles. Amb aquesta
ajuda podrem reforçar aquestes
accions”. I ha recordat que “la higiene i neteja és una de les principals mesures per la contenció de
la transmissió de COVID19 i per
tant continuarem treballant amb
mesures al respecte un cop s’aixequi l’estat d’alarma”. yy

Horts urbans. Foto Aj. Lloret
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Els esportistes es passen als jocs virtuals
MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Com que els esportistes no poden practicar les seves modalitats,
aquests dies de confinament es
duen a terme una gran quantitat de
tornejos virtuals, a través de jocs en
línia. Un exemple és el Gran Premi
de la Solidaritat, que va organitzar
la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme i la Creu Roja.
Els participants eren pilots de
primer nivell. Entre ells hi havia
Miguel Molina, que va competir
des de casa amb altres pilots també
contrastats com Dani Juncadella,
que va ser el guanyador. El pilot
lloretenc, Miguel Molina, que va
acabar en el vuitè lloc, va explicar
que l’objectiu principal de la iniciativa era donar suport a tots els
treballadors que lluiten aquests

dies contra la pandèmia del coronavirus. Va destacar, també, que
van passar una tarda distreta i diferent i que és una bona manera que
tenen els pilots de seguir actius, a
través de simuladors.
Una altra de les modalitats esportives que s’ha sumat als jocs
virtuals és el futbol. A través del joc
FIFA20 de la Play Station 4, s’han
organitzat tornejos amb equips de
les diferents categories territorials.
En el cas de la Primera Catalana,
el Club de Futbol Lloret va ser el
guanyador de la competició que
es va celebrar durant les primeres
setmanes de confinament. L’usuari
que va representar l’entitat lloretenca va ser Adrián Expósito, un
dels davanters del Primer Equip.
Va ser el campió indiscutible con-

tra els rivals del Grup 1 i també es
va mostrar intractable davant dels
jugadors del Grup 2. A més, va
tenir l’oportunitat de fer un partit
virtual contra Edu Expósito, jugador professional de l’Eibar, de la
Primera Divisió. De nou, Adrián
Expósito va ser el guanyador per
un resultat de 4-1.
A banda de la Primera Catalana, la resta de categories del futbol
territorial també s’han sumat a la
iniciativa, organitzant tornejos del
FIFA20. A més, diferents entitats
també han dut a terme aquest tipus de competicions per recaptar
diners en la lluita pel coronavirus. Ha estat una bona manera
de mantenir el contacte amb l’esport, encara que hagi estat a través
d’una pantalla. yy

Miguel Molina competint virtualment. Foto M.M.

Incertesa esportiva i econòmica
MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

La pandèmia de la COVID-19
portarà greus conseqüències a
molts sectors de la societat. L’àmbit esportiu també preveu sortir-ne esquitxat. De fet, ja ho ha
estat amb la suspensió de l’actual
temporada, que impedirà que les
lligues territorials i de base puguin finalitzar-se en els terrenys
de joc. Tot indica que s’haurà de
fer als despatxos i la incertesa
és màxima en la majoria de les
modalitats, ja que molts desconeixen encara si es respectaran
els resultats actuals o es declararà
nul el present curs.

Camp municipal d'esports. Foto M.A. Comas

Per exemple, a Lloret de Mar,
dues de les entitats més representatives com el Club de Futbol
Lloret i el Club Hoquei Lloret, els

dos presidents, Eduard Coloma
i Josua Pérez, respectivament,
opinen que la decisió més justa i que afavoriria a més equips
seria donar únicament el premi
de l’ascens als primers classificats (ja siguin els del final de la
primera volta o els actuals en el
moment de la suspensió) i no donar cap descens tali com ja s’ha
confirmat a l’Hoquei lliga amb la
salvació del Lloret i l’ascens del
Mataró. Això, és clar, suposarà
una reestructuració de les lligues
o competicions amb més equips.
A banda de saber com s’acabarà,
també és una incertesa quan podran començar a entrenar i competir la pròxima temporada.
I si l’aspecte esportiu és un
maldecap, també ho és l’econò-

mic. Les previsions no són bones
i la gran majoria de les entitats
ja treballen en nous pressupostos, amb menys despeses i quotes més econòmiques per a les
famílies, per tal de donar facilitats perquè els infants continuïn
practicant esport.
Les entitats també creuen que
la previsible manca d’ingressos
en patrocinis, per part de les empreses, serà una dificultat afegida. En aquest sentit, i per minimitzar els efectes de la crisi, els
clubs locals demanen la implicació de les diferents federacions,
per tal que es rebaixi el cost dels
tràmits i assegurances que es requereixen cada temporada. yy

La Gran Fondo ha estat solidària i virtual
LLORET DE MAR

L’emergència sanitària derivada
de la COVID-19 ha obligat a suspendre o posposar tots els esdeveniments esportius, entre ells la Gran
Fondo Lloret Costa Brava, que s’ha
traslladat al proper 18 d’octubre.
Tot i això, des de l’organització de
la Gran Fondo Lloret Costa Brava
van decidir mantenir la data del
26 d’abril per realitzar una jornada de ciclisme virtual amb caràcter
solidari. Com explicava el director
tècnic de la prova David de la Plaza,
“els participants que s’inscriguin a
aquesta Gran Fondo Lloret Costa
Brava virtual faran una inscripció
amb un import voluntari que anirà
destinat íntegrament al projecte Jo
em corono dels doctors Bonaven-

tura Clotet i Oriol Mitjà que recapta fons per a la investigació de la
malaltia COVID-19”.

«La Gran Fondo Lloret
Costa Brava s’ha traslladat
al 18 d’octubre»
L’empresa organitzadora va
assumir la despesa per a la plataforma de cada participant per
tal que el 100% de les aportacions
fossin per al projecte.
La cursa es podia realitzar en
diverses modalitats: sobre la bicicleta (amb recorregut Zwift o amb
recorregut lliure, amb o sense
connexió a plataformes virtuals) o

practicant qualsevol altre esport,
com córrer, caminar, pujar escales… La sortida es va fer per streaming amb l’speaker de la prova i
va comptar amb la participació
de diversos esportistes reconeguts
com són Marcel Zamora, Tomi
Misser, Nani Roma, Marc Coma,
Laia Sanz, Sandra Santanyes, Genís Zapate, Víctor del Corral,
Marc Pinsach, Nil Cardona, Melcior Mauri, Rosa Romero.
La retransmissió es va poder
seguir via Instagram Live de la
Gran Fondo Lloret Costa Brava.
Començà a les 10 h, moment de
la sortida oficial, tot i que el repte
es podia realitzar fins a les 23.59 h
del mateix dia. yy

Cartell de la Gran Fondo virtual
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La FCF dóna per acabada la
temporada
SELVA / MARESME

En una reunió celebrada a finals d’abril es van prendre aquests
acords:
• Donar per finalitzades totes
les competicions de la temporada
2019-2020 que depenen de l’FCF,
en les modalitats de futbol, futbol
sala i futbol platja, atenent a la recomanació emesa per la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat
Física, a proposta de la Mesa Sectorial de l’Esport de Catalunya.
• Obrir al llarg de les properes setmanes una consulta entre
els clubs catalans per conèixer la
seva opinió sobre la conclusió dels
campionats, abans d’adoptar una
resolució de forma posterior (ara
caldrà decidir si hi ha ascensos o
descensos, i com es concreten, i
com s’organitza l’any vinent).

• Continuar amb l’estudi i confecció del programa econòmic de
congelació i reducció temporal de
les quotes federatives a clubs i federats de cara a la pròxima temporada 2020-2021, així com d’ajut a
la tresoreria dels clubs. La presentació d’aquest paquet de mesures
compensatòries es realitzarà en

l’Assemblea General de l’FCF, i en
el supòsit que no es pugui celebrar
en les dates habituals amb motiu
de la situació a causa de la COVID-19, es donarà a conèixer amb
anterioritat a l’inici de les competicions. El FC de Bàsquet també
dóna les lligues per acabades. yy

ULTIMA HORA

Els passejos es
tornen a omplir
LLORET DE MAR / BLANES

Des del dissabte 2 de maig, de
6 a 10 del matí, es permet sortir a
passejar i practicar esport de manera individual. De 10 a 12 i de 19
a 20 h poden sortir les persones
dependents o majors de 70 anys, i
els menors de 14 anys han vist reduït el seu horari de sortida, per no
coincidir amb d’altres grups, entre
les 12 del migdia i les 7 de la tarda
(inicialment era de 9 h del matí a 21
h) L'esport i els passejos també es
poden fer de 20 h a 23 h..
Després de setmanes de confi-

nament, tant dissabte com diumenge, es va notar les ganes de sortir al
carrer dels veïns de Blanes i Lloret
de Mar. Els esportistes van ser els
més matiners i des de primera hora
del dia 2, hi havia gent pels carrers
fent el que tant els hi agrada.
Malgrat que el govern espanyol havia dit que no en reiterades
ocasions a la proposta de franges
horàries proposades des del Govern català, finalment s’han aplicat
per evitar aglomeracions tot i que
en algunes poblacions i grans ciutats no es van poder evitar. yy

Logo FCF

Activa’t i suma
oberta a tots els públics.

Cartell de la iniciativa
SELVA / MARESME

El diumenge 3 de maig, Gesport va canviar l’asfalt per les llars
de cada inscrit a la proposta Activa’t i suma Maresme-la Selva.

Amb el suport dels Ajuntaments de la comarca del Maresme
i la Selva, ha organitzat durant
tot un dia la iniciativa solidària
Activa’t i Suma modalitat indoor,

La iniciativa neix fruit de Gesport amb l’esperit de fomentar l’activitat física des de casa. Es tractava de sumar hores fent esport
i sumar recursos econòmics per
ajudar els herois i heroïnes més
propers que tenim a la comarca,
els sanitaris, que lluiten cada dia
per combatre la pandèmia. És per
això que els beneficis obtinguts
d’aquesta iniciativa, seran donats
a la Corporació de Salut Maresme
la Selva, per a la compra de material de protecció per fer front a la
COVID-19, evitant el contagi dels
sanitaris i la propagació del virus
cap a altres malalts.
Es podien fer donacions de 5, 10
o 20 euros. Les hores fetes al carrer
els dies 2 i el 3 també sumaven. yy

Passeig de Lloret el 2 de maig. Foto M.A. Comas

Tanquen l’accés al
Delta
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha
tancat l’accés a la zona del Delta
de la Tordera per protegir-lo coincidint amb la nova fase de desconfinament que permet a tothom
passejar-se i fer esport.
L’objectiu és vetllar per la protecció de la fauna i flora d’aquest
espai natural, especialment per la
nidificació dels ocells que té lloc
durant aquesta època de l’any.
El desconfinament, acompanyat
de la curiositat de gran part dels
veïns del municipi per tornar a
visitar la zona, podria provocar

Tancament de l'accés. Foto Aj. Blanes

una gran afluència de persones en
aquest indret que contribuirien a
causar greus conseqüències potser
irreversibles en l’espai natural.
La desembocadura del riu
Tordera està inclosa en l’Inventari
de Zones Humides de Catalunya
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya. L’espai està catalogat dins les ‘zones humides de la
conca de la Tordera’ i a la Xarxa
Natura 2000 com a LIC: Lloc d’Interès Comunitari per la presència,
entre d’altres, de la tortuga de rierol (Maruremys leprosa). yy
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

Maig
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS

Adreces i telèfons
FARMÀCIA CREIXELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA VIVES BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701

FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA ADELL
C. Anselm Clavé, 84
Tel. 972 331 656

De 9 a 9 h (24 h)
A PARTIR DE LES 12 DE LA NIT, S’HA DE TRUCAR ABANS A LA
POLICIA LOCAL (T. 972 358 666) I S’HA DE PORTAR LA RECEPTA.

LLORET DE MAR
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
MATEOS
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
L. VÁZQUEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS

CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS

De 9.30 a 22.00 h (dia) - De 22.00 a 9.30 h (nit)

Adreces i telèfons
FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155

FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA L. VÁZQUEZ RUIZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borrell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655

1 VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures
2 EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
3 CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
4 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
5 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
6 FAMILY DENT
Carrer de la Fe
7 E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
8 CAPRABO
Carrer Lleida
9 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Vilar
10 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
11 FARMA SALUT
Avinguda Europa
12 TOT CARN
Avinguda Europa
13 RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
14 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
15 CAPRABO
Carrer Ses Falques
16 E.S. SARAS
Avinguda Europa
17 BAR RESTAURANT BONAVISTA
Carrer Valldolig
18 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
19 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació
20 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Cristòfol Colom
21 CAPRABO
Carrer Cristòfol Colom
22 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit
23 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners
24 XURRERIA LA PLANTERA
Avinguda Catalunya

LLORET DE MAR
1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3 EL CLIP (Ferblanda)
Carrer Carme
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7 MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9 BAR SAN ANTONIO
Avinguda Vidreres
10 EL PUNTET
Avinguda de Vidreres
11 LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina
12 EL PUNTET
Plaça Esteve Fàbregas i Barri
13 CAPRABO
Avinguda Vila de Blanes
14 FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l‘Àngel
15 CAPRABO
Avinguda Vila de Tossa
16 E.S. FLUID
Avinguda de les Alegries
17 ECOMAT
Avinguda de les Alegries
18 GALP
Avinguda Vila de Blanes
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20 CAPRABO
Avinguda de Vidreres
21 PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22 PdePA
Josep Pla i Casadevall
23 PdePA
Carrer Narcís Macià i Domènech
24 BAR CASAS COLGADAS
Avinguda de Vidreres

Aquest mes, La Marina estarà als establiments oberts
d'aquesta llista i en d'altres que ens vulguin acollir,
com el mes passat. Moltes gràcies

Servei integral de paqueteria
diari a Girona

Recaderia
i paqueteria

Distribució diària
Blanes - Lloret - Tossa

Magatzematge
i distribució

Transport

Servei urgent

C. Ses Falques, 33 Nau 5 · Blanes
Tel. 972 34 80 60 - 629 29 25 72
www.trascanaleta.com · administracio@transcanaleta.com
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TRANSPORTS PÚBLICS

AT E N C I Ó !

RODALIES

AUTOBUSOS

LLORET - BLANES (Estació Renfe)

Servei tallat entre
Malgrat de Mar i Blanes

6.40
7.00

7.46

8.51

9.15

10.38

11.16 12.38 13.13 14.33 15.15 16.38
17.15 19.01 20.12 21.10 22.07

-

5.00

7.30

17.15 19.00

8.30

9.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.45

-

-

-

-

-

-

18.30 19.15 20.30

7.32

10.30 11.30 13.30 15.30
-

-

-

8.45

9.45

11.15 13.15 14.15 15.15 17.15
-

-

-

8.15

9.01

10.08 11.02 12.08

19.38 20.25 21.31

-

-

-

-

6.30

7.05

7.30

9.00

DISSABTES FEINERS

9.00

15.55

-

-

-

-

GIRONA (Estació de bus) - BLANES (Estació de bus)

-

-

-

-

-

-

FEINERS

-

-

-

-

-

-

8.30

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

DISSABTES FEINERS

8.14

-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.47

9.21

19.16 21.15

11.21 13.19 15.21 17.21
-

-

-

-

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

8.24

9.14

10.24

11.34

12.24

13.33

14.24

15.27

16.24

17.17

18.04

-

-

19.04 19.51 20.57 21.36

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

FEINERS
FESTIUS

5.00

7.00 - 21.00 cada 20 min
8.00 - 21.00 cada 30 min

6.45

9.30

10.00 14.30 17.00

-

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)
9.00

13.15 19.00

-

14.00 17.30 19.00 23.00

-

-

20.00
6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

7.15

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
FEINERS (totes les parades)

FEINERS (totes les parades)
8.00

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

10.04 12.04 14.04 16.04

18.24 20.17 22.18
-

-

11.00 14.00 15.55 18.30

-

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.15 - 20.55 cada 20 min

FEINERS

-

BLANES - GIRONA (Renfe)

FEINERS

BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)

13.01 14.08 15.01 16.01 17.51 18.38

7.17

-

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)

-

FESTIUS

7.20 - 22.50 cada 30 min

BLANES (centre) - LLORET DE MAR

LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA
7.16

21.15 21.40

LLORET DE MAR- BLANES (centre)

BLANES - BARCELONA (Renfe)
6.47

7.20 - 20.50 cada 30 min

BLANES (Estació Renfe) - LLORET

Els trasllats es cobreixen
en autobús

FEINERS

7.00

-

-

-

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)
7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30

9.30

11.30

15.30

17.30

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )
6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30
19.30 21.30 22.30

ENTREVISTA A RAQUEL GARRETA (CAP D’INFERMERIA DE L’ÀREA BÀSICA DE SALUT LLORET-TOSSA)

“Els aplaudiments són el millor de la jornada
laboral, és la nostra benzina”
més impressiona és que sempre
veuen el got ple.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Els infermers són uns autèntics
herois i aquests dies treballen de
valent per atendre els casos de la
COVID-19 entre la població. A
l’Àrea Bàsica de Salut Lloret-Tossa hi treballa un equip d’infermeria format per 37 professionals. La cap d’Infermeria −des
de l’any 2017− és Raquel Garreta,
qui treballa a la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva des
de l’any 1999, quan va entrar al
Servei d’Urgències de Blanes. El
2007 es va incorporar com a infermera del servei de Pediatria
a l’ABS Lloret-Tossa, lloc que va
ocupar fins el 2017. A banda de
la carrera d’Infermeria, té un
postgrau en Urgències Extrahospitalàries i un màster en Gestió
d’Infermeria. Garreta ens apropa
a la realitat del dia a dia d’aquest
col·lectiu durant la pandèmia del
coronavirus.
Com heu organitzat la feina al
vostre centre degut a l’arribada
de la COVID-19?
Vam passar les consultes presencials a consultes telefòniques; el
metge i la infermera valoren si
poden fer un seguiment telefònic als pacients o si cal que vagi
al centre. Fem un seguiment als
pacients fràgils i, fins i tot, alguna consulta domiciliària. Es
van revisar totes les analítiques
programades fins a finals d’abril
prioritzant les més importants,
i es van desprogramar els electrocardiogrames, espirometries
i la petita cirurgia. També fem
un seguiment diari als pacients
diagnosticats com a positius i a
tots els seus contactes. A Lloret
s’han centralitzat els serveis de
ginecologia i pediatria al CAP del
Rieral, i a Tossa s’ha concentrat
tota l’activitat assistencial al torn
del matí, de 8 a 15 h, de dilluns a
diumenge per a una millor reorganització de les tasques.
I si cal que vagin al centre,
quines mesures han de prendre?
Han d’entrar sempre amb masca-

Reunió d’equip al passadís. Foto: CSMS

I quins sentiments tenen els malalts que han d’estar aïllats?
Tenen por de la soledat. No tant la
manca d’abraçada o petons, sinó
que ningú pugui estar al seu costat. Això és esgotador.
Després d’un dia dur, què fa
quan arriba a casa?
Dutxar-me. A casa ja saben que
quan obro la porta no es poden
acostar. Em trec la roba, em dutxo, em canvio i em poso la mascareta sense abraçar-los ni fer
petons. I, tot seguit, pregunto als
fills com ha anat el dia.
Raquel Garreta treballa a primera línia amb els afectats de la COVID-19. Foto: CSMS

reta i guants, no poden haver més
de dues persones a recepció, i els
posem una solució alcohòlica a les
mans abans d’entrar a la consulta.
Com viviu aquesta situació?
Amb respecte, no amb por. És
una professió vocacional, sabem
què s’ha de fer en cada moment
i què necessita el pacient. És un
canvi a l’hora d’actuar però la base
segueix sent la mateixa. Mai hem
tingut por ni sensació de descontrol davant d’aquesta situació.
Havíeu viscut alguna experiència similar?
No. Fins i tot quan ho veia en alguna pel·lícula pensava que era
impossible que passés. Però ens
ha tocat i és el que hi ha.
Què és el més difícil?
Potser la part emocional i l’empatia de cada professional ha
sigut el més difícil de gestionar.
Al principi el més difícil va ser
decidir unes directrius que trencaven la nostra manera de treballar. Vam intentar que a l’usuari
no li provoqués molta angoixa
el fet de no anar al centre i que
els professionals s’acostumessin
a treballar sense veure el paci-

ent; així que havien d’estar molt
segurs de tota la informació que
donaven per telèfon.
Per què hi ha tants sanitaris
contagiats?
En la nostra àrea el percentatge
de professionals ha sigut baix perquè a mitjans de febrer ja visitàvem usuaris procedents de països
que en aquell moment anomenaven de risc, Xina i Itàlia, i ja vam
començar a activar el protocol de
la COVID-19.
El material de protecció que utilitzeu és defectuós?
No.
El reutilitzeu?
No. El que fem és una desinfecció de les pantalles i de les ulleres.
Tothom ja sap les mancances de
material que hi ha hagut, no a la
Corporació, sinó a nivell global,
però sempre s’ha tingut en compte la protecció tant del professional com de l’usuari. I, davant
de material dubtós, s’ha llençat.
Hem de donar les gràcies a tota la
gent que de forma voluntària ens
ha donat bates, campanes, ulleres,
que ens ha ajudat a minimitzar el
problema de la manca de materi-

al. També s’ha fet un protocol per
fer un bon ús del material i minimitzar el risc tant per al professional com per a l’usuari.
Reclameu més mesures per evitar contagis entre els sanitaris?
Que es puguin fer més testos. Ara
ja s’han començat a fer. La Corporació lluita perquè tot arribi a
bon port, dins les seves limitacions, que venen imposades.
Quan un sanitari es recupera del
coronavirus, torna a treballar?
Sí, 5 dies després que la prova
surti negativa i quan ja no tingui
simptomatologia.
S’han anunciat casos de sanitaris que s’han infectat més d’una
vegada, després d’haver-se recuperat. Això pot passar?
No tinc coneixement que això
pugui passar.
Quin ambient es viu entre el
personal sanitari?
En general venen a treballar amb
ganes, amb energia, tot i estar
cansats psicològicament. Estan
molt orgullosos de la professió
que han triat. Treballen amb
respecte però sense por, i el que

Testos ràpids a la Policia de Lloret. Foto: CSMS
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I parlen durant hores...
Doncs la veritat és que he notat
que tinc poques ganes de parlar
quan acabo la jornada. De fet,
em diuen que cada cop jo parlo
menys i pregunto més.
Com viu la seva família aquesta
situació?
Sincerament molt més bé del que
jo em pensava. A casa s’escolten
molt poques notícies i jo explico molt poc. Quan la canalla ho
pregunta, ho explico amb molta
naturalitat. La família no et veu
preocupada, però sí cansada.
Teniu ganes de què tot això
s’acabi?
Sí, moltes ganes.
Cada dia, a les 20 h, els balcons
s’omplen de persones que aplaudeixen com a mostra d’agraïment a la feina dels sanitaris. Us
donen forces aquests gestos?
Els aplaudiments són el millor
de la jornada laboral, és la nostra
benzina. Com a infermera és un
orgull i és quan realment et sents
realitzada de la professió que has
escollit, i a la Infermeria ens feia
falta aquest reconeixement.
Moltes gràcies a tots els sanitaris per l’extraordinària feina
que feu! yy

Entrada del CAP de Lloret. Foto: CSMS

