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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!

RADIO MARINA

Virus devastador

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.

Plou sobre mullat

Carretera N-II sense cotxes. Foto Joan Maria Arenaza

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 21.

Sant Jordi
Virtual
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. 22 i 23.

Llibreria tancada. Foto ACN

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. 26 - 27.

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 Sant Jaume de Calella 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 calellenc, 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 Calella - Abril

Personal infectat als diversos centres de la Corporació
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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.

Les mascaretes col·lapsen el
sistema informàtic

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
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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.
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.
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Gent esperant per aconseguir la mascareta a Pineda. Foto Yoyo

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”.

«Els problemes
informàtics impedien
servir mascaretes i
medicaments»

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”.

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

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

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

93 766 30 30
93 769 51 02
93 769 03 86
93 766 44 34
93 769 13 45
93 769 04 56
93 769 21 04
93 741 89 85
93 766 51 84
93 769 05 59
93 769 44 00
93 766 19 71
93 766 59 20
93 766 15 52
93 769 53 01

PINEDA DE MAR
Ajuntament
Ambulatori Pineda
Ambulatori Poblenou
Arxiu Municipal
Biblioteca S. i Moret
Biblioteca Poblenou
Correus
Creu Roja
Deixalleria Mpal.
Mossos d’Esquadra
Of. d’Info. Turística
Policia Local
Servei d’Aigües
Serveis Socials
Taxis

93 767 15 60
902 111 444
93 766 30 32
93 767 15 60
93 762 37 96
93 766 20 16
93 762 34 86
93 762 54 11
93 767 04 28
93 741 89 85
93 762 50 38
93 762 96 00
900 30 40 70
93 767 17 48
93 767 21 93

MALGRAT DE MAR
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca
Centre Cultural
C. Esportiu Mpal. MES
Club de la Feina
Correus
Deixalleria
Oficina de Turisme
Pavelló G. Maragall
Pavelló Municipal
PIJ
Piscina Municipal
Policia Local
Camp de Futbol

93 765 33 00
93 761 47 14
93 761 90 32
93 761 29 79
93 761 15 33
93 761 43 86
93 761 02 94
93 761 47 72
93 765 38 89
93 765 41 66
93 761 17 50
93 761 98 28
93 765 47 66
93 765 42 24
93 115 38 99

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
TORDERA
Ajuntament
93 764 37 17
Assistència Social 93 764 22 74
Biblioteca
93 764 25 60
Camp de Futbol
93 764 10 53
Casal de Joves
93 764 58 85
Correus
93 765 04 41
Creu Roja
93 764 21 21
Deixalleria
93 764 34 97
Jutjat de Pau
93 764 27 96
Orientació Laboral 93 765 04 14
Pavelló Municipal 93 764 52 11
Pavelló Pl. Concòrdia 93 764 08 07
Policia Local
93 764 06 15
Tanatori
93 741 53 70
Teatre Clavé
93 765 05 72

061
93 741 16 16
937 690 201

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya
Informació

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 79 08
Casal del Jubilat
93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus
93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local
93 765 76 00
Teatre
93 762 06 11

93 762 93 70
900 41 00 41
012
SANTA SUSANNA
Ajuntament
93 767 84 41
CAAD
93 797 42 72
Casal de la Gent Gran 93 767 80 59
Dispensari Mèdic
902 111 444
Estació nàutica
667 699 433
Fundació turística 93 767 92 50
La Barraka (Espai Jove) 93 767 77 04
Museu de la Pagesia 93 767 90 08
Oficina de Turisme 93 767 90 08
Policia Local
680 661 661
Taxis
93 767 85 71
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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
Esports i passejades a Calella el primer cap de setmana de maig. Foto J. M. Arenaza

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

73 75 76 76 76 70 72 81 90 93 90 89 89 90 78 78 69 65 65 60 59 54 46 41 35 35 35 31 23 23

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
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superar 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

1

2

1

1

1

de xifres entre les que donava el
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 entrat 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 passar 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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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.

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.

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

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.

ATENCIÓ A LES
EMBARASSADES A CALELLA
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.
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
als que no estant contagiats.

Personal amb la seva foto. CSMS

«S’han fet vídeos per
informar les embarassades
que no van a l’hospital per
por de contagi»
Tots aquests vídeos s’han difós a través de les xarxes socials
de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva. yy

Consells abans del part. Foto CSMS

Ajuts a famílies i empreses
les famílies que visquin en règim
de lloguer i es trobin en situació
de vulnerabilitat a causa de la
pandèmia de COVID-19.

MARESME

Els ajuntaments del Maresme
comencen a avançar-se als efectes
negatius que ha provocat i provocarà la crisi sanitària a l’economia
dels ciutadans decretant una sèrie
d’ajuts econòmics que serviran per
pal·liar els efectes del COVID-19.

L’ajut urgent i extraordinari
és una nova ajuda econòmica a
fons perdut de 600 € per a persones o unitats familiars empadronades a Malgrat de Mar que
visquin en règim de lloguer i que
acreditin una reducció dràstica i
involuntària dels seus ingressos
com a conseqüència dels efectes
del coronavirus.

«A Pineda els ajuts estan
destinats a famílies en
situació de vulnerabilitat
i empreses que hagin
perdut gran part de la seva
facturació»
A Pineda de Mar la primera
mesura econòmica, preveu dues
línies d’ajut: per a famílies i per a
persones autònomes i empreses
que hagin vist reduïts els seus ingressos a causa del la crisi. L’ajut
destinat a famílies preveu una
subvenció de fins a 1350 € per fer
front a les despeses d’alimentació,
subministraments i lloguer o hipoteca. Aquest ajut varia en funció
dels membres de la unitat familiar
i serveix per complementar els ingressos d’aquelles persones que els
han vist reduir entre el febrer i el
març d’aquest any.
Els requisits per poder accedir
a aquesta subvenció és estar empadronat/da a Pineda de Mar, ser

«Malgrat de Mar destinarà
238.000 euros del
superàvit del 2019 a
aquests ajuts»
El turisme és un dels sectors més afectats. Foto Yoyo

major d’edat o estar emancipat legalment i complir els barems d’ingressos totals segons els membres
de la unitat familiar.
L’ajut destinat a persones autònomes o empreses ubicades al terme municipal de Pineda té com a
objectiu pal·liar les pèrdues originades per la crisi de la COVID-19
i afavorir la reactivació econòmica municipal. La subvenció és de
600 € per sol·licitant sempre que
es compleixin els criteris de la re-

ducció d’entre un 60 i un 74% de la
facturació en relació amb la mitjana dels 6 últims mesos.
A diferència d’altres ajudes
convocades per diferents administracions públiques, els treballadors
del règim especial de treballadors
del mar, agraris o mutualistes si
són objecte d’aquesta prestació.
En aquests casos, la subvenció es
concedeix amb pèrdua d’ingressos
igual o superior al 60% en relació
amb la mitjana dels 6 últims mesos.

A Calella, l’Ajuntament ha
anunciat als comerciants de la
ciutat que l'Ajuntament de Calella destinarà una partida de
100.000 € per ajudar a pagar els
lloguers dels locals amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la
manca d'ingressos provocada
per l'estat d'alarma.
A Malgrat de Mar, el govern
municipal destinarà 238.000 €
del superàvit del 2019 a ajudar
econòmicament a les persones i

L’objecte d’aquest ajut, treballat per les regidories d’Acció
Social i Habitatge, és garantir
ingressos suficients per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques, ja siguin aquestes
d’urgència o d’inserció, per a les
persones i unitats familiars que
viuen en règim de lloguer i es
troben en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de
l’emergència sanitària ocasionada
pel COVID-19. Es calcula que es
podrà ajudar a unes 390 famílies
de Malgrat de Mar. yy
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El TSJC es pronuncia a favor dels treballadors del TSC
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 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”.

«El TSJC considera que
les mesures demanades
pels treballadors són
proporcionals»
En aquest sentit, estableix que
s’ha de proporcionar a tot el perso-

nal 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.
La interlocutòria del TSJC determina que la Conselleria i TSC
han de fer les proves de la COVID-19 a totes les bases on hi hagi
treballadors amb símptomes o que
hagin estat exposats a la malaltia, i
també ordena aïllar els casos positius i els contactes estrets.
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. Alhora, ordena que cal

implementar un pla de desinfecció de la roba de treball, que sigui
adequat i accessible a tot el personal de cada base de treball.

«El Tribunal assenyala
que la situació actual és
d'"absoluta singularitat"
degut a la pandèmia»
El tribunal recorda que ja hi
ha hagut resolucions anteriors en
el mateix sentit per a altres treballadors. Si bé reconeix que l’administració topa amb “escassetat” de
mitjans, també insisteix que cal
“garantir la seguretat i salubritat”
dels treballadors, tant en situació
de normalitat com davant l’excepcionalitat actual.
D’aquesta manera, el TSJC

Ambulància del TSC. Foto ACN

considera que les mesures de protecció demanades pels treballadors són proporcionals, i recorda

que es tracta d’empleats que “presten serveis essencials per a tota la
ciutadania”. yy

Mataró crema material infecciós per coronavirus
durant la crisi del coronavirus.
Normalment les mascaretes, bates i barrets s’envien a uns centres
especials on es vaporitzen i trituren abans d’enviar als abocadors,
però l’augment d’aquests residus
ha col·lapsat les plantes especialitzades. En les últimes setmanes,
fins a la incineradora de Mataró
han arribat més de 650 tones de
residu sanitari infecciós –uns 15
camions diaris– provinent de
més de 30 hospitals de Barcelona
i la seva àrea metropolitana, de la
Catalunya central i de les comarques gironines.
Bosses amb residus sanitaris. Foto ACN
MATARÓ

La incineradora de la Planta de
Valorització de Residus de Mataró

és l’encarregada de destruir bona
part del material sanitari infecciós que surt dels hospitals catalans

El tractament que es fa
d’aquests residus, un cop arriben
a la planta és pràcticament el mateix que el dels residus municipals, amb l’única diferència que

el residu sanitari no passa per la
fase de pretractament, a la qual sí
se sotmet la brossa dels contenidors del rebuig, i s’envia directament a incineració per valoritzar
i convertir en energia.

«A la planta de Mataró
arriba material infecciós de
30 hospitals de Barcelona i
les comarques gironines»
Quan els camions arriben a
la planta es procura que no estiguin en contacte amb la resta de
camions que traslladen la brossa
municipal dels pobles del Maresme i el Vallès Oriental als quals
dona servei la instal·lació. Descarreguen directament a la fossa

on també hi ha el rebuig que ja ha
passat pel pretractament.
De fet, quan els camions de
material sanitari surten per la porta, el primer que es fa és començar a incinerar aquestes càrregues,
de manera que es minimitza la
presència de material infecciós a
la planta. La combustió és a uns
1.000 graus, una temperatura que
fa impossible que cap organisme
pugui sobreviure.
Els 30 hospitals que envien
els seus residus a Mataró són del
Maresme, el Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Oriental, el
Vallès Occidental, el Gironès,
l'A lt Empordà, el Baix Empordà,
el Bages, la Garrotxa, el Ripollès
i l’A noia. yy
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Perfils a Instagram La Comissió de Dol continua
treballant
TORDERA

Els equips de lactància i pediatria del CAP de Tordera han posat
en marxa dos comptes a la xarxa
social Instagram per ampliar la
presència a xarxes i acompanyar
la població que es troba confinada. Els comptes són @comissiolactanciatordera i @peditordera.

A través d’aquests comptes es
volen divulgar continguts i eines
útils per millorar la salut com ara
les conferències i altres activitats
com el taller d’alimentació complementària. També recomanen

utilitzar l’Econsulta, una eina de
comunicació digital entre els pacients i els professionals sanitaris
que complementa l’atenció presencial. Permet que la ciutadania
enviï consultes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu
al seu metge o infermera d’atenció
primària i rebre resposta en un
termini màxim de 48 hores en
dies laborables.

Els pacients només poden accedir-hi des de La Meva Salut amb
l’autorització prèvia del seu metge
o infermera d’atenció primària. yy

Una de les publicacions del perfil. Foto @peditordera

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»
La situació d’alarma, no ha fet
possible acomiadar, vetllar i fer
un funeral com s'hauria de fer.
Això pot derivar en dols complicats que requereixin d'una atenció específica. En aquest sentit, les
persones que ho necessitin poden
seguir adreçant-se als seus centres
d’atenció primària de referència.
Les persones que ja rebien atenció
per processos de dol continuaran
tenint aquest seguiment via telefònica o via telemàtica per part
dels psicòlegs de la Corporació.

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

«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 disposició 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

7.000 € pel Rebost
Infants amb TEA i el
Solidari
coronavirus
PINEDA DE MAR

Els representants de les Comunitats Islàmiques de Pineda
de Mar han fet una donació de
7.000€ al Rebost Solidari de la població. En els darrers dies aquestes
comunitats havien engegat una
col·lecta per contribuir a la compra d’aliments a famílies vulnerables del municipi que són ateses
per aquest servei.
A l’acte d’entrega simbòlica
d’aquesta donació han assistit els
representants de les Comunitats
Islàmiques de Pineda; l’alcalde de
Pineda, Xavier Amor; la regidora

de Drets Socials, Marta Martín,
i la coordinadora de Creu Roja a
Pineda, responsable de gestionar
aquest servei, Núria Llagostera.

una estona al carrer, com havien
demanat les famílies i diverses associacions.

L’alcalde de Pineda ha expressat
el seu agraïment a la comunitat islàmica, i també ha recordat tots els
gestos solidaris que s’estan donant
aquests dies davant la crisi provocades pel coronavirus COVID-19.
Per la seva banda, la regidora de
Drets Socials ha explicat que en les
darreres setmanes s’ha multiplicat
per 10 les persones que s’adrecen
al Rebost Solidari necessitats d’aliments de primera necessitat. yy

El Ministeri de Sanitat ha publicat al BOE una instrucció on
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.

Passeig per un parc de Blanes. Foto Yoyo
CATALUNYA

Entrega del donatiu. Foto Ajuntament de Pineda

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.
Malgrat l’estat d’alarma que
afecta el lliure dret de circulació,
les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) poden sortir

«Cal portar a sobre el
certificat de discapacitat
i/o la prescripció del
professional sanitari o
social»

«Algunes famílies fins i tot
han estat increpades per
sortir al carrer amb el seu
fill/a»
Aquestes persones han d’anar
sempre acompanyades i mantenir la distància i les mesures de
seguretat.
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
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Feliç aniversari

BREUS

Hotel sanitari
El sector de l’allotjament calellenc es va posar a la disposició
de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva per ajudar a
la crisi del coronavirus. Aquest
ajut es va traduir en l’habilita-

ció d’un hospital de campanya
a l’Hotel Oasis Park Splash per
acollir pacients. Els sanitaris
podien anar a dormir als apartaments de l'hotel Neptuno. yy

PALAFOLLS

Per tal de fer més suportable
el confinament dels nens a casa,
les Policies Locals han iniciat diferents accions de suport als infants. A Palafolls, per exemple,
quan el servei policial ho permet,
les patrulles del cos local de seguretat es passegen pels carrers amb
cançons i animació infantil, amb
l’objectiu de fer sortir els més petits al balcó i que els acompanyin.
Des del cos local també es a
iniciar la celebració dels aniversaris dels infants confinats. Una
patrulla visita el carrer d’aquells
petits que fan anys per felicitar-los el dia amb una cançó des
del vehicle policial.

L'hotel es va habilitar per l'arribada de pacients. Foto J.M.Arenaza

Desinfecció de residències
Seguint les indicacions de la
Generalitat, els treballadors de
la Brigada Municipal designats
per l’Ajuntament de Calella
han dut a terme una actuació
de desinfecció de les 5 residències del municipi, atenent a la
condició d’especial vulnerabi-

litat de la gent gran davant la
COVID-19. La neteja ha consistit en la polvorització d’un
producte higienitzant innocu
per a les persones i que n’inactiva els microorganismes per
totes les estances, les comunes
i també les habitacions. yy

Iniciatives com aquestes també s’han fet en altres pobles. yy

Felicitació d'aniversari a un nen a Palafolls. Foto Yoyo

Solidaritat ciutadana
TORDERA

Davant la necessitat i escassetat de material de protecció, arreu
del territori maresmenc, han sorgit diferents iniciatives ciutadanes
per confeccionar mascaretes casolanes amb la voluntat de que els
col·lectius més exposats estiguessin protegits.

Desinfecció de la residència Mar i Sol. Foto J.M.Arenaza
Mascaretes confeccionades a Tordera. Foto Aj. Tordera

Desinfecció de carrers
Dos camions del Ministeri de
Transport, Movilitat i Agenda Urbana han netejat i desinfectat els carrers de Pineda
de Mar, reforçant la tasca de
la brigada municipal, que
d’ençà que es va decretar l’es-

tat d’alarma està netejant els
carrers del municipi. Aquesta
intervenció, sol·licitada per
l’Ajuntament pinedenc, va venir motivada per la sortida al
carrer dels infants a partir del
27 d’abril. yy

Un dels camions encarregats de la neteja. Foto Aj. Pineda

És el cas, entre d’altres, del
col·lectiu Tot Tordera, que va confeccionar 200 mascaretes per als
treballadors de les botigues del
municipi. Gràcies a les donacions
de les centenars de mascaretes
casolanes i material de protecció
arribat de diferents col·lectius de
Tordera i Blanes, l’Ajuntament va
poder repartir material entre els
serveis essencials. yy

Barrets sanitaris
PALAFOLLS

L’Ajuntament de Palafolls ha
impulsat una nova iniciativa ciutadana que lideraren els infants
i el jovent del poble. Concretament es tracta de la decoració artística de 1.000 barrets sanitaris.
El consistori ha repartit entre els
infants i joves d’entre 6 a 13 anys
que s’han inscrit en la proposta
els barrets i paquets de colors per
decorar-los.
L’equip de cosidores voluntàries de Palafolls continua rebent
peticions de material per part
dels hospitals de la Corporació
Catalana de la Salut del Maresme
i la Selva. yy

Barrets a punt per pintar. Foto Aj. Palafolls
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Mascaretes per a tothom
PALAFOLLS

MARESME

L’Ajuntament de Palafolls ha
repartit mascaretes casolanes a
tots els seus ciutadans elaborades a mà pel voluntariat del municipi, dins del projecte ‘Mascaretes x Tothom’. En total s’han
repartit més de 10.000 mascaretes tèxtils d’ús personal i que són
reutilitzables, un cop rentades a
més de 60 graus.

La crisi del coronavirus també ha modificat la forma de celebrar el ramadà, que va començar
a finals d’abril i que el confinament ha oblitgat a fer des de casa
i sense els tradicionals trencaments del dejuni comunitaris i
oracions en grup.
A Calella, per exemple, el Comitè de Crisi va decidir fer arribar a la comunitat musulmana de
la ciutat un escrit recordant les
limitacions que suposava la crisi
sanitària actual. De fet, l’escrit és
el resultat de l’aplicació del decret
del govern espanyol sobre l’estat

«Les mascaretes són
reutilitzables un cop
rentades a més de 60
graus»
Aquestes mascaretes les han
fet un centenar de voluntaris
que s’han encarregat de cosir
els plecs i les gomes, rentar-les a
altes temperatures i planxar-les
per tal de lliurar-les amb total
garantia higiènica.
El procés d’elaboració i coordinació de la iniciativa ha constat
de diverses fases, com ara sol·licitar el teixit i el material necessari o fer un llistat dels voluntaris
i voluntàries. La Corporació de
Salut del Maresme i la Selva va
demanar si, a més a més de les
mascaretes, es podien fabricar

Ramadà atípic
d’alarma i de la Direcció General
d’Afers Religiosos de la Generalitat que recomanen la supressió de
tota activitat pública o col·lectiva
als centres de culte.
L’escrit enviat a les comunitats
musulmanes (en català i àrab)
recordava que s'ha de mantenir
el confinament. Això suposa que
no es poden fer les trobades per
realitzar l’àpat del vespre o l’iftar,
per orar o recitar l’Alcorà en grup
(tant en centres de culte com en
propietats privades, excepte en el
mateix nucli familiar), o les passejades nocturnes per facilitar la
digestió, entre d'altres. yy

Lliurament de les mascaretes. Foto Yoyo

«El projecte també ha
elaborat bates i davantals
per la Corporació de
Salut»
davantals de plàstic i bates. Els
davantals es van elaborar amb
plàstic d’hivernacle i les bates
amb el plàstic que utilitzen els
pagesos per cobrir els camps.

Totes les peces que s’han
confeccionat s’han tallat a una
empresa tèxtil de Pineda de Mar,
per tal que les voluntàries només
les haguessin de cosir. Un cop
elaborades, la Brigada Municipal ha estat l’encarregada de fer
entrega de les mascaretes, porta
per porta, a tots els domicilis del
municipi. yy
El ramadà s'haurà de viure aquest any sense celebracions conjuntes. Foto ACN
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Plens telemàtics
MARESME

L’alarma sanitària pel coronavirus també ha canviat l’agenda
política dels municipis. Seguint
les indicacions del Departament
de Salut es van haver de suspendre, entre d’altres, els plens municipals. És la primera vegada en
la història dels municipis que els
plens es fan de manera virtual.
És el cas de Tordera, Palafolls
o Pineda de Mar. Els Ajuntaments
han hagut de doblar el seu esforç
per fer viable la connexió de tots
els regidors i regidores i garantir
el normal funcionament durant
les sessions plenàries.

Ple virtual de l'Ajuntament de Palafolls

Ple telemàtic del Consell Comarcal del Maresme. Foto Vanesa Muñoz

També s’han fet de manera
telemàtica reunions, Juntes de
Govern i els plens del Consell Comarcal del Maresme. yy

PASSATEMPS
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Més confinament, menys contaminació
un benefici extra, ja que la davallada de consum energètic va aparellat a una davallada de la crema de
combustibles fòssils per a la producció d’electricitat. La traducció
de tot això és una rebaixa de les
emissions de CO2 del 30% respecte al març de 2019 en l’àmbit de la
producció d’energia elèctrica. Si a
Catalunya la producció d’energia
suposa un 15% de les emissions, la
reducció de les emissions serà del
voltant del 5 % en aquest període i
serà d’un 1,25% anual.

«El 28% de les emissions
de CO2 a Catalunya
procedeixen del transport»

Carrers sense vehicles a Calella.Foto J.M.Arenaza
MARESME

Els efectes del confinament ja
s’estan notant en el medi ambient. L’aturada de l’activitat s’ha
vist traduïda en una reducció de
la contaminació en l’aire. El tècnic
de Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme, Jordi Bonet,
ha publicat un estudi on es constata que la reducció de les emissions
de CO2 ha estat del 30% en les darreres setmanes.

«La reducció de les
emissions de CO2 ha estat
del 30% en les darreres
setmanes»
La reducció de les emissions
al Maresme la tenim principalment en:
- Reducció dràstica de la mobilitat local: la principal empresa
d'emmagatzematge i distribució
de productes petrolífers a Espanya ha calculat una baixada del

consum del voltant del 70%. Sabem que el 28% de les emissions
de CO2 a Catalunya procedeixen
del transport. Al Maresme aquesta xifra s'eleva al 30% en no tenir
en el seu territori grans emissors
com podrien ser cimenteres, refineries o indústria pesada. Si tenim
en compte que aquesta situació de
reducció de la mobilitat durarà 3
mesos aproximadament (2 mesos
de confinament + 2 mesos de recuperació progressiva), podem
calcular que la reducció de les
emissions és d’un 21% en aquest
període i serà d’entre un 4-5% del
total en còmput anual.
- Reducció del consum
d’energia elèctrica: Es calcula que
la reducció del consum d’energia elèctrica en el mes de març
d’aquest any respecte a l’anterior
és d’un 9%. Així mateix, l’energia
produïda per les energies renovables s’han incrementat (eòlica i fotovoltàica principalment) respecte
a l’any anterior. Això ens genera

- Reducció del consum: Si bé
el comerç electrònic s’ha incrementat durant el confinament, el
consum en general ha disminuït,
principalment per la incertesa i
la falta d’ingressos de moltes famílies, on algun dels membres o
tots s’han vist obligats de aturar
la seva activitat. Això implica una
reducció de facto de les emissions
de CO2 a l’àmbit local i a nivell
global difícilment calculable fins
que no sapiguem quan duraran
les conseqüències de la crisi de
confiança que esdevindrà després
que aconseguim controlar la pandèmia. Tanmateix, es pot estimar
una reducció de les emissions en
aquest àmbit del 1-3%.
- Reducció dràstica de la
mobilitat aèria: Cal destacar que
una de les activitats més contaminants que duem a terme i que
moltes persones desconeixen és
agafar un avió. Ara, els vols s’han
reduit en un 90% a Espanya i
un 55% a tot el món. I són viatges que no es recuperaran i, per
tant, són emissions netes que no
s’abocaran a l’atmosfera. Podríem
estar parlant d’entre un 2-3% més
de reducció a nivell global.

Tanmateix,
l’Organització
Mundial de Meteorologia apunta
que aquest descens de les emissions és puntual i que tindrà una escassa influència sobre el clima atès
que el sistema econòmic no ha
canviat i, per tant, quan superem
la crisi, tot continuarà funcionant
de la mateixa manera.
Però ens podem trobar en un
escenari pitjor per al clima, ja que
la recessió econòmica derivada
de la COVID-19 centrarà tots els
esforços dels governs per superar-la, abocant diners que en un
altre escenari s’haguessin destinat
a mitigar el canvi climàtic i adaptar-nos a les conseqüències. Per
advertir d’aquesta tendència, 10
països europeus, entre ells Espanya, han enviat una carta a la Comissió Europea per tal que utilitzi
el New Green Deal com a palanca
de recuperació econòmica: “Necessitem ampliar les inversions,
especialment en els camps de la

mobilitat sostenible, les energies
renovables, la rehabilitació d’edificis, la investigació i innovació,
la recuperació de la biodiversitat i
l’economia circular”.
Curiosament, alguns economistes afirmen que l’economia
està entrant en col·lapse per culpa que els ciutadans només estan
consumint el que realment necessiten. Això ens pot fer reflexionar
sobre l’oportunitat que se’ns obre
per valorar el que és important i
necessari o podem esperar que
tot això passi, que passarà, ja que
trobarem la vacuna tard o d’hora,
per continuar consumint i contaminant i així passem la pilota a les
properes generacions, que hauràn
d’afrontar la supervivència a la
Terra amb uns desequilibris generats pels seus antecessors.
Jordi Bonet
Tècnic en Canvi Climàtic
del CCM yy

Carrers sense gent i pancartes d'ànim. Foto Yoyo
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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

Opinió

El virus de les contradiccions

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’agraïment,

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 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.

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!

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...

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? Quin

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

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!
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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“Aquesta crisi sanitària ens ha fet parar en sec”
MALGRAT DE MAR

Parada dels taxistes a l'estació de Malgrat. Foto Víctor Alfaro

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 el secretari de l’agrupació de
taxistes de Malgrat de Mar, Víctor
Alfaro: “El taxi és un sector turístic més. Un sector que està desitjant que arribi l’estiu per fer més
feina i deixar enrere la temporada
d’hivern, i la veritat és que aquesta
crisi sanitària ens ha fet parar en

sec. Hi ha hagut una davallada
molt important de la facturació,
del voltant del 80%”.

«El sector del taxi ha
perdut un 80% de
facturació respecte al
2019»
Malgrat la situació, l’associació de taxistes valora positivament les mesures que el govern
ha anat adoptant, com ara portar només un passatger, tret de
casos excepcionals:“Les mesures
que s’han pres les hem adoptat
des del primer dia. La situació
que estem patint és complicada,
però el més important és la salut i

evitar riscos innecessaris”. A més
a més, sempre treballen amb les
mesures de protecció obligatòries per evitar riscos innecessaris:
“Desinfectem el vehicle cada dia,
fem servir mascaretes, guants i
gel hidroalcohòlic”.
Una de les principals fonts
d’ingressos per als taxistes de la
zona és el turisme, ara mateix inexistent. Alfaro creu que les expectatives són tota una incògnita:
“Ara mateix és complicat saber
com serà la resta de la temporada,
perquè el panorama és dolent tant
aquí com a la resta de països, ja
que si no hi ha turisme serà difícil. Les perspectives apunten a que
serà un any molt dur”. yy

Lluitar contra un càncer durant l’estat d’alarma
BLANES - ANNA CARLOS

Les persones que pateixen
un càncer es troben aquests dies
amb una situació d’incertesa
afegida a la preocupació per la
pròpia malaltia. El risc de contagiar-se en la pandèmia de coronavirus o els desplaçaments a
l’hospital per rebre tractament
en un moment de molta pressió
assistencial per la COVID-19 i, a
més, amb l'acompanyament dels
familiars limitat, són algunes de
les situacions sobrevingudes per
a aquestes persones.
La Maria Dolors Hernández,
veïna de Blanes, té càncer d’endometri i actualment està en tractament de quimioteràpia. Li van
diagnosticar la malaltia fa tres

anys i, després d’una recaiguda,
torna a estar en tractament que
s’ha vist interromput a causa de
la COVID-19: “Vaig començar la
primera sessió del tractament al
mes de febrer, però la del mes de
març la van haver de suspendre
per l’estat d’alarma. En comptes
de 3 han passat 6 setmanes fins
que he pogut fer-lo”.
Aquesta situació comporta
preocupació i angoixa per la pròpia evolució de la malaltia: “És
una incertesa, no sabem si les
visites es faran al final o no. Tampoc saps si podràs fer tractament
o no, i si això t’afectarà en l’evolució de la malaltia. La situació es fa
força angoixant”.

A més a més, la Maria Dolors
té diabetis i hipertensió, factors
que la converteixen encara més
en una pacient de risc. Per aquest
motiu, i seguint les recomanacions mèdiques, ha limitat moltíssim les sortides al carrer: “Des que
va començar el confinament només he sortit al carrer per les proves mèdiques. Surts protegit amb
mascareta i guanys, però tot i així
surts amb por de contagiar-te”.
Això sí, la crisi del coronavirus
ha portat els serveis d’oncologia a
introduir alguns canvis com potenciar les visites telemàtiques.
Així, algunes consultes per comunicar resultats de controls s’estan
fent per telèfon per reduir els desplaçaments als hospitals. yy

Màxima precaució per anar a fer el tractament. Foto Anna Carlos

“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.

Gent amb mascaretes a Paris. Foto ACN

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 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”.

«A França el confinament
va arribar una setmana
més tard que a Itàlia i
França»
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
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L’activitat cultural suspesa pel coronavirus
Guri. Així ho van anunciar els organitzadors a través de les xarxes
socials, que també avançaven que
no hi hauria edició fins al 2021.
Tot i que, depenent de l’evolució
de la crisi sanitària, no es descarta
poder fer alguna festa alternativa
aquest any.

Inauguració de l'Arts d'Estiu 2019. Foto J. M. Arenaza
MARESME

L’àmbit cultural no és aliè a
la crisi sanitària i no s’escapa de
les suspensions i les cancel·lacions. A Calella, per exemple, els
cinc espectacles restants del Cicle Cultural han quedat suspesos.
Es tractava de les actuacions de
Pedro Salazar, Els Brugarol, Lapònia, Coitus i Llepafils. En un
primer moment, l’organització va
decidir ajornar les funcions, però
davant de l’allargament de l’estat
d’alarma finalment es va optar per
la cancel·lació. Tot i així, la intenció és reprogramar els espectacles
per la propera temporada.

«El cicle cultural de Calella
o l’Screamin Festival són
algunes propostes que
s’han hagut de suspendre»
Pel que fa al NEC, el festival
de les Nits d’Estiu Calellenques,
l’organització creu que encara és
d’hora per prendre una decisió,
ja que no hi ha una normativa
clara respecte als festivals de petit format. El que sí s’ha hagut
de suspendre és la 22a edició de
l’Screamin Festival, que s’havia de
celebrar del 10 al 14 de juny a la
sala polivalent de la Fàbrica Llobet

El coronavirus també ha obligat a ajornar les funcions de La
tabernera del puerto, el primer
espectacles de la 9a Temporada
Lírica, inicialment programades
pels dies 8 i 10 de maig. L’associació del Cor i Orquestra Harmonia resta a l’espera de veure com
es desenvolupen les mesures de
desconfinament per tal de prendre
una decisió pel que fa a la resta de
produccions de la temporada.
A Pineda, l’alcalde Xavier
Amor ja va anunciar a l’inici de la
crisi que tota activitat cultural al
municipi quedava suspesa com a
mínim fins el dia 15 de juny. Això
incloïa, entre d’altres, tota la programació de l’Auditori, Centre
Cultural i Recreatiu, i les activitats
previstes per Sant Jordi. El que
encara està en l’aire és una de les
grans cites culturals de l’estiu al
Maresme, l’Arts d’Estiu. El festival arriba enguany al desè aniversari amb mig cartell ja anunciat.

L’organització ha explicat que es
treballa amb la idea de poder-lo
celebrar al mes d’agost, però que
no es descarta altres possibilitats,
com ara posposar-lo o, fins i tot,
cancel·lar-lo. S’havia previst la
presentació del cartell complert
per Setmana Santa, però degut a la
situació s’ha hagut d’ajornar.

les sessions del cicle Petit Teatre,
així com el segon concert del cicle A(p)PÈL que havia de comptar
amb l’actuació de Nishala Trio.

A Tordera, la programació
del Teatre Clavé també s’ha vist
afectada amb l’anul·lació dels dos
últims espectacles, Solitud i Korrontzi. Palafolls ha ajornat una de

Caldrà esperar a l’evolució
d’aquesta situació excepcional per
saber quan es podrà tornar a gaudir dels espectacles culturals i amb
quines condicions. yy

«L’Arts d’Estiu segueix en
peu a l’espera de l’evolució
de la crisi sanitària»

La primera funció de la Temporada Lírica s'ha hagut d'ajornar. Foto J. M. A
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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.

per tant, les mesures no es poden
“aplicar igual a les persones sanes
que a les altament vulnerables”.

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»
En relació amb la possibilitat
de sortir a fer esport, el responsa-

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

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,

Infants en la primera sortida a Pineda de Mar. Foto Yoyo

Compres a domicili La Diputació de Barcelona
coordinarà el desconfinament
CALELLA

Els comerciants locals d’arreu
del territori viuen una situació
molt complicada degut al confinament i l’estat d’alarma arran de
la crisi sanitària generada per la
COVID-19. A Calella, per exemple, el president de l’Associació
de Comerciants, Josep Maria Gallart, ha explicat com es percep la
situació: “La situació s’està vivint
amb preocupació. Són moments
molt delicats. Començava la temporada turística, i amb el confinament tot s’ha aturat. El comerç
local ha quedat molt afectat”.
Tot i això, en moments difícils
cal aguditzar l’enginy i és el que
estan fent des de l’associació. Ara
han habilitat a la seva pàgina web
un llistat d’aquells establiments

que sí que estan oberts i dels que
ofereixen serveis alternatius, com
ara l’enviament a domicili.

però sí el sentit comú i el coneixement del territori per posar la
teoria a la pràctica”, assenyala.

«Una pàgina web recull
els establiments que fan
venda a domicili»

Núria Marín destaca que els
municipis estaran “com sempre”
al servei de l’Estat i la Generalitat
per “ajudar en el que calgui”, però
els ha demanat “instruccions
clares” per afrontar el desconfinament amb garanties.

Els comerciants demanen que
quan s’aixequi el confinament es
compri al comerç local per pal·
liar les pèrdues d’aquests dies de
tancament. Malgrat no poder fer
prediccions, són optimistes de
cara al futur.

«Marín creu que, seguint
les directrius de l’Estat i la
Generalitat, el món local
té un paper clau»

L’alcaldessa es va reunir amb
una 50a de comerciants per analitzar la problemàtica i plantejar
possibles ajudes. yy

Passeig de Calella el primer dia de sortida dels nens. Foto J.M.Arenaza
COMARQUES DE BARCELONA

El material per seguir el curs també s'ha portat a casa. Foto JMA

La Diputació de Barcelona
celebrarà reunions amb alcaldes
i tècnics de diferents municipis per organitzar el desconfinamenti. La seva presidenta, la
també alcaldessa de l'Hospitalet,
Núria Marín, creu que l’objectiu
és perfilar una estratègia comu-

na que, respectant la singularitat
de cada poble i ciutat, permeti
pactar una unitat d’acció. Tot i
assegurar que qui ha de liderar
aquesta situació és l'Estat i la
Generalitat, Marín creu que els
ajuntaments poden “jugar un paper molt important”. “No tenim
les dades per planificar el futur,

L’alcaldessa apunta també que
ara és moment de sumar i que les
diferents administracions s’entenguin i treballin plegades més
enllà de les seves diferències. En
aquest sentit, ha insistit en el fet
que ha de ser l’Estat qui lideri tot
el procés, seguit de la Generalitat
i el món local. “Els ajuntaments
estan acostumats a assumir responsabilitats, però en aquest moments ens pertoca estar al servei
de qui té les dades i la capacitat
de planificar una estratègia de futur”, ha assenyalat. yy
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Patrimoni cultural en línia
L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Santa Susanna ha penjat a Internet dos llibrets que
parlen del patrimoni cultural
del municipi. Es tracta de la
nova edició de “Racons de San-

ta Susanna” que segueix la línia
de promoció turística cultural
iniciada amb el llibret Torres de
guaita l’any 2018. Els dos documents estan disponibles al web
de l’Ajuntament. yy

Els carrers es tornen a omplir
CATALUNYA

Gran afluència als carrers a
partir del dia 2 de maig quan van
entrar en vigor les reclamades
franges horàries per a esportistes
o gent que surt a caminar, gent
gran i infants.
Passejos d’adults i esport, es
poden fer de 6 a 10 h del matí i de
20 a 23 h de la nit. Els avis de més
de 70 anys i els dependents tenen
reservada una franja de 10 a 12 h i
de 19 a 20 h. La sortida dels nens,
ara, es restringeix a la franja d’entre les 12 i les 19 h.

Els documents estan disponibles al web de l'Ajuntament

Mamma mia, nou musical de
l’ATSOC
L’Associació de Teatre Solidari
de Calella ja té data per al càsting per configurar l’elenc del
seu nou musical. L’obra escollida per aquest any és Mamma mia, el musical basat en
les cançons d’ABBA. Si tot va
bé, el grup interpretarà l’obra
al desembre en benefici de La
Marató. L’ATSOC ja ha començat a fer la crida a través de les

xarxes socials per apuntar-se a
les proves de selecció. La data
escollida és el 10 de maig. La
idea és poder fer el càsting presencialment, però en el cas de
que no es pogués, es faria de
manera virtual. L’organització
ha rebut un total de 75 peticions per participar al càsting per
aconseguir un dels 40 papers
que conformen el musical. yy

El casting se celebrarà el 10 de maig. Foto ATSOC

Campanya #quedatacasa
Missatge d’unitat de totes les
formacions polítiques de l'Ajuntament de Calella demanant a
la ciutadania que no es relaxi i
que es quedi a casa. En un vídeo
que es distribueix a través de les

xarxes socials, tots els membres
del govern de la ciutat i tots els
portaveus de totes les formacions polítiques entonen el #quedatacasa dirigit a totes les calellenques i calellencs. yy

Campanya #quedatacasa. Foto Ajuntament de Calella

«Finalment s’han aplicat
les franges horàries
llargament reivindicades
per la Generalitat»
En les sortides és important mantenir la distància de 2
metres entre persones, evitar tocar el mobiliari urbà i rentar-se les
mans quan es torni a casa. L’ús de
mascareta és recomanable sempre
que sigui possible.
ENTRA EN VIGOR LA FASE 0
El dilluns 4 de maig va entrar
en vigor la primera de les fases
de desescalada que planteja el

Passeig de Pineda el 4 de maig. Foto Yoyo

govern. En aquesta, els comerços
de menys de 400m2 poden obrir,
atenent un client per venedor i
oferint gel desinfectant a l’entrada
del local.

«El dia 4 va començar la
desescalada que preveu 4
fases»
A les botigues de roba, només pot entrar una persona als
provadors, que després de l’ús es

netegen i desinfecten. Si el client
no adquireix alguna de les peces
de roba que s'ha emprovat, l’establiment aplica mesures perquè
s’higienitzi la peça abans que se la
provi un altre client.
De moment, els restaurants
només poden fer menjar per emportar. El proper pas serà l’obertura parcial de les terrasses. Tampoc es pot fer ús dels lavabos dels
comerços, tret de casos “estrictament necessaris”. yy
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Estudi
immunològic

L'objectiu és analitzar la immunitat davant del virus. Foto Aj. Pineda
PINEDA DE MAR

S’ha engegat el primer estudi
estatal per conèixer la seroprevalença o immunitat de les persones
davant del coronavirus Covid-19
liderat per l’Institut de Salut Carlos III amb la col·laboració amb
l’Institut Nacional d’Estadística.
Aquesta investigació pren com a
referència 60.000 persones d’arreu
del territori escollides a l’atzar. A
Pineda està previst que hi participin 22 llars.

«L’objectiu d’aquest estudi
és determinar la immunitat
enfront del coronavirus de
la població»
L’estudi consisteix a realitzar
a tots els membres de la família
que convisquin a la llar (des d’infants fins a persones grans) diverses proves. La primera és una
enquesta on es preguntarà si han
tingut símptomes de la malaltia,
o bé si han sigut diagnosticats
d’ella. La segona prova és l’estudi
serològic o test ràpid -amb una
petita punxada al dit- que determina la possible reacció del
cos davant del contacte de la Covid-19. La tercera i última prova
voluntària és una analítica.
Segons ha explicat la Dra. Ramos, Directora de l’Àrea Bàsica

de Salut (CAP Pineda, Poblenou i
Santa Susanna) les famílies citades
i que acceptin participar en l’estudi se’ls faran aquestes tres proves
cada 15 dies per conèixer l’evolució. Les proves es realitzen en
un espai diferenciat dels Centres d’Atenció Primària amb totes
les seguretats sanitàries. Els resultats del test ràpid, que es coneix en
15 minuts, es trasllada al pacient.
També se’ls facilita un dossier explicatiu sobre el coronavirus i amb
un recull de mesures sanitàries i
higièniques per combatre’l.
La Directora de l’Àrea Bàsica de Salut ha volgut remarcar
que les proves que es realitzen
“no són per determinar si la persona té el virus o no, sinó per valorar la seva immunitat. Aquesta
dada és important per valorar la
planificació i les mesures que es
prenen davant de la pandèmia”.

Vacances en pau, suspeses
CATALUNYA

El projecte Vacances en Pau
2020 que acollia durant l’estiu infants sahrauís ha quedat suspès
definitivament arran de la COVID-19. Així ho ha fet saber el
govern sahrauí a les diferents delegacions d’arreu, entre elles, la
catalana. “La situació actual ens
exhorta a prendre la decisió de suspendre el programa Vacances en
Pau per a l’estiu de 2020, però per
molt dolorosa que pogués resultar,
a parer nostre, és la millor opció
per la qual podem decantar-nos en
aquestes circumstàncies excepcionals que travessa el món”, ha informat la Comissió en un comunicat.

«L’organització buscarà un
programa alternatiu per
als nens sahrauís aquest
estiu»
A més, ha explicat que el Front
Polisario buscarà “un programa
alternatiu variat que satisfaci les

Recepció dels nens a Calella l'any passat. Foto J.M.Arenaza

diverses necessitats educatives,
culturals, esportives i recreatives”
dels nens sahrauís per a aquest estiu. La Comissió Nacional Sahrauí
subratlla que el Programa Vacances en Pau “ha contribuït de manera eficaç i palpable a alleujar
el sofriment de milers de nenes i
nens sahrauís”.

A més, assegura que “ara per
ara, el poble sahrauí se sent fort,
cohesionat, unit i decidit a assolir els nobles objectius pels quals
tant s'ha sacrificat”. Al Maresme
cada any arribaven uns 10 nens i
nenes dels campaments de refugiats Sahrauís de Tinduf, per passar l’estiu. yy

Robatoris durant el
confinament

«Es fa en l’àmbit estatal
i hi participen de forma
voluntària totes les
persones de les llars
seleccionades a l’atzar»
Els resultats obtinguts s’envien
a través d’una plataforma digital
per tal de realitzar una valoració
en el conjunt de l’estat. yy

Pla general d'un dels robatoris. Foto ACN
PALAFOLLS / BLANES

Dos homes han ingressat a
presó per robar en establiments
essencials, principalment de Girona, durant el confinament. Els
fets, que van passar durant el
mes d’abril, van començar quan
hi va haver un robatori amb força en un concessionari de vehicles de la ciutat de Girona, on els
lladres van sostreure un turisme.
Seguidament, van fer dos encastaments amb el vehicle en dues
farmàcies, a Blanes i Palafolls.
Visió microscòpica del coronavirus. Foto ACN

En un dels robatoris van intimidar amb una arma de foc a un

treballador que tancava el negoci. Dies després hi van haver dos
nous encastaments, amb el mateix
patró operatiu, en un supermercat
a Granollers i en una farmàcia de
Girona. Els Mossos van identificar
part dels assaltants, que formaven
part d’un grup especialitzat, i van
detenir dos homes.
Els dos detinguts són de nacionalitat italiana, tenen 19 i 32
anys, i se’ls va acusar d’un delicte de robatori amb força en cinc
establiments comercials. Les indagacions policials van permetre
identificar-los i saber que forma-

rien part d’un grup criminal més
nombrós especialitzat.

«Els assaltants formaven
part d’un grup
especialitzat en aquest
tipus de robatori»
Davant d’aquests fets, es va establir un operatiu policial que va
permetre detenir els dos membres
del grup als seus domicilis, un a
Palafolls i l’altre a Lloret de Mar.
Els dos arrestats van passar a disposició policial i el jutge va decretar presó provisional. yy
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Setmana Santa des de casa
MARESME

Són molts els municipis que
tenien previstes activitats relacionades amb la Setmana Santa i que
han hagut de suspendre per culpa
del coronavirus. Tot i que no era
possible assistir a les esglésies o
a les processons per viure les celebracions pròpies de Setmana
Santa, sí que es van poder seguir
les principals celebracions a través
d’Internet, ràdio o televisió.
La parròquia de Tordera, per
exemple, i el seu mossèn Salvador Juanola s’han adaptat a les
circumstàncies i ofereixen misses

en línia a través del canal de Facebook de la parròquia i un canal
de Youtube.

Divendres Sant o, per als més petits, amagar ous de xocolata a casa
el Diumenge de Resurrecció.

«Van sorgir diverses
iniciatives per celebrar la
Setmana Santa des dels
balcons»

El coronavirus, però, no ha
impedit que aquesta Setmana
Santa els calellencs i calellenques
hagin pogut sentir el “Regina Coeli” per celebrar la resurrecció de
Jesucrist, el moment més important del calendari cristià.

Des de les parròquies es van
engegar diferents iniciatives per
viure la Setmana Santa des de
casa, com per exemple penjar unes
fulles de llorer o un dibuix amb
una palma el Diumenge de Rams;
escoltar algun relat de la Passió el

No ha estat a la Parròquia de
Santa Maria i Sant Nicolau, com
era tradició, ni tampoc a la plaça
de l’Ajuntament, sinó que la interpretació va ser des de casa i es
va retransmetre per Ràdio Calella
TV. L’encarregat d’interpretar el
Cant de l’Àngel ha estat Arnau Miranda, un jove calellenc de 8 anys,
format a l’escolania de Calella.
La Confraria de Poblenou,
que cada any organitza la Processó, va celebrar el Divendres Sant
des del confinament. A l’hora de
l’inici de la processó, els Tambores Negros i els Timbalers de l’Alt
Maresme van tocar des dels balcons, a la vegada que Javier Ginés
interpretava una saeta.

El Mossèn de Tordera ofereix misses a través de Youtube

Més controls
MARESME

El ritme de sancions a persones que no fan cas al confinament
i a les restriccions de desplaçaments no s’ha aturat des de que
va començar. Amb l’arribada de la
Setmana Santa, les Policies Locals
del Maresme van intensificar els
controls als accessos de les zones
residencials, així com a les urbanitzacions, per evitar, sobretot, els
desplaçaments de persones amb
2a residència.
A Calella per exemple, el ritme de nous denunciats va créixer
notablement durant la Setmana
Santa, amb un pic de 34 denunciats el Divendres Sant. Durant els

dies festius la policia local va interposat un total de 85 denúncies.
El 60% d’aquests provenia de municipis de fora del Maresme, com
ara, Barcelona, Sant Cugat, Vidreres o fins i tot, Granada.
D’altra banda, la policia torderenca va aixecar 44 actes i denúncies per incomplir les mesures,
identificant un total de 882 persones, i controlant 813 vehicles.
A les urbanitzacions, gràcies a les
dades de les càmeres instal·lades
en algunes zones, s’ha pogut constatar que el nombre de vehicles
detectats ha baixat entre un 75%82% respecte al mateix període de
l’any anterior. yy

Controls a la N-II (Calella). Joan Maria Arenaza

A la nit, i en record d’un dels
moments més emotius de la Processó anomenat “El Encuentro”, es

Interpretació del Cant de l'Àngel. Foto J.M.Arenaza

va convidar a tots els pinedencs i
pinetenques a encendre una espelma durant 2 minuts. En acabar va
sonar des de les xarxes socials “La
canción del costalero”.

«Arnau Miranda va ser
l’encarregat d’interpretar
el cant de l’Àngel a Calella»
A Palafolls, un dels actes que
es va haver de suspendre és la que
organitzen la Confraria de Sant
Lluís i Santa Maria, que preveia, un any més, l’assistència de la

Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona. A la
vegada, la Confraria de Palafolls
ha avançat que estudia la possibilitat de realitzar una Processó extraordinària, que ja es comunicarà
quan estigui previst.
La cancel·lació de l’acte arribava després de les reunions que
els organitzadors i l’Ajuntament
havien mantingut per consensuar el desenvolupament de la processó, amb la intenció del consistori d’evitar la presència dels
exlegionaris. yy
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Plou sobre mullat
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, principalment, van tornar a afectar alguns
municipis del Maresme.
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.

«Palafolls remarca
l’abandonament per part
de les administracions
responsables dels rius»
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, remarcava
que la situació posa de manifest
l’abandonament que pateixen:

“Aquest fet creiem que posa
de manifest la deixadesa absoluta per part de les administracions 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 fa
res més que exposar-nos encara
més a properes inundacions si no
actuem ja en aquest punt, que és
una zona molt dèbil”.
Les actuacions dutes a terme
per l’Ajuntament van consistir en
la construcció d’un dic i una escullera a la zona del camp de vol. El
consistori ha explicat que encara
hi ha molts pagesos que estan esperant les ajudes promeses i que
han hagut d’actuar pel seu compte
per mitigar els efectes d’aquest segon desbordament als seus camps.

«A Malgrat de Mar les
principals afectacions han
estat als camps del Pla de
Grau i façana marítima»

Passeig de Pineda novament trencat. Foto Aj. Pineda

Esllavissada
CALELLA

Les filtracions d’aigua de l’episodi de pluges d’aquest mes d’abril
va provocar el despreniment de
terra del talús que hi ha als peus
del Far de Calella, a la carretera N-II. La situació també es va
veure afectada pel descalçament
d’alguns arbres que els tècnics van
acabar decidint que calia talar per
qüestions de seguretat.
El despreniment va passar a
primera hora del matí, sense causar ferits, i va comportar que la
circulació quedés tallada durant
la resta del dia. A mig matí la maquinària va començar els treballs

A Malgrat de Mar les principals afectacions han estat les
inundacions als camps del Pla

Temporal de mar a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

de Grau i la façana marítima, tal
com explicava l’alcalde de Malgrat de Mar, 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”. Una altra de les conseqüències va ser
que la maquinària que estava arreglant les destrosses del pont del
tren i el tram de carretera entre
Blanes i Malgrat de Mar van quedar malmeses.

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 i palmeres.
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. yy

ASPRONIS presenta un ERTO

per retirar la terra, netejar la calçada i així poder reobrir la via a
la circulació el més aviat possible.
Després d’un dia la via va recuperar la normalitat però mantenint el sector més proper al turó
encara protegit. Mentre va durar
la neteja del vial, el trànsit es va
desviar per l’autopista C-32. És
el segon incident que es va registrar en aquesta carretera durant
el temporal, ja que un pi va caure
sobre un cotxe que circulava per la
carretera a l’alçada de l’hotel Gran
Sol, a Sant Pol, i va deixar atrapada la conductora, que va poder ser
rescatada pels bombers. yy

Diversos treballadors de l'entitat. Foto ASPRONIS
MALGRAT DE MAR

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'esllavissada va provocar el tall de la carretera. Foto J.M.Arenaza

L’objectiu de l’ERTO és preservar la seguretat dels treballadors amb discapacitat, atès que
són un col·lectiu vulnerable, tam-

bé 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’ERTO afecta 80 dels 350
treballadors que tenen a la
Fundació»
MÉS DE 4.800 ERTO AL
MARESME
Fins al 14 d’abril a la comarca
maresmenca s’havien presentat
4.804 expedients de regulació temporal de l’ocupació, que afecten a
29.058 persones treballadores. El
96% d’aquests expedients són per
força major i atribuïbles a la crisi
sanitària del la COVID-19. yy
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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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Mostra Literària
CALELLA

Si t'agrada escriure i tens
ganes de participar-hi, estàs de
sort! Ja està obert el termini de
presentació de treballs a la nova
edició de la Mostra Literària de
Calella 2020. En aquesta mostra
hi poden participar tots els veïns
i veïnes de Calella i aquells que
tinguin un vincle familiar, laboral
i/o educatiu amb el municipi. Les
obres que es presentin al concurs
han de ser de temàtica lliure, individuals, en català i inèdites. La
data límit per lliurar les obres és
el divendres, 5 de juny, al Registre
General de l’Ajuntament de Calella (OAC), de 8 a 14 h.
L'acte de lliurament de premis
de la fase local es farà públic en el

lloc i hora que determinarà l’Ajuntament de Calella i ho comunicarà
als participants. Les obres guanyadores es classificaran per a la fase
comarcal on competiran amb els
guanyadors dels altres municipis
participants. Podeu consultar més
informació de la fase comarcal a
www.ccmaresme.cat.

«Fins al 5 de juny es pot
participar a la Mostra
Literària del Maresme
2020»
També hi haurà premis extraordinaris de microrelats i de relats
breus per a persones amb discapacitats intel·lectuals. yy

Calella combat l’impacte de
la COVID-19
CALELLA

Calella no esperarà que s'acabi la crisi sanitària provocada
pel coronavirus per treballar les
mesures que s'han de prendre
per combatre'n l'impacte. Un cop
aprovada la proposta del govern
municipal de crear la Comissió
de Treball Econòmica i Social de
Recuperació de Calella, la Junta
de Portaveus del Consistori ha
decidit desdoblar-la.

«El primer grup treballa
sobre l’economia i el segon
en els temes de caire
social»
El primer grup de treball és
l'econòmic. El formen l'alcaldessa i alguns membres del govern;
un representant de cada formació
amb representació al Consistori;
les presidentes o presidents de
l'Associació Turística de Calella,
del Gremi d'Hostaleria i de l'Associació de Comerciants, i un assessor laboral.

Els guanyadors competiran amb la resta de vencedors del Maresme

L'Ajuntament treballa per paliar els efectes de la crisi. Foto J. M. Arenaza

Es treballa sobre la base de
les resolucions econòmiques
adoptades per l'Ajuntament, la
Generalitat i el govern espanyol
per evitar la pèrdua d’autònoms
i empreses, i sobretot de llocs
de treball. Agilitzar el pagament
als proveïdors de l'Ajuntament o
adaptar el termini de pagament
dels impostos són algunes mesures ja adoptades.

El segon grup de treball, el social, esta format per l'alcaldessa i
el govern, els grups municipals i
representants de Càritas, Associació de Voluntaris i Amics de
l'Hospital, el Consell de Solidaritat, la Fundació Hàbitat Solidari i
un representant d'Educació. L'alimentació, l'habitatge, el benestar
emocional o l'educació formaran
part del treball d'aquest grup. yy

Butlletins SSOM en Reunió amb el Govern
línia

govern central, però amb la participació de totes les comunitats
autònomes i dels ajuntaments.

SANTA SUSANNA

Santa Susanna Orígens i Memòria (SSOM), l’entitat que es
dedica a recuperar la història del
poble, ha penjat al seu blog tots
els butlletins que ha fet fins ara,
un total de 36. SSOM va començar a publicar-los cada quatre
mesos el mes d’abril de 2008. Ara,
aprofitant el confinament obligat
decretat per les autoritats a causa
de l’epidèmia de coronavirus, han
cregut interessant posar a disposició de tothom un material que
contribueix a explicar els fets quotidians de Santa Susanna.

En aquest sentit, la FEMP s’ha
posat a disposició del govern de
l’estat, a qui li ha demanat fluïdesa
en la comunicació entre govern i
ajuntaments, i ha proposat la creació d’una comissió permanent
per tal d’anar treballant les accions
que s’han de dur a terme en el present i en el futur de la gestió de la
COVID-19. Xavier Amor ha valorat positivament la reunió perquè
s’ha posat en el centre del debat la
important tasca i el paper cabdal
que juguen els ajuntaments en la
gestió d’aquest estat d’alarma.

Es poden llegir tots en línia a
la xarxa i, fins i tot, es poden descarregar i guardar-los per ser consultats quan calgui.
SSOM és una entitat que va
néixer amb la voluntat de mantenir viva la memòria històrica de
Santa Susanna, de la seva gent,
les seves edificacions, els seus
paratges naturals, els seus oficis,
els seus costums i tradicions, els
noms i denominacions autòctones
i tots els elements més característics i identificatius. yy

La reunió es va mantenir de forma telemàtica. Foto Aj. Pineda
PINEDA DE MAR

Els documents es poden consultar al seu blog en línia

L’alcalde de Pineda de Mar,
Xavier Amor, ha participat en vídeoconferència a la reunió que ha
mantingut la Federación Española
de Municipios y Províncias per
tractar l’actualitat que afecta els
ajuntaments d’Espanya en relació
amb la COVID-19 i totes les me-

sures que està prenent el govern
central de cara a la ciutadania.
El missatge que ha transmès el
Ministre de Sanitat és d’esperança,
tot i que ha matisat que encara hi
ha més dubtes que certeses, i que
les decisions que s’estan prenent
es fan des del comandament del

«A la reunió, han participat,
entre d’altres, el Ministre
de Sanitat, Salvador Illa, i
la vicepresidenta quarta
del govern de l’estat, Teresa
Ribera»
El govern central s’ha compromès a seguir treballant i tenint
en compte la FEMP, i manté el
calendari de reunions quinzenals
per tractar totes les mesures que
s’estan adoptant en relació amb la
COVID-19. yy
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Fugir, en temps de
confinament
PALAFOLLS

Des de fa uns anys, els escape room s’han convertit en una
de les propostes d’oci amb més
demanda. Un joc cooperatiu on
l’objectiu és escapar d’una sala
resolent diferents tipus d’enigmes en el menor temps possible.
Sembla irònic que en temps de
confinament, on no es pot sortir
de casa, jugar a escapar d’una habitació sigui una de les activitats
que continua estant de moda. I
és que moltes plataformes i sales
d’escapisme han plantejat iniciatives en línia perquè aquest
temps sense sortir de casa sigui
més amè, oferint la possibilitat de
resoldre enigmes sense moure’s
del sofà.

cial de l’extraterrestre Lektex,
que ha visitar la terra.

«Els participants que
ho resolguin entraran
al sorteig d’una sessió
d’escape room»
Per participar al joc, només
cal entrar al compte d’instagram
de l’escape room d’Exitus de Pa-

BREUS

Obres a la BV-6001
lafolls - @exitusroomescape - i
seguir les instruccions que hi ha
a les publicacions. Els 6 enigmes
ja són públics a la xarxa i no hi ha
data límit per jugar-hi.

Les obres s'allarguen fins a principis de maig. Foto Yoyo

1a Mostra d’Art Capsa
El Cercle Artístic de Pineda de
Mar i Art x Art proposen durant el confinament participar
en la 1a Mostra d’Art Capsa. La
proposta consisteix en fer obres
artístiques des de casa reciclant
cartró. Un cop acabat el confi-

L’Associació Cinemart de
Pineda ha comunicat la suspensió del documental Arthusa que
estaven rodant i el VII Festival
Internacional de Curtmetratges
que estava previst del 6 a l’11 de
juliol, moment en què s’estrena-

nament se’n farà una exposició.
Per participar, s’ha d’enviar una
foto de l’obra per Whatsapp al
620 47 63 48, amb el títol, nom
de l’autor, edat i telèfon de contacte. Es poden presentar fins a
5 peces per autor. yy

El joc està disponible a Instagram. Foto @exitusroomescape

Cinemart atura l’activitat
fins al 2021
PINEDA DE MAR

modificacions de les illetes,
guals de vianants i la construcció d’una vorera per tal
de millorar l'accessibilitat a la
parada d’autobusos existent.
La previsió actual és que l'obra
s'acabi aquest mes de maig. yy

Aquells que resolguin la trama entraran en un sorteig d'una
entrada a cada sala un cop acabi
el confinament. El grafisme del
joc és obra de l'empresa Somjudo
de Girona. yy

«El joc s’ha realitzat entre 6
sales d’escapisme, entre les
quals, Exitus de Palafolls»
És el cas, entre d’altres, de la
sala Exitus de Palafolls. Els seus
responsables s’han unit amb 5
sales de les comarques gironines
–Xarai de Palafrugell, Kiwi de
Figueres, Llisquets de Llagostera, TimeSkp i Escapis de Girona– per impulsar un joc virtual
per ajudar a trobar la nau espa-

Ja s’estan duent a terme les
obres per millorar la seguretat
i la mobilitat dels vianants a la
carretera BV-6001 a l’alçada
de la rotonda entre Malgrat
de Mar i Palafolls. Les obres
consisteixen en la creació de
4 passos de vianants amb les

ria el film. Davant la situació i la
incertesa que es viu actualment
l’entitat ha decidit aturar l’activitat i reprendre-la l’any vinent.
Aquest any, el jurat del festival havia rebut 821 curtmetratges
de tot el món, dels quals n’havien

Rodatge d'Arthusa a Tordera. Foto Cinemart

triat 52 finalistes. La presentació
del certamen s’havia realitzat a
Can Comas al mes de febrer.
Les gravacions es van iniciar a Tordera a primers de març.
Estava previst rodar la resta d’escenes a Pineda i altres indrets de
la comarca. Aquesta és la cinquena producció de Cinemart.
En aquesta ocasió es tracta d’una
comèdia centrada en la història
de l’aqüeducte de Pineda, amb
una dona de ficció com a protagonista. La banda sonora anava a
càrrec de la professora de música
Ari Martín, i la protagonista era
l’actriu Sílvia Mallat.
Els treballs cinematogràfics
que ha fet l’associació sempre
s’han centrat en personatges de
Pineda: Sara, sobre la vida de Sara
Llorens; Pau Gibert, el bandoler
pinedenc; Dragut, sobre el pirata
que va atacar la vila de Pineda, i
Major, 57, sobre un aspecte de la
vida de Manel Serra i Moret. yy

Una de les obres presentades. Foto Cercle Artístic Pineda

Tabús
TV3 ha estrenat programa
Tabús, un nou format que vol
apropar als espectadors la realitat dels col·lectius vulnerables
sense renunciar a l’humor. David Verdaguer n’és el presentador i la persona “empàtica” que
ha fet possible l’experiència. A
cada capítol l'actor convida un

grup de persones d’un mateix
col·lectiu i hi conviu durant
uns dies, i així comprèn els
seus problemes i virtuts mentre
s’aborden els tabús que pesen
sobre ells. Al final, Verdaguer
remata amb un monòleg humorístic pensat no per riure’s
d’ells sinó “amb ells”. yy

Imatge del primer capítol. Foto ACN
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SANT JORDI

Places guarnides
Malgrat que els carrers es van
mantenir buits durant la diada de Sant Jordi, l’Ajuntament
de Palafolls va decidir guarnir
les places del municipi amb
flors provinents del sector local
dedicat a la planta ornamental, afectat pel Glòria i la crisi
del coronavirus, amb un gran

excedent de producte. El consistori es va posar en contacte
amb els negocis del sector per
proposar-los la venda a preu
de cost de tot aquest producte,
donar sortida a les flors i poder ajudar a mitigar l’impacte
d’aquesta crisi econòmica. yy

Se suspèn l’Aplec sardanista
CALELLA

L’Agrupació Sardanista de Calella ha confirmat que aquest 2020
no hi haurà la 93a edició de l’Aplec
Pairal de Catalunya que s’havia de
celebrar a Calella el cap de setmana del 6 i 7 de juny. La seva presidenta, Queralt Pedemonte, ha explicat que en un primer moment
no s’havia previst la seva suspensió: “En l’inici del confinament no
ens ho plantejàvem, però veient

«L’entitat celebra enguany
70 anys de la seva creació»
l’evolució era evident que no el
podríem celebrar. Per nosaltres
és una gerra d’aigua freda, ja que
és un any molt important en què
l’entitat celebra el 70è aniversari”.
Tot i així, l’Associació està pensant a celebrar algun acte substi-

tutiu de l’Aplec, però tot dependrà
del pressupost. Un altre dels actes
que ha hagut de suspendre és la
presentació del disc commemoratiu dels 70 anys de l’Agrupació Sardanista, Arran d’onada. El
treball s’havia de presentar el 18
d’abril a la sala polivalent de la Fàbrica Llobet-Guri en un acte molt
esperat per l’entitat i que comptava
amb la col·laboració de l’Orquestra Montgrins.

«El disc Arran d’onada
recull sardanes dedicades
a Calella»

Una de les places engalanades. Foto Yoyo

Flors a domicili
Dues floristeries de Calella van
reinventar el seu negoci perquè
la diada es pogués celebrar des
del confinament, atenent comandes en línia i repartint roses a domicili. A més a més, les
dues empreses, posant en valor
la feina dels sanitaris, van por-

Portada del disc Arran d'onada. Foto Agrupació sardanista

tar roses a l’Hospital de Calella
per agrair-los l’esforç que estan
fent en aquests moments tan
complicats. L’Ajuntament de
Calella també va voler donar
les gràcies als gairebé 80 voluntaris regalant-los una rosa i una
postal de Sant Jordi. yy

El disc és un recopilatori de
sardanes dedicades a Calella, seguint la col·lecció iniciada l’any
1996 per la proclamació de la Ciutat Pubilla, els discos editats per la
celebració del 75è i el 80è Aplec
Pairal, i la més recent, l’any 2015,
per la celebració de la Capitalitat
de la Sardana. Un cop acabi la crisi
sanitària es buscarà una nova data
per a la presentació. yy

La producció local de rosa cau

Roses a domicili a Calella. Foto J.M.Arenaza

Sant Jordi als balcons
Estar confinats no ha significat
no poder gaudir de la diada,
i per aquest motiu a tots els
municipis maresmencs els ciutadans han engalanat els seus
balcons amb roses i dracs. És el
cas de Tordera o de Pineda de

Mar, on un grup de ciutadans
van impulsar la iniciativa “Sant
Jordi als balcons i finestres”
amb l’objectiu que tots els balcons del municipi s’omplissin
de roses. yy

Alguns dels balcons engalanats a Tordera. Foto Aj. Tordera

Roses en un hivernacle de producció local. Foto ACN
MARESME

El desplaçament de la festa de
Sant Jordi al mes de juliol suposarà una caiguda important de la
producció local de roses. La majoria de flors que es regalen tradicionalment el 23 d'abril ja són
normalment d'importació, especialment de països com Colòmbia
o Equador, i només el 5% surt de
vivers del país, majoritàriament
del Maresme.
Aquest any, amb el canvi de
data, la producció local de rosa
serà encara menor i es passarà de
les 200.000 unitats que es cultiven
habitualment a unes 100.000, segons càlculs del Mercat de Flor i

Planta Ornamental de Catalunya.
"Ja no és època: la calor i la poda
no és la mateixa que en el seu moment òptim", explica el portaveu
del Mercat, Ignasi Ruiz.
En total la previsió del sector
pel juliol és d'entre tres i quatre
milions de roses, una xifra que "no
es pot improvisar" i que dependrà,
fonamentalment, de les importacions del mercat colombià, detalla
Ruiz. Des del Mercat esperen que
al mes de juliol no hi hagi proble-

«La producció local de
roses baixarà un 50%
aquest any»

mes en el trànsit de mercaderies,
com succeeix actualment.

«La previsió de venda al
juliol s’estima entre 3 i 4
milions de roses»
Segons Ruiz, per a la "versió
reduïda del Sant Jordi de l'abril",
amb la venda de roses en línia, ja
hi ha hagut dificultats de subministrament perquè "només arriba
un avió de càrrega a la setmana" i
la producció local existent és mínima, una problemàtica que ja és
estructural. "Queden tres roseristes comptats", es lamentava. yy
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Sant Jordi confinat 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.
Calella va organitzar activitats durant tot el dia. Foto J.M. Arenaza
MARESME

Els diferents municipis de l’Alt
Maresme es van preparar per viure
un Sant Jordi des del confinament.
A Malgrat de Mar, per exemple,
es van impulsar entre d’altres un
concurs de microrelats, una lectura
en línia o la nova llegenda de Sant
Jordi explicada per les Iaies Explicacontes de l’Escola Municipal
d’Adults. A Palafolls, titelles, jocs
o tallers sobre roses de paper són
algunes de les propostes que es van
fer per celebrar la diada.
A Tordera, un dels col·lectius

que es va sumar a la iniciativa, va
ser el Casal de Joves, que durant
la setmana del 23 va proposar diversos tallers a través de les xarxes
socials. Calella tampoc va renunciar a la celebració i va organitzar
“Un Sant Jordi diferent”, una jornada amb concerts, contacontes,
tallers, tertúlies i entrevistes, que
es va poder seguir a través de les
xarxes socials.
A Pineda de Mar un grup de
ciutadans i ciutadanes va impulsar
una iniciativa que animava els veïns i veïnes a penjar una imatge o
un dibuix d’una rosa als balcons. yy

La verdad de Al
MALGRAT DE MAR

La malgratenca Marina Sanchón ha escrit la seva primera novel·la La verdad de Al, un llibre que
parla sobre les relacions tòxiques.
L’autora explica en aquest llibre
una relació que ella va viure en una
etapa de la seva vida.
La història se centra en la relació de la Marina i de l’Al, dues persones que es coneixen en una xarxa
social de contactes. Dos personatges molt diferents que viuen l’amor
de manera molt desigual.
El llibre va néixer a partir d’un
blog que l’autora escrivia com a

«Després de certa
polèmica, hi ha hagut
acord»
dat finalment fixar la celebració
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

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 acor-

Sant Jordi 2019. Foto Joan Maria Arenaza

Propostes literàries en línia

mètode de teràpia per entendre la
seva relació. Degut a l’èxit que va
tenir va decidir recopilar tot el que
publicava i donar forma a la novel·
la. La seva experiència vol que serveixi per ajudar a altres persones
que potser viuen una relació tòxica
i no ho han detectat.

bé 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.

Sanchón espera poder presentar el seu treball a Malgrat properament quan acabi el confinament,
i no descarta poder publicar una
segona part de la història, que ja
té escrita. El llibre, de l’editorial Círculo Rojo, ja es pot comprar per
Internet al web www.msmagencies.com o al telèfon 628 473 231. yy

«Les hores que dediquem
a la lectura han augmentat
un 50%»
Editorials i autors també estan oferint gratuïtament alguns
dels seus llibres per contribuir a
la necessitat de quedar-se a casa,
com ho han fet Roca Editorial,
Stonberg o Llibres del Delicte.
La venda de llibres electrònics ha crescut un 50%. Foto ACN
CATALUNYA

Davant la impossibilitat de celebrar la diada de Sant Jordi com
és habitual, diferents col·lectius relacionats amb l’àmbit cultural han
organitzat alternatives per celebrar
de la diada des del confinament.
Estar a casa no vol dir no poder
gaudir de la cultura com cal.
Una de les pàgines de la novel·la. Foto Marina Sanchón

d'alarma encara en vigor. 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

I és que d’ençà que va començar l’estat d’alarma, la necessitat

de buscar activitats per ocupar el
temps lliure s’ha disparat. I prova
d’això és que 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.
L'augment de vendes de llibres electrònics s'ha registrat tant
a grans grups com als més petits.
Les editorials independents tam-

«Editorials i autors
ofereixen llibres gratuïts a
la xarxa»
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
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Calella Film
‘No passis la pilota’
Festival a l’octubre
MALGRAT DE MAR

CALELLA

L’aturada de l’activitat cultural com a conseqüència de la
crisi sanitària ha obligat els organitzadors dels festivals a buscar noves dates. És el cas de la
cinquena edició del Calella Film
Festival, que estava previst per
aquest mes de maig.

«El festival se celebrarà del
2 a 10 d’octubre»
El certamen de cinema s’ha hagut de moure pel tancament forçat
de totes les sales d’exhibició. Ara

s’ha decidit celebrar l’esdeveniment
la setmana del 2 al 10 d’octubre,
coincidint amb l’Ironman, i aprofitant l’estada a la ciutat de molts
esportistes i les seves famílies.
El festival es dedicarà enguany
al cinema dels anys 80. El cartell
està protagonitzat per E.T., mític
personatge de la pel·lícula dirigida per Steven Spielberg l’any 1982.
Com a novetat, aquest any els guanyadors rebran un trofeu de bronze que recrea la figura de la Llopa.
L’organització espera arribar a la
xifra de 150 cintes participants en
aquesta cinquena edició. yy

E.T és el protagonista del cartell. Foto Calella Film Festival

L’Agrupament Escolta i Guia
Sant Nicolau de Malgrat de Mar
ha estat distingit amb el premi al
millor clipmetratge a la categoria
de Primària de l’onzena edició
del Festival de Clipmetratges de
Mans Unides que s’impulsa als
centres escolars.

«El vídeo mostra nens
i nenes de l’agrupació
passant una pilota de
brossa»
Mans Unides organitza cada
any un concurs de clipmetratges
a tot Espanya amb l’objectiu de fer
reflexionar sobre diferents temes.
Aquest any, el concurs s’ha centrat en la petjada ecològica sota el
lema de “Y tú, ¿qué huella dejas?”.
El nostre model de desenvolupament s’estén a nivell global i es recolza en un sistema de producció
intensiu. Això genera un estil de
vida i consum que deixa petjades
mediambientals i humanes molt
negatives, especialment sobre les
persones i els pobles més pobres
del planeta.

que va creixent a mesura que se
li va afegint alguna cosa. Sota el
lema “No et passis la pilota, fes el
canvi”, els nens i nenes apostaven
per mesures menys contaminants
i així reduir els residus.

El concurs ha consistit en
gravar un vídeo d’un minut que
mostrés la relació del nostre estil
de vida amb el deteriorament del
medi ambient. El vídeo de l’AEiG mostra diferents escenes on es
van passant una pilota de brossa

Segons ha afirmat Mans Unides, organitzadora del festival, el
jurat català no ho ha tingut gens
fàcil a l’hora de decidir quins han
estat els clipmetratges guanyadors de l’11a edició del certamen,
en què hi han participat diversos

DIRECTORI DE SERVEIS

Imatge del clipmetratge. Foto AEiG Sant Nicolau

centres escolars d’arreu del territori en categoria de Primària i
Secundària.

«En l’onzena edició del
concurs han participat
més de 1.200 curts»
Els malgratencs van aconseguir el primer premi d’un total de
1.225 clipmetratges presentats. yy
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Activa’t i suma
SELVA / MARESME

CALELLA

Gesport ha canviat l’asfalt per
les llars de cada inscrit. Amb el suport dels Ajuntaments de la comarca del Maresme i la Selva, va organitzar el dia 3 de maig la iniciativa
solidària Activa’t i Suma Maresme
- La Selva modalitat indoor oberta
a tots els públics.

Aquest passat mes de març la
ciutat de Calella havia d’acollir,
com aquests darrers anys, la sortida i l’arribada de la primera etapa de la Volta. L’arribada del virus
va aturar totes les competicions,
que en principi es van ajornar
fins a l’estiu-tardor. Ara, donada
la complexitat de la situació s’han
programat per la tardor les tres
grans: Giro, Tour i Volta. Per tant,
els organitzadors de la Volta han
decidit deixar la celebració del
centenari pel març del 2021, inici
de la nova temporada.

La iniciativa va néixer 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, s'han donat a
la Corporació de Salut Maresme
la Selva, per a la compra de material de protecció per fer front a la
COVID-19, per evitar el contagi
dels sanitaris i la propagació del
virus cap a altres malalts.
Els participants havien d’inscriure’s a un web i fer donacions
entre 5, 10 o 20 € i escollir una disciplina en què participar. Amb la
suma dels temps de tots els participants s’establia el resultat global de
la prova. L’objectiu era superar les
1.152 hores que varem estar confinats del 15 de març fins al 2 de
maig. Durant tot el dia de la celebració de la prova, els participants
van compartir les seves experiències a través de les xarxes socials. yy

La Volta 100 al 2021

Segons Rubén Peris, director
de la Volta, “a la tardor no hi ha

Cartell de la iniciativa

espai per fer la prova i els ciclistes tampoc vindrien perquè si tot
va bé, estaran preparant les grans
proves. El millor és deixar-ho per
l’any vinent”.

«Calella havia de ser la
sortida i l’arribada de la
primera etapa com aquests
darrers anys»
Una de les novetats d’enguany
era la prova contrarellotge que feia
anys que no es celebrava. Hauria
estat la segona etapa a Banyoles. El
final, com sempre, estava previst a
Barcelona amb una sèrie de voltes
al circuit de Montjuic. yy

Volta 2019. Foto Joan Maria Arenaza

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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Se suspèn el Memorial Barceló
La COVID-19 ha obligat a
suspendre el Memorial Barceló a Tordera. La Circular 27
emesa per la Federació Catalana de Futbol suspenia les
autoritzacions de partits amistosos, tornejos i campionats
que es realitzessin durant els
propers mesos de juny i juli-

ol. Per aquest motiu, i donada la incertesa existent per la
crisi sanitària, el CF Tordera
s’ha vist obligat a suspendre el
XXIII Memorial Josep Barceló
que estava previst per al cap de
setmana del 6 i 7 de juny. El
club n'ha posposat la celebració per al juny del 2021. yy

L’Ironman 70.3 posposat
CALELLA

L’organització del triatló internacional ha anunciat una
nova data per l’Ironman 70.3 de
Calella, prova que s’havia de disputar el proper 17 de maig i que
ha quedat suspesa per la crisi del
coronavirus. El 70.3 es farà coincidir amb l’Ironman Barcelona,
que es disputarà a Calella el diumenge 4 d’octubre.
L’organització i l’Ajuntament
de Calella ja han planificat tota la
infraestructura perquè les dues
proves es puguin celebrar el mateix dia. Es començarà amb l’Ironman 70.3, amb la prova de nata-

ció. S’hauran de controlar molt bé
els temps de sortida de les proves
per garantir que no es produeixen
grans aglomeracions d’atletes. El
segment més crític de la jornada
serà el tram amb bicicleta. Un dels
grans canvis que obliga aquesta situació és que les dues proves hauran de passar per un únic circuit
de bicicleta, donant tantes voltes
com sigui necessari per completar
la distància. La prova a peu també
serà la mateixa per les dues proves.

«El 70.3 i l’Ironman
Barcelona se celebraran el
mateix dia»

«El dia de la prova serà
imprescindible controlar
els temps de sortida per
evitar les aglomeracions»
Per als esportistes que ja s’haguessin inscrit a la prova prevista per al mes de maig podran
mantenir-la per la nova data,
guardar-la per l’any vinent, o
transferir-la per a les proves que
tindran lloc a Eslovènia, Niça o
Sardenya. En el cas que els participants vulguin competir el 4
d’octubre, no hauran de fer cap
gestió amb l’organització. yy

La 23a edició se celebrarà el 2021

Ens Movem!
Amb l'objectiu de promoure
la pràctica esportiva i uns hàbits saludables, l’Ajuntament
de Palafolls s’ha adherit a la
plataforma en línia Ens Movem. El portal ofereix activitats en viu diàriament, així
com una graella addicional

de gairebé 100 noves activitats setmanals. Es tracta d’un
web que disposa de multitud
de vídeos amb exercicis per
a tots els públics i que també
ofereix altres recursos com
plans d'activitat física o consells saludables. yy

Els dos Ironman es disputaran el mateix dia. Foto J.M.Arenaza

La FCF dóna per acabada la
temporada

Plataforma Ens Movem

El TRICBM desapareix
La davallada d’ingressos, com
són les inscripcions a les proves, la cancel·lació de les aportacions dels sponsors o el no
cobrament de les properes
quotes, ha fet que el Tricbm
s’hagi hagut de dissoldre. Tot i

Nova imatge del club

així, d’aquí uns mesos, Calella
comptarà amb un nou club de
triatló, el Club Triatló Calella.
La nova entitat pretén estar
més arrelada a la ciutat i potenciar, entre d’altres, l’escola
de triatló. yy

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.

fecció 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

• 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 con-

Logo FCF

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.
La Federació Catalana de Bàsquet també ha donat per tancada
la temporada 2019-2020. yy
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Farmàcies de guàrdia
PINEDA DE MAR		

CALELLA

CALELLA
1 FARMÀCIA ÁNGEL
M. MELA JAMBRINA
C. Balmes
2 CAPRABO
C. Sant Joan
3 FRANKFURT LA RIERA
Riera Capaspre
4 CAPRABO
C. Turisme
5 CREU GROGA
C. Sant Jaume
6 EL TALL
C. Església

PINEDA DE MAR
1 BENZINERA EVOLUTION
N-II
2 CAPRABO
Pl. Espanya
3 XALOC PINEDA
C. Dr. Bartomeu
4 FARMÀCIA ELDA LLOBET
ALONSO
Av. Mediterrani
5 FRANKFURT LA RIERA
Av. de la Hispanitat
6 FARMÀCIA F. COSTA
PERICH
Pl. de les Mèlies

SANTA SUSANNA
1 AJUNTAMENT
Pl. Catalunya
2 CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km 673

MALGRAT
1 FARMÀCIA CARLOS
JUAN PEÑA
C. Joan Maragall
2 FARMÀCIA ENRIQUE
TORRUELLA
C. Girona
3 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
C. del Carme
4 CAPRABO
Av. del Carme
5 REST. ESTANY
C. de l’Estany
6 XALOC MALGRAT
C. del Mar

PALAFOLLS
1 BENZINERA GALP
Ctra. Accés Costa Brava
2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava
3 BAR EL CAFÈ DE
PALAFOLLS
C. Francesc Macià

Dimecres

6

ALBA

Dijous

7

VIVAS

Divendres

8

COLÓN

Dissabte

9

NOÈ

COSTA

Diumenge 10

NOÈ

COSTA

Dilluns

11

PLANAS

Dimarts

12

CASTELLS

Dimecres

13

NOGUERA

Dijous

14

MELA

Divendres 15

SETÓ

Dissabte

16

COLÓN

FRANCITORRA

Diumenge 17

COLÓN

FRANCITORRA

Dilluns

18

SEGARRA

Dimarts

19

LLOBET

Dimecres

20

Dijous

21

CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C. Església, 360
Tel.: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Ctra. N-II (Edif. Holiday)
Tel.: 93 769 47 54
Farmàcia MELA
C. Balmes, 151
Tel.: 93 766 14 98
Farmàcia CASTELLS
C. Bruguera, 226
Tel.: 93 769 11 70
Farmàcia NOÈ
C. Església, 116
Tel.: 93 769 07 91
Farmàcia COLÓN
C. Jubara, 11
Tel.: 93 766 20 46

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel.: 93 762 46 55
Farmàcia BADIA
C. Barcelona, 26
Tel.: 93 762 93 29
Farmàcia VIVAS
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel.: 93 762 38 97
Farmàcia COSTA
C. de Mar, 14 A
Tel.: 93 762 31 87
Farmàcia ALBA
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel.: 93 762 25 38
Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel.: 93 769 27 77
Farmàcia V. SEGARRA
C. Santiago Rusinyol, 93-99
Tel.: 93 762 69 79
Farmàcia SETÓ
C. Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia ESQUEU
C. Noguera Local 12, 1
Tel.: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel.: 93 769 18 94

COSTA
ESQUEU

Divendres 22

NOÈ

Dissabte

23

PLANAS

COSTA

Diumenge 24

PLANAS

COSTA

Dilluns

25

CASTELLS

Dimarts

26

NOGUERA

Dimecres

27

MELA

Dijous

28

COLÓN

Divendres 29
Dissabte

Maig

BADIA

30

NOÈ

Diumenge 31

NOÈ

Dilluns

1

FRANCITORRA

Dimarts

2

ALBA

Dimecres

3

VIVAS

TORDERA

			

Servei diürn

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimecres

6

MARCOVAL

TORDERA

MALGRAT DE MAR

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

7

MARCOVAL

Divendres

8

MARCOVAL

Dissabte

9

MARCOVAL

Diumenge 10

MARCOVAL

Dilluns

11

MARCOVAL

1 MILAR TORDERA
Camí Ral

Dimarts

12

VENDRELL

Dimecres

13

VENDRELL

2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

Dijous

14

VENDRELL

Divendres 15

VENDRELL

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Dissabte

Farmàcia VENDRELL
C. Ral, 84 bis
Tel.: 93 764 06 55
Farmàcia DE TIBURCIO
C. Romero de Torres, 3-5
Tel.: 93 764 21 41
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel.: 93 764 09 92
Farmàcia PÉREZ MARTRA
C. Emili Vendrell, 6
Tel.: 93 764 04 55
Farmàcia LUCEA
C. Amadeu Vives, 20
Tel.: 93 765 08 75

Farmàcia VON CARSTENN
C. Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia VILADEVALL
C. Carme, 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia JUAN
Ptge. de M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia BUÑOL
C. Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia LLANSÓ
C. Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia E. TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79
Farmàcia M. TORRUELLA
C. Escoles, 31
Tel.: 93 761 25 31
Farmàcia TARRAGONA
Av. Tarragona, 31
Tel.: 93 761 10 49

TORDERA

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

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

16

VENDRELL

Diumenge 17

VENDRELL

Dilluns

18

DE TIBURCIO

Dimarts

19

DE TIBURCIO

Dimecres

20

DE TIBURCIO

Dijous

21

DE TIBURCIO

Divendres 22

DE TIBURCIO

Dissabte

23

DE TIBURCIO

Diumenge 24

DE TIBURCIO

Dilluns

25

LUCEA

Dimarts

26

LUCEA

Dimecres

27

LUCEA

Dijous

28

LUCEA

Divendres 29

LUCEA

Dissabte

30

LUCEA

Diumenge 31

LUCEA

Dilluns

1

PÉREZ MARTRA

Dimarts

2

PÉREZ MARTRA
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ENTREVISTA A SÍLVIA VALERO (METGESSA, ATÉN ELS AFECTATS PER LA COVID-19 A L‘HOSPITAL DE CALELLA)

“Ni el personal sanitari ni la població en general
havíem viscut una experiència similar a la COVID-19”
laltia quedes immunitzat, fet que
et protegeix de tornar-la a passar
durant un període de temps. El
que no sabem és quan de temps
durarà aquesta protecció. Per
tant, s’haurien d’individualitzar
els casos que suposadament s’han
reinfectat i veure en base a quins
criteris s’ha fet el diagnòstic.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Els sanitaris treballen aquests
dies sense descans per atendre
tots els pacients que arriben als
hospitals afectats per la COVID-19. A l’Hospital Comarcal
Sant Jaume de Calella, la metgessa de Medicina Interna Sílvia
Valero, especialista en VIH, atén
els pacients hospitalitzats per coronavirus. Valero, que treballa
a l’Hospital de Calella des del
1998, ens explica com han reorganitzat el centre amb l’arribada
de la COVID-19.
Quins són els principals canvis
que heu hagut de fer?
Degut a aquesta situació, hem
fet una reorganització tant a
nivell d’espais com de personal.
S’han anul·lat consultes externes i la cirurgia no urgent.
Per què?
Per dos motius: d’una banda,
per descarregar el personal i, de
l’altra, per evitar que la població
vingués a l’hospital, amb el risc
que això comporta.
Què més ha canviat?
També ha canviat el rol dels especialistes i s’han separat espais
per a pacients amb la malaltia i
per a pacients sense coronavirus. Aquesta sectorització s’ha
fet també a l’àrea quirúrgica i
s’han habilitat les zones de reanimació postquirúrgica per
atendre aquells pacients de més
gravetat que requereixen ventilació mecànica.
A nivell emocional, com ho
porteu?
Hem passat per diferents etapes. Les primeres setmanes tot
era nou per a nosaltres. La pròpia malaltia i també el que això
comportava d’aïllament dels
pacients. Això va suposar certa
incertesa i també angoixa. Després, en el marc de les circumstàncies, hem anat aprenent i ja
tenim més interioritzada la situació, el tracte amb el malalt, la

Com viu la seva família tota
aquesta situació?
En un principi amb por; però, a
mesura que passa el temps, ha
baixat una mica el nivell d’angoixa perquè veuen que jo ho gestiono amb naturalitat.

La metgessa Sílvia Valero treballa amb els afectats de la COVID-19. Foto: CSMS

manera de relacionar-se amb les
famílies...i, tot plegat, et dona
una certa tranquil·litat.
Anteriorment havíeu viscut
alguna situació d’aquest tipus?
No. Ni el personal sanitari ni la
població en general havíem viscut una experiència similar a la
COVID-19.
Potser això és el més complicat.
Sí, el més difícil a nivell mèdic
és el fet que és una malaltia nova
per a nosaltres i per a tothom, i
les pautes de tractament canvien i evolucionen constantment.
I també és difícil la gestió de l’aïllament del malalt envers les seves famílies i l’angoixa que això
els pot arribar a generar.
Deu ser molt dur per als malalts hospitalitzats haver d’estar aïllats. Què us diuen?
Tenen por i incertesa davant la
malaltia. Aquesta ha estat una
malaltia molt mediàtica, els malalts han rebut una gran quantitat d’impactes informatius per
diversos canals i han associat la
malaltia a gravetat, i això provoca molta angoixa.

Comenta un cas amb l’equip d’internistes. Foto: CSMS

I no poden tenir contacte ni
amb la seva família.
Exacte. D’altra banda, la duresa
d’haver d’estar allunyat del teu
cercle més íntim és difícil de
gestionar anímicament. La facilitat de contagi d’aquesta malaltia fa que s’hagin de seguir
unes mesures molt estrictes en
relació amb l’aïllament.
És segur l’equip de protecció individual que feu servir?
Sí.
El reutilitzeu?
Cada persona té un equip de
protecció individual; una part
d’aquest equip es desinfecta diàriament i una altra part es llença.
Us falta material?
Des de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva es va establir
un protocol d’optimització del
material per fer-ne un ús racional, ja que inicialment sí que hi va
haver una escassetat de material.
Però cal deixar clar que no només va ser aquí, sinó que va ser
una situació generalitzada a tot
arreu. Ara tenim una major disponibilitat de material i també cal
dir que les donacions rebudes van

ser i són de gran ajuda. Unes donacions que sempre han passat la
supervisió corresponent.
Cal implantar més mesures per
evitar els contagis entre els sanitaris?
Abans una demanda que hi havia
era poder tenir més disponibilitat de material, però era un clam
generalitzat a tot arreu, no només
aquí. La situació ha millorat en
aquest sentit.
Per què hi ha tants contagis entre els sanitaris?
Tinc la impressió que el risc més
gran va ser al principi de la pandèmia, quan encara les conductes
de risc de contagi no estaven del
tot establertes ni assumides.
Ja han tornat a treballar els sanitaris recuperats del coronavirus?
Sí. Per poder tornar a treballar,
els professionals necessiten tenir
la prova PCR negativa.
Un cop recuperats, poden tornar-se a contagiar?
Tot és nou en aquesta malaltia i
hi ha poca evidència científica en
molts aspectes. Sí que sembla clar
que una vegada has passat la ma-

Al despatx. Foto: CSMS
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Què li sembla que els ciutadans
surtin als balcons a aplaudir
cada vespre, a les 20 h, per agrair
la tasca dels sanitaris?
Des de l’inici ho visc amb molt
d’agraïment, perquè són mostres
de suport que t’ajuden molt a tirar endavant. I també és un escalf
que emociona moltíssim. Aquest
va ser un gest molt espontani i ara
ja s’ha generalitzat.
Quin estat emocional tenen els
seus companys?
Hi ha esgotament físic i emocional, ja que portem moltes setmanes en aquesta situació. No deixa
de ser una circumstància angoixant i amb molta càrrega emocional per la duresa de tot plegat.
És una situació que obliga els pacients a estar en aïllament i allunyats del seu entorn més pròxim.
I amb moltes ganes que tot s’acabi.
Sí, òbviament. Tenim moltes ganes que es vagi normalitzant la
situació.
Què és el que més li agrada fer
quan arriba a casa després d’un
dia de feina dur?
Intento desconnectar. Poso música. La ràdio i la tele intento posar-les el mínim possible.
Molta força per continuar endavant i moltes gràcies per la important feina que feu cada dia! yy

A punt de visitar un pacient. Foto: CSMS

