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ESPORTS - Pàg. 28

EL CF TORDERA PUJA
DE CATEGORIA
Després d'aturar-se les lligues de futbol
amateur pel COVID-19, el CF Tordera ha
pujat de categoria. La temporada vinent,
jugarà a Segona Catalana.

CULTURA - Pàg. 19

SUSPENEN EL 10È FESTIVAL ARTS D’ESTIU
Els organitzadors del festival pinedenc han decidit suspendre l’edició d’enguany i
traslladar tots els concerts previstos a l’any vinent.

Pendents de l'obertura

Els carrers de Calella tornen a bategar. Foto Joan Maria Arenaza

Les diferents fases de la desescalada han tornat la vida als carrers dels municipis de l’Alt Maresme. Primer van ser
els nens, després les franges horàries per a la gent gran i les hores per a la pràctica de l’esport. Després va ser l’hora dels comerços i posteriorment, l’obertura de terrasses. Tot amb limitacions i amb grans mesures higièniques.
La distancia social de 2 metres és la que costa més de guardar en moltes ocasions, però és un tema clau per evitar
rebrots. Quan no es poden guardar les distàncies, l’ús de mascareta és obligatori. Més informació de la pàgina 3 a la 15.

Nou delta
El delta de la Tordera ha canviat
completament de fisonomia. Els
diversos episodis de pluja que hi ha
hagut aquest hivern han portat una
gran quantitat de sorra i el confinament ha permès la presència d’aus
protegides o en perill d’extinció. Els
ajuntaments de Blanes i Malgrat
han tancat l’accés per evitar la pressió dels veïns dels dos municipis i
afavorir l’estada de les aus i el creixement de la vegetació. Pàg. 20

Frontera de la Junquera pràcticament buida. Foto ACN

Delta de la Tordera el 28 de maig. Foto @paumoratorrent, Instagram

L’anunci de Pedro Sánchez que a primers de juliol s’obriran les fronteres
ha estat la notícia que esperava el sector turístic des de feia molt. Des
d’aquell moment, s’han reactivat les reserves per a juliol, agost i setembre. La temporada serà més curta, s’hauran de prendre moltes mesures
als establiments i a les platges, però, almenys es podrà treballar amb turistes estrangers perquè els professionals del sector s’han cansat de dir
que amb turistes de Girona i Barcelona, “no n’hi ha prou”. Pàg. 6

Temps d’obres

Obres a la dessalinitzadora. Foto ACN

Els municipis de l’Alt Maresme han reprès les
obres dels desperfectes causats pel Glòria que
havien quedat aturades durant l’estat d’alarma. A
Pineda s’estan realitzant els treballs sobre el passeig Marítim que havia quedat molt afectat pel
temporal. Les obres als ponts entre Blanes i Malgrat de Mar no s’han aturat i el pont dels vehicles s’acabarà dos mesos abans. Aquest mes de
juny també finalitzaran els treballs d’arranjament de la dessalinitzadora de la Tordera. A Calella abans de l’estiu s’haurà d’haver enllestit la
reparació dels talussos de la N-II. Pàg. 2 i 16.

Obres al passeig Marítim de Pineda de Mar. Foto Aj. Pineda
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Obres a la dessalinitzadora

L’editorial
Llum al final del túnel
Després de tres mesos d’angoixa sembla que la corba dels contagis per COVID-19 s’ha “aplanat” tant com perquè el govern estatal
hagi anunciat que l’1 de juliol s’aixecarà la quarantena als turistes
que vulguin i puguin venir de vacances.
Pel camí queden els més de 5.000 morts registrats a Catalunya i la
llarga convalescència de molts dels afectats. Ara ens enfrontem al
risc d’algun “rebrot” que sembla inevitable, en especial si abaixem
la guàrdia amb les mesures de protecció.
És imprescindible mantenir la precaució i precisament per això
costa de disculpar als grupets -especialment jovent- que es veuen
pel carrer sense respectar cap distància de seguretat. La seva irresponsabilitat ens pot sortir molt cara a tots.
Per altra banda, l’esperada notícia de la represa de l’activitat turística ha suavitzat el temor a una terrible paràlisi econòmica a les nostres comarques. En els propers mesos es veurà la magnitud dels
danys soferts però ara hem de defensar la temporada immediata.
Evidentment no es pot esperar gaire. Les pèrdues ja produïdes no
es recuperaran i la curta temporada turística probablement serà
descafeïnada. En tot cas significa una esperança després de la foscor dels tres mesos passats. yy
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Visita del conseller Damià Calvet. Foto ACN
SELVA / MARESME

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat per l’alcalde de Blanes, Àngel
Canosa, i pel director d’ATL, Josep Andreu Clariana, ha visitat les
obres d’emergència per reparar la
captació d’aigua marina de la dessalinitzadora de la Tordera, ubicada
al terme municipal de Blanes, però
que dona servei als municipis de
l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

«La dessalinitzadora
tornarà a funcionar aquest
mes de juny”»

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

Calvet ha destacat que “es tracta d’una actuació que forma part de
l’obra pública orientada a l’Agenda

verda, la qual cosa és important
per tenir un país més preparat per
noves emergències”. Així, ha insistit que “una circularització d’una
matèria prima tan important com
és l’aigua ens ajudarà a tenir un país
més preparat”.
El conseller ha posat en valor
que “malgrat l’emergència sanitària
hem pogut continuar aquesta obra
fruit de l’emergència climàtica del
temporal Glòria”. En aquest sentit,
ha destacat la “complexitat tècnica” de l’actuació, i ha assegurat que
“estarà en funcionament a finals
de juny”. Encara quedarà obra, ha
dit, perquè “es troba en un espai
natural, i farem obra d’escullera i
revegetació que la faran més integrada i utilitzable des del punt de
vista cívic”.

Així mateix el conseller ha
subratllat que “volem anar més
enllà i dotar de robustesa el sistema d’abastament i garantir la funció ecològica del riu Ter”.
La dessalinitzadora de la Tordera va entrar en funcionament
el 2002 amb una capacitat de
producció de 10 hm3/any d’aigua
potable i construïda per a reduir
la sobreexplotació de l’aqüífer de
la Tordera. A partir de 2011, la
planta va duplicar la seva capacitat –fins als 20 hm3/any– i es va
connectar a la potabilitzadora del
Ter (Cardedeu), per poder aportar aigua al sistema Ter-Llobregat. Dins els acords de la Taula
del Ter, es preveu que la planta
incrementi la seva producció fins
els 80 hm3/any. yy

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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La regió sanitària de Girona progressa
adequadament i els carrers tornen a tenir vida
El dilluns 1 de juny ha entrat en la Fase 2 de la desescalada
públic i les noves produccions,
també han de seguir certs paràmetres normatius. A nivell festiu,
el 26 de maig es confirmava el que
ja s’intuïa. Aquest any no hi haurà
concurs de focs a Blanes, just quan
feia 50 anys del concurs internacional. Tot ha quedat ajornat fins
a l’any vinent. Un esdeveniment
d’aquest tipus cal commemorar-lo
al màxim nivell. La Festa Major
també serà diferent. A Lloret de
Mar, encara no s’havia dit res sobre les festes de Santa Cristina al
moment de tancar l’edició.

SELVA / MARESME

La regió sanitària de Girona,
que inclou les comarques gironines
i l’Alt Maresme fins a Canet de Mar,
ha fet els deures i tant el govern català com espanyol han aprovat que
aquest primer de juny hagi entrat
en la Fase 2 de la desescalada.
Aquestes darreres setmanes
hi ha hagut un clar canvi de tendència. Els carrers tornen a tenir
vida! Els inicis de la desescalada
es van fer de manera molt gradual. La gent va sortir al carrer, però
molts establiments van retardar
la seva obertura unes dies. Entre
les raons: preparar-se per atendre
adequadament els seus clients o
els dubtes sobre la viabilitat del
negoci amb les condicions que
s’imposaven. Cada cop, però, hi
ha més botigues, bars i restaurants
oberts. Les perruqueries van ser
de les primeres en entrar en acció.
Un moment clau de tot aquest
procés va ser el dissabte 23 de
maig, quan Pedro Sánchez va
anunciar “que hi hauria temporada turística” i que el mes de juli-

HOSPITALS
Carrers de Malgrat de Mar plens de gent. Foto Yoyo

ol, “s’obririen les fronteres”. No hi
haurà les aglomeracions d’altres
anys, però els empresaris del sector estaven cansats de dir que amb
el turisme de la regió sanitària,
primer; i després amb el de Barcelona, no n’hi havia prou. La resposta del govern espanyol era en
sentit totalment oposat, obligava a
fer la quarantena als que arribessin d’altres països.

NOVA REALITAT
Malgrat que la desescalada
funciona, no cal abaixar la guàrdia
perquè un rebrot en aquests moments seria terrible. Lleida ho ha
patit en primera persona per algunes imprudències i no ha pogut accedir a la Fase 2 quan li pertocava.
També cal tenir molt clar que

a partir d’ara, “res serà igual” i ens
haurem d’acostumar a la “nova realitat”. Les distàncies de seguretat
s’han de mantenir igualment que
les precaucions a nivell higiènic.
CULTURA I FESTES
El món cultural també s’ha
d’adaptar a la “nova realitat”. Cal
evitar grans concentracions de

La pressió als centres sanitaris
de Blanes i Calella ha baixat notablement, tot i que aquest mes
de maig el nombre de morts al de
Calella ha estat notable (9). També ha baixat de manera espectacular el nombre de professionals
infectats. Dels 93 del 10 d’abril
a una única persones a finals de
maig entre tots els professionals
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. yy
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Palafolls, model de voluntariat
repartiment de mascaretes per a
tota la població de Palafolls.

ANNA CARLOS / PALAFOLLS

Arran de la crisi sanitària
produïda per la propagació de la
COVID-19, són molts els municipis que van activar una borsa de
voluntaris per tal d’ajudar els més
necessitats durant la pandèmia. Palafolls n’és un exemple.

L’organització de tot el voluntariat s’ha dut a terme majoritàriament de forma telefònica, i coordinats des de tots els àmbits de
l’Ajuntament. Susanna Pla, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament,
destaca que ha estat una feina de
tots: “Aquesta feina, si no tens un
gran equip al darrere, no es pot fer.
Sense la feina de molt personal de
l’Ajuntament, Policia Local, així
com empreses col·laboradores, no
hagués estat possible realitzar tot
aquest treball”.

«Més d’un centenar de
voluntaris han participat
en alguna de les iniciatives
solidàries»
L’Ajuntament de Palafolls, ja
havia creat una borsa de voluntaris arran del Glòria per ajudar
a aquells sectors més afectats pel
temporal. Aquest mateix projecte
es va fer extensiu durant el confinament, cobrint necessitats per
aquelles persones que no podien
sortir de casa, com per exemple fer
la compra, llençar les escombraries
o passejar els animals.
La segona branca de voluntariat va ser l’anomenada ‘ningú sol
a Palafolls’. Un projecte que tenia
l’objectiu de garantir la seguretat,
l’atenció i el benestar de totes aquelles persones que viuen soles i han
passat soles el confinament.

Nova oficina del voluntariat. Foto Yoyo

Potser la iniciativa ciutadana
que més visibilitat ha tingut ha estat la d’elaboració de material de
protecció. ‘Mascaretes x Tothom’
va néixer amb la voluntat de fer
arribar a cada palafollenc i palafollenca una mascareta reutilitzable.
Gràcies a una cinquantena de cosidores, rentadores, i tot un fil de voluntaris es van confeccionar 25.000
mascaretes. Una de les cosidores, la
Mercè Cama, explica perquè va decidir fer-se voluntària: “Jo treballo

Deu dies de dol
oficial

cosint i em va semblar una bona
iniciativa per poder aportar el
meu granet de sorra i lluitar contra
aquest virus. En un principi m’encarregava de subministrar el filtre
per fer les mascaretes, i després ja
em vaig dedicar a cosir el material
que calia: mascaretes, barrets, bates...”. La proposta inicial es va fer
extensiva a altre material sanitari
com 200 bates sanitàries, 600 davantals tipus hivernacle i 180 bates
de plàstic negre. La iniciativa soli-

La Comissió de Treball Econòmica de Recuperació de Calella
s’ha reunit per plantejar propostes
pel rellançament de l’economia de
la ciutat i per presentar les mesures econòmiques que està endegant
l’Ajuntament. El sector comercial i
industrial de la ciutat han exposat
que veuen una reactivació de l’economia i un dinamisme que els dona

CATALUNYA

El Consell de Ministres va
aprovar el dimarts 26 de maig deu
dies de dol oficial per les 27.000
víctimes mortals del coronavirus
que hi havia en aquell moment. Tal
com havia anunciat el president
Pedro Sánchez, “el país afronta el
dol més llarg en democràcia durant
el qual les banderes dels edificis públics han onejat a mig pal”.
La ministra portaveu, María
Jesús Montero, ha explicat que
posteriorment es farà un gran
acte “oficial” d’homenatge presi-

En total, més d’un centenar de
persones han participat en algun
dels projectes de voluntariat que
ha engegat l’Ajuntament. Així, a
més del repartiment de material a
diversos hospitals de la regió, s’han
portat a terme diferents activitats
d’ajuda i vigilància ciutadana i el

«Calella destinarà 100.000 €
per rellançar la imatge de la
ciutat»

certa esperança. El sector hoteler,
en canvi, encara mostren certa incertesa sobre com i quan podran
obrir els establiments. Durant la
Comissió, l’alcaldessa ha anunciat
que l’Ajuntament ha encarregat una
campanya de màrqueting destinada
a captar turisme de proximitat. S’hi
destinarà una partida de 100.000
€ amb l’objectiu de reactivar el turisme a la ciutat. Els representants
empresarials han mostrat el seu
agraïment tant per aquesta com per
totes les mesures que ha endegat
l’Ajuntament en els diferents sectors
econòmics (pàg 13).

dit pel cap de l’estat, però no n’ha
concretat la data. Montero ha dit
que es tracta de vides “truncades”
i que 8 de cada 10 eren majors de
70 anys. “Van ser els que tant van
ajudar per construir el país que
ara tenim, els ciments de la nostra
democràcia”, ha remarcat.
“Hem de ser capaços d’arribar
a acords essencials”, ha afirmat, tot
afegint que la comissió de reconstrucció “pot ser la millor manera
d’honorar la seva memòria”. Per tirar endavant el país, ha dit, “deixant
de banda el que ens divideix”. yy

Amb l’objectiu de donar suport
a la feina de tots aquest voluntaris,
ara l’Ajuntament ha creat l’Oficina
del Voluntariat. Es tracta d’un espai
físic paral·lel que alhora permetrà
descongestionar l’edifici de la vila,
on fins ara s’hi havien centralitzat
les accions, però que ara haurà
d’anar tornant al funcionament habitual de la institució, dins el marc
de la “nova normalitat”. yy

100.000 euros per rellançar
el turisme de proximitat
CALELLA

Banderes a mig pal a l'Ajuntament de Malgrat. Foto Aj. Malgrat

dària no es va oblidar dels més petits ja fos amb la confecció de mascaretes infantils o implicant-los per
decorar barrets sanitaris.

«En total s’han pogut
confeccionar més de 25.000
mascaretes»

Reunió telemàtica a l'Ajuntament de Calella. Foto Aj. Calella

Santa Susanna i Calella, entre
els destins més buscats
Santa Susanna i Calella formen part del paquet de les 12
destinacions turístiques més buscades pels espanyols per fer-hi
vacances aquest any. Després que
el president del govern, Pedro
Sánchez, anunciés que a partir
de juliol ja es podrà començar a
estiuejar, l’allau de peticions i cerques per Internet s’ha disparat un
142 per cent. Altres destinacions
són Benidorm, Salou, Peñiscola o
Lloret de Mar. yy
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Disminueix la pressió als centres sanitaris
SELVA / MARESME

Aquest mes de maig hi ha hagut un notable descens del nombre
d’ingressos als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva, Blanes i Calella. En els dos
centres, s’han superat les 100 altes
des de l’inici de la pandèmia.
El que ha caigut en picat ha estat el nombre de sanitaris contagiats
del conjunt de serveis de la Corporació. El 10 d’abril hi havia 93 sanitaris contagiats, el maig va començar amb una vintena, però a partir
del dia 8 ja no s’han superat els 5.
Malgrat aquestes dades positives, tal com es pot apreciar al quatre adjunt, a Calella, especialment
la primera quinzena, hi va haver
un degoteig de defuncions.
També cal lamentar les vuit defuncions del sociosanitari de Lloret
de Mar. Recordem que hi ha haver
més de 40 interns que varen donar
positiu i més d’una vintena del personal que també va haver de deixar
de treballar i confinar-se.
PRIMERS DOS MESOS
Des que es van detectar els primers casos de COVID-19 als cen-
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tres hospitalaris de la Corporació i
fins el 19 de maig, a l’Hospital de
Calella hi ha hagut un total de 723
pacients atesos a qui se’ls ha fet la
prova de detecció del coronavirus.
D’aquests, el 20,4% han estat casos
positius (148 persones) i 575 negatius (79,5%).
A l’Hospital de Blanes, des de la
declaració dels primers casos hi ha
hagut un total de 343 pacients hospitalitzats a qui se’ls ha fet la prova
PCR. Del total de casos, el 33,5%
han estat casos positius (115 persones) i 228 negatius (66,4%).

El nombre total de pacients
que han rebut l’alta hospitalària
a l’Hospital de Calella des de
l’inici de la pandèmia ha estat de
99 persones.
Mentre que a l’Hospital de
Blanes des de l’inici s’han registrat
96 altes hospitalàries.
DEFUNCIONS A CAUSA DE LA
COVID-19
El nombre total de defuncions
per la COVID-19 als hospitals de
la Corporació ha estat de 51. A

l’Hospital de Blanes se n’han produït 20 i a l’Hospital de Calella, 31.
A aquestes defuncions se li han de
sumar les morts produïdes a causa del coronavirus al sociosanitari
de Lloret de Mar, que han estat
8. Aquestes s’han produït durant
aquest segon mes de la pandèmia.
CASOS AL SOCIOSANITARI DE
LLORET DE MAR
El centre sociosanitari va registrar un total de 42 pacients
positius, la majoria d’ells s’han
mantingut asimptomàtics i des

del passat 23 d’abril no s’ha detectat cap nou cas. Després que
els pacients afectats per la COVID-19 completessin el temps
corresponent d’aïllament ja s’ha
procedit al desconfinament progressiu de les plantes.
PROFESSIONALS AFECTATS
En dos mesos, 623 professionals dels diferents centres de la
Corporació se’ls ha fet el test PCR,
136 han donat positiu, dels quals 2
continuaven en aïllament i la resta
ja s’han reincorporat a la feina. yy

El sector turístic pendent de l’obertura de
fronteres a primers de juliol
Viatges Especialitzades (ACAVE),
Martí Sarrate, assegurava, “cap
turista va a un país on li imposin
estar 14 dies tancat en un hotel, en
un apartament o en un càmping”.
Segons el president de l’ACAVE, es tracta d'una mesura “molt
dura” i que confiar-ho tot al turisme d’interior de les comunitats
o de l’estat aquest estiu no és suficient per cobrir el buit que deixen
els 84 milions de persones que van
visitar Espanya l’any passat, un
25% dels quals a Catalunya.
UNIÓ EUROPEA
L'aeroport de Vilobí va acollir 75 passatgers a l'abril. Foto ACN
SELVA / MARESME

Aquesta darreres setmanes
s’ha parlat molt de les fases de desescalada, el que es podia fer o no
i la seva incidència en el món del
turisme. Els professionals del sector sempre han defensat que, “amb
la gent de la regió sanitària, és inviable obrir. Amb catalans i gent
de la resta de l’estat, no n’hi ha
prou, el que cal és obrir les fronteres i que arribi turisme estranger”.

Totes les alarmes es van disparar quan el 12 de maig el BOE
publicava que tothom que entrés
procedent d’un altre país, hauria
de passar la quarantena, és a dir, 15
dies aïllat, “Els viatgers hauran de
quedar-se al seu domicili o allotjament limitant els seus desplaçaments a les activitats essencials de
compra de productes bàsics, assistència a centres de salut o causes de
força major. A més, estaran obligats a portar mascareta i hauran

de complir les mesures d'higiene i
prevenció, especialment pel que es
refereix al contacte amb els convivents.” L’ordre era vigent mentre hi
hagués l’estat d’alarma.
CRÍTIQUES
Les crítiques no es van fer esperar, perquè a un turista no se li
pot demanar que estigui quinze
dies tancat. El president de L’Associació Corporativa d’Agències de

Un dia després de la publicació al BOE, Brussel·les demanava
reobrir fronteres a la Unió Europea en tres fases i en funció de la
situació epidemiològica a cada
país o regió. El full de ruta de la
Comissió Europea per reactivar
els moviments de persones i el
turisme estableix una desescalada
que vagi des d’una fase 0 amb restriccions generalitzades fins a una
fase 2 d’aixecament total dels controls fronterers. A la fase 1 s’aixecaran les restriccions entre “regions, àrees i estats amb una situació

epidemiològica positiva similar” i
amb suficient capacitat sanitària
i de control del virus. Es podran
permetre viatges per motius professionals i personals, per exemple
per visitar la família en un altre
país, però també per fer turisme.
PEDRO SÁNCHEZ
Finalment el dissabte 23 de
maig, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar en roda de premsa que les fronteres s’obririen a primers de juliol
per facilitar el moviment dins de
la Unió Europea i ajudar d’aquesta manera al sector turístic. Va ser
tot un alè d’aire fresc. No serà una
gran temporada, però almenys
n’hi haurà.
AEROPORT DE VILOBÍ
L’aeroport de Vilobí d’Onyar
ha viscut un abril negre. Tots els
vols són internacionals i, per tant,
l’activitat ha estat nul·la. Només
han passat per les instal·lacions
75 viatgers. Això representa una
disminució del 99,96% respecte a
el mateix mes de l’any passat, quan
hi havia 175.372 passatgers. yy
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Homenatge a les persones que han perdut la vida
a causa de la COVID-19
SELVA - MARESME

Els Hospitals de Blanes i Calella han acollit un acte en record a
la persones que han mort a causa
de la COVID-19. La situació d’excepcionalitat provocada per la
pandèmia del coronavirus no permetia celebrar vetlles i les famílies
no podien acomiadar-se dels seus
éssers estimats amb normalitat. Es
tracta de moments difícils tant per
als pacients afectats per la malaltia, ja que la facilitat de contagi del
virus els mantenia en un estricte
aïllament, com pel seu entorn més
íntim, que només el podia acompanyar una sola persona en el procés de final de vida. Per això, des
de la Corporació de Salut del Ma-

resme s’ha volgut retre aquest petit
homenatge a les persones que han
mort i fer arribar el condol i també el suport a totes les famílies que
han perdut un ésser estimat com a
conseqüència del coronavirus.
L’acte, que s’ha celebrat a l’Hospital de Blanes i unes hores més
tard, a l’Hospital de Calella, ha
comptat amb l’assistència d’un representant dels diferents serveis de
la Corporació: infermeria, medicina interna, neteja, seguretat, admissions, treball social, etc.
L’homenatge s’ha iniciat amb
unes paraules de benvinguda per
part del director gerent de la Cor-

poració de Salut del Maresme i la
Selva, el Dr. Lluís Franch, que ha
donat pas a l’encesa d’espelmes en
memòria de les persones mortes
per la COVID-19. A continuació,
la treballadora social Laura Molina i la infermera Anna Solanes,
membres totes dues de la Comissió del Dol de la Corporació, han
llegit un petit escrit dirigit a les
famílies de les víctimes i a continuació s’ha fet un minut de silenci en honor als difunts. Tot l’acte
ha estat acompanyat per la música de la pianista Lourdes Bartrolí.
I per finalitzar, treballadors de la
Corporació han llegit un fragment d’un poema del Llibre d’Absències de Miquel Martí i Pol. yy

Encesa d'espelmes. Foto Joan Maria Arenaza

Temperatura ambiental i COVID-19
CATALUNYA

Un treball conjunt entre l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i

Logo AEM

l’Agència Estatal de Meteorologia
(AEMET) posa de manifest els
primers indicis de correlació en-

tre variables meteorològiques i la
propagació de COVID-19. Concretament, els resultats preliminars
basats en els contagis a les diferents
comunitats autònomes de l’estat
entre març i abril, indiquen que
amb una menor temperatura mitjana hi ha una major incidència del
virus. És a dir, que l'índex d’afectació augmenta a menor temperatura. Les dues institucions treballen
en un estudi integrat per analitzar
en profunditat la influència de determinades variables i la contaminació ambiental i la propagació.
L’objectiu és desenvolupar un
sistema de vigilància epidemiològica a nivell estatal basat en l’alerta
primerenca i la monitorització dels
factors ambientals.

D’altra banda, investigacions
recents en relació amb la propagació de la malaltia i el virus indiquen que la humitat de l’aire
pot incidir-hi, principalment en
el sentit que les altes temperatures i una humitat alta redueixen
“significativament” la transmissió.
Així, l’arribada de la temporada de
primavera-estiu a l’hemisferi nord
podria reduir-la.
A nivell estatal, tant l’AEMET
com l’ISCIII continuen treballant conjuntament per investigar
l’impacte d’aquests factors en la
incidència de la COVID-19 a través de variables en salut com ara
ingressos hospitalaris, ingressos
en UCI i mortalitat, millorant la
identificació en zones de risc a

temps real. Així, la idea és dissenyar estratègies de diagnòstic i
prevenció des de l’àmbit de la salut pública.
L’AEMT depèn del ministeri
per la Transició Ecològica mentre
que l’ISCIII està adscrit al ministeri de Ciència i Innovació.
PREVISIONS A LLARG
TERMINI
A nivell meteorològic, es preveu un juny calorós i un agost i un
setembre amb més tempestes del
que és habitual. Un cop acabi l’estiu caldrà comprovar quin ha estat
el temps en concret i si es pot relacionar amb el comportament del
virus en cada moment. yy
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Els carrers es tornen a omplir de vida
La desescalada, va començar a marxa lenta i costa, en ocasions, adaptar-se a la “nova normalitat”
Els dos elements claus d’aquesta fase han estat la possibilitat
d’obrir les terrasses i la trobada de
familiars i amics de fins a 10 persones. Entre les taules hi havia d’haver 2 metres de separació, al igual
que entre les persones, una distància entre persones que moltes vegades no s’ha respectat. Com havia
passat amb les botigues a la Fase 0,
l’obertura de terrasses va ser gradual. Algunes, amb poques taules,
asseguraven que tenir-ne només la
meitat no era rendible econòmicament. Inicialment es va plantejar
tenir només un 33% de les taules!

«L’entrada a la Fase 1 es va
demorar una setmana a la
Selva i Alt Maresme. Les
dues zones són de la regió
sanitària de Girona»

Botigues obertes amb cita prèvia a la Fase 0. Foto J.M.Arenaza
SELVA / MARESME

Els darrers dies del mes d’abril
van poder sortir al carrer els infants. El dissabte dia 2 de maig es
van obrir les portes a esportistes i
gent gran, i per primer cop s’aplicaven les franges horàries. Aquell
dia i l’endemà diumenge, els carrers es van omplir i en més d’una
ocasió no es van respectar les distàncies de seguretat. Eren els passos previs a la Fase 0 (n’hi ha 4) de
la desitjada desescalada, una ase
que va entrar en vigor el dilluns
dia 4 de maig.
FASE 0
Aquesta era una fase que algunes illes es van estalviar, en algunes zones va durar una setmana, i en d’altres, dues. Aquestes
diferències va generar crítiques
polítiques, ciutadanes i econòmiques, però segons els experts, la
situació no és la mateixa a tots els
indrets, i per tant, és millor aplicar diverses velocitats.

hagut de fer veritables invents, alguns més afortunats que d’altres,
per tenir en condicions els seus
cabells durant un mes i mig.

«Inicialment l’obertura de
comerços va ser escassa»
A mitja setmana, la Generalitat va demanar que bona part del
territori, entre els que hi havia la
Selva i el Maresme, no entrés a la
Fase 1 el dia 11 (un dels atractius
per aquell dia era l’obertura parcial de les terrasses i les trobades de
fins a deu persones). Per una vegada el govern de Madrid els hi va
fer cas i només tres zones de Tarragona i el Pirineu van entrar a la
Fase 1, el dia previst inicialment.
A la segona setmana de la
Fase 0, ja es van poder veure més
botigues obertes, però encara

n’hi havia moltes de tancades.
Cal destacar les precaucions que
es van dictar per evitar contagis
amb els emprovadors i a la roba
que no es queda el client als establiments d’aquest ram.
FASE 1
Els dilluns 18 de maig va entrar en vigor la Fase 1 a la regió
Sanitària de Girona. Recordem
que finalment, la desescalada
s’ha fet per regions sanitàries i
no províncies com havia proposat inicialment el govern de Madrid. En aquest cas, va sorgir la
divisió del Maresme: de Malgrat
a Canet van poder accedir a la
Fase 1 i a partir d’Arenys de Mar,
no, perquè pertanyen a la regió
sanitària nord. Per tant es va crear una frontera que fins aquell
moments mai s’havia plantejat
ni posat a la pràctica.

En aquests moments, bona
part de les botigues de fins a 400
m2, amb més gent al carrer, ja van
obrir i no calia cita prèvia, tot i
mantenir les mesures de seguretat
per evitar nous contagis.
Tot i que els hotels podien
obrir, la majoria no ho van fer perquè les restriccions eren moltes i
els clients pocs. A la Fase 1, només
pots desplaçar-te a la teva regió
sanitària. La clau dels hotels és
l’obertura de fronteres i, per això,
la majoria es plantegen obrir al de
juny i mirar de treballar el juliol,
l’agost i el setembre.
FASE 2
La regió sanitària de Girona
ha entrat a la Fase 2 el primer dia
de juny.
Entre les novetats, s’eliminen
les restriccions en les passejades
d’adults i menors i ja es pot anar
en grups de fins a 15 persones
sense limitacions horàries –amb

excepció de 10 a 12 hores i de 19 a
20 hores, que continuen reservades per a la gent gran–. En aquesta fase també es planteja la possibilitat que es puguin començar a
fer classes presencials, excepte a
les universitats.
D’altra banda, en relació a les
residències de gent gran, el govern
espanyol deixa que les comunitats
estableixin les condicions i els requisits necessaris per a les visites,
una a la setmana i amb estrictes
mesures de seguretat.
També s’autoritza la Direcció General de Trànsit (DGT) a
reprendre els exàmens teòrics i
pràctics per obtenir els permisos
de conduir.
En aquesta Fase 2 ja es permet
banyar-se a la platja. A través d’una
ordre ministerial el govern espanyol ha facultat els ajuntaments
perquè puguin limitar-hi l’accés
dels ciutadans i fixar torns per tal
que el màxim nombre de persones
en puguin gaudir. Així, els consistoris poden limitar l’aforament a
l’espai, on cal respectar la distància
de dos metres entre banyistes.
D’altra banda, el govern espanyol recomana que hi hagi quatre
metres de distància entre para-sols
i planteja que els gestors de les
platges puguin sectorialitzar-les
per assegurar el distanciament,
amb elements de parcel·lació.
També es preveuen els casaments amb 100 persones com a
màxim a l’aire lliure i 50 en espais
tancats, els enterraments amb
25 assistents i les visites a monuments i sales d’exposicions. També
es reobre l’interior dels restaurants
amb limitació d’aforament com a
les terrasses, unes terrasses que
s’han pogut ampliar a molts municipis per compensar la pèrdua
de taules. yy

El BOE no va concretar el què
es podia fer el dilluns dia 4 fins
al diumenge a la tarda; és a dir a
poques hores de l’inici de la Fase
0. A grans trets, podien obrir les
botigues de fins a 400 m2 amb cita
prèvia i la restauració per oferir
menjar només per emportar.
A la majoria de municipis, el
moviment va ser escàs i les paraules més escoltades al sector
empresarial eren, “amb aquestes condicions es inviable obrir
portes”. Les perruqueries va ser
un dels sectors que més va obrir,
amb les mesures de protecció per
a clients i treballadors que marcava la normativa. La gent havia

Les terrasses han estat un dels atractius de la Fase 1. Foto Yoyo

Obertura del mercat de Calella. Foto J. M. Arenaza
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La desescalada divideix el Maresme
MARESME

CONTROLS POLICIALS

L’entrada en vigor de la fase 1
per avançar en el desconfinament
ha partit per la meitat la comarca
del Maresme. Quan la regió sanitària de Girona va passar a la Fase 1,
l’àrea metropolitana continuava a la
Fase 0,5, fet que va provocar que el
Maresme es desconfinès dues velocitats diferents, ja que deu municipis
del nord estan adscrits a Girona i els
altres vint a la regió metropolitana.

El camí que surt del port
d’Arenys de Mar i transcorre entre la platja del Cavaió i les vies
del tren és utilitzat amb freqüència per caminants i corredors que
aprofiten les hores permeses a l’estat d’alarma per sortir de casa. A
escassos 800 metres del port, però,
una patrulla de la Policia Local
avisava que calia fer marxa enrere.
En aquell punt acaba el terme municipal d’Arenys de Mar i comença la platja de Canet. Tot i que els
avisos s’han fet recurrentment des
de l’ínici de l’estat d’alarma, des del
pas de la regió sanitària de Girona
a la Fase 1 s’ha reforçat la seguretat en aquest punt perquè passar
d’Arenys a Canet significa, a més
de canviar de municipi, canviar de
regió sanitària.

Davant les incongruències que
això generava, ajuntaments i Consell Comarcal demanaven un tractament integral perquè tota la comarca pogués passar de fase a la vegada.
La “frontera” sanitària al Maresme se situa entre Arenys de Mar
i Canet de Mar. Tots dos municipis
marquen l’inici de la zona coneguda com l’Alt Maresme però Arenys
de Mar depèn sanitàriament de
la regió metropolitana i Canet de
Mar és el primer poble de la regió
sanitària de Girona.
“No té sentit que no puguis
anar al municipi veí i puguis arribar fins al país veí”, exclamava el
president del Consell Comarcal i
alcalde de Vilassar de Mar, Damià
del Clot. També demanava un tractament unitari l’alcalde de Malgrat

Control policial entre Canet i Arenys de Mar. Foto ACN

de Mar, Joan Mercader, un dels
municipis que es va veure afavorit
pel canvi de fase previst a Girona.
“A nivell geogràfic estem al mig i
el més lògic seria que el Maresme
no quedés separat i tota la comarca
pogués avançar a la mateixa velocitat”, apunta l’alcalde malgratenc.
Mercader entén també la dificultat
de la decisió i recorda que quan es
va plantejar el desconfinament per

províncies el seu municipi hagués
estat dels més afectats: “Estem a la
frontera amb Girona i no haguéssim pogut anar a Blanes, que ho
tenim a deu minuts. Ara el que no
podem és anar a Mataró”.
L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, també veia positiu que
tota la comarca fos tractada igual
davant la previsió que la gent es

pogués “embolicar” amb els límits
territorials: “Que la comarca estigui
dividida per la meitat i avanci a diferents ritmes ens pot comportar algun problema”. Altres alcaldes com
la batllessa de Calella, Montserrat
Candini, són més prudents. Candini deia que, per davant de tot, cal
respectar els “criteris mèdics”. Tot i
això, veu bé que el Maresme pugui
ser tractat com un tot.

Paral·lelament, amb l’entrada
en vigor de la fase 1, als munipicis de 10.000 habitants es van
eliminar les franges horàries. Palafolls, però, malgrat tenir menys
habitants, no es va poder acollir
a aquesta normativa, ja que per
gaudir d’aquesta liberalització calia una densitat de menys de 100
habitants per quilòmetre quadrat,
requisit que no es complia. yy
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SALUT

COVID-19

2 minuts de silenci
Tots els centres de la Corporació de Salut del Maresme i
la Selva han realitzat dos minuts de silenci en homenatge
als professionals sanitaris que
han perdut la vida fent front a
la COVID-19. Aquest homenatge, convocat pel Col·legi

de Metges de Barcelona, juntament amb altres col·legis
de l’àmbit de la salut de Catalunya, s’ha fet des del mateix
lloc de treball, evitant les concentracions i mantenint en tot
moment la distància de seguretat establerta. yy

COVID-19, esperançat però
incert futur: màxima prudència

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat
Imatge de l'homenatge. Foto CSMS

Tanca l’Hotel Salut
Donada la disminució del
nombre de pacients afectats
per la Covid-19 als hospitals
de la Corporació, es va tancar l’Hotel Salut. L’Hotel Oasis
Park de Calella ha atès un total
de 51 pacients. L’Hotel ha permès alleugerir la càrrega assistencial als dos hospitals de
la Corporació, el Sant Jaume
de Calella i el de Blanes, i ha

estat destinat a donar resposta
a dues tipologies de pacients.
D’una banda, a 42 pacients
que havien requerit hospitalització i per l’altra 9 pacients
amb simptomatologia lleu que
no han requerit ingrés hospitalari, però que tampoc s’ha
pogut garantir un aïllament en
condicions a casa seva. yy

L'Hotel Salut ha acollit 51 pacients. Foto J. M. Arenaza

Darrer aplaudiment
Aplaudiment massiu a tot el
territori en mostra d’agraiment
al personal sanitari i de tots els
professionals que han estat durant aquests dos mesos de la
pandèmia de la COVID-19 a
primera línia. Amb el procés de

desescalada i amb les excepcions
al confinament, aquests aplaudiments havien anat a menys. Per
aques motiu es va fer una crida
a les xarxes socials per donar un
darrer homenatge amb un gran
final a aquesta iniciativa. yy

Aplaudiment als balcons a Calella. Foto J. M. Arenaza

E

n el meu article publicat a
La Marina fa dos mesos,
vaig explicar que la COVID-19 faria imprescindible que
modifiquéssim alguns dels nostres
hàbits socials com abraçar-nos,
fer-nos petons o fer encaixades
de mans quan ens trobem amb
coneguts o amics. Vaig comentar
que hauríem d’aprendre a limitar
les reunions familiars, laborals
o d’amics i prendre mesures per
protegir-nos del risc de contagi
mantenint una distància segura
amb altres persones, rentant-nos
les mans amb freqüència, i utilitzant mascaretes facials per protegir-nos quan no puguem garantir
la distància de seguretat, sobretot
en el transport públic, en establiments, en centres sanitaris... En
l’actualitat, en l’anomenada desescalada del confinament, i per
un període encara indeterminat,
aquestes recomanacions són de
màxima validesa i exigència.

No hi ha dubte que el confinament
dut a terme amb una reducció dràstica del contacte social, ha permès
controlar la progressió inicialment
vertiginosa de la taxa d’infecció
d’aquest virus pandèmic (Figura
1), que va posar al límit del col·lapse al nostre sistema sanitari i el de
molts països, i que ha causat a Espanya, en data del 26 de maig de
2020, 236.259 casos confirmats per
PCR, dels quals 123.182 han necessitat hospitalització, 11.364 en la
UCI, i 27.117 malauradament han
mort. En tot el món s’han declarat
al voltant de 5 milions i mig de casos confirmats. Hi ha hagut casos
asimptomàtics, lleus o moderats
que no s’han comptat en aquests
registres. Gràcies al recent estudi
de seroprevalença dut a terme pel
Ministerio de Sanidad, sabem que al
voltant del 5% de la població espanyola, aproximadament 2 milions i
mig de persones, tenen anticossos
que indiquen que han patit la malaltia al nostre país.
La situació actual és certament
molt millor que la que teníem
mesos enrere, però hem de ser

conscients que el virus no ha
desaparegut, es continua transmetent de la mateixa manera: per
les gotetes de saliva que eliminem
quan parlem, tossim o esternudem, per contacte amb les superfícies contaminades amb aquestes gotes o per contacte físic entre
persones. No sabem si el virus reduirà espontàniament la seva circulació durant l’estiu, quin increment presentarà durant l’hivern,
si canviarà la seva virulència en el
temps, si persistirà mesos o anys,
si produirà cicles epidèmics com
la grip o altres virus respiratoris...
Per totes aquestes raons, el control d’aquesta malaltia, avui i en
el futur, requereix un exercici de
responsabilitat individual i col·
lectiva de tota la població, d’autodisciplina en el compliment de
les mesures de protecció recomanades i àmpliament publicitades.
També serà essencial la vigilància
epidemiològica estricta de les taxes d’infecció, basada en un diagnòstic precís de tots els casos
sospitosos, procedint a l’aïllament
dels confirmats i posant en quarantena als seus contactes estrets.
És possible que s’hagin d’establir
restriccions de mobilitat, temporals i/o geogràfiques, si es detecta
un augment significatiu dels casos.
Només la combinació d’aquestes
estratègies permetrà tenir la malaltia sota control. No hi ha, a data
d’avui, cap tractament farmacològic per eliminar el virus.
Malgrat les incerteses comentades, en base al coneixement científic actual, es d’esperar que en
els propers mesos, i probablement
en els propers anys, es produeixin
pics epidèmics periòdics, amb variabilitat geogràfica i estacional,
amb augment del nombre de casos, que amb el pas del temps es
distanciaran i s’aniran aplanant,
amb índexs d'incidència cada
vegada més baixos. Les raons
d’aquesta evolució previsible es
justificaria per l'adaptació del virus a l’espècie humana amb el pas
del temps, amb possible reducció

de la seva virulència i per l’augment progressiu de persones que,
havent estat infectades amb o sense símptomes, estarien protegides
i serien resistents a la reinfecció,
protegint indirectament a la resta, generaran el que s’anomena
immunitat de grup en la població.
El desenvolupament de les vacunes enfront la COVID-19 és
l’única estratègia que pot acabar
amb la pandèmia, és una prioritat
de salut i és la gran esperança pel
futur. Estan en investigació en diferents països de tot el món, incloent Espanya, més de 100 prototips
de vacunes, de les que s’espera que
només algunes d’elles superin totes les fases del complex procés de
desenvolupament que garanteix la
seva eficàcia i seguretat. S’acaben
de publicar els resultats preliminars d’una primera vacuna candidata que ha demostrat un adequat
perfil de seguretat i una resposta
immunològica similar a l’observada en les persones que han patit la
infecció. És una bona notícia, però
el camí és encara llarg. S’estan realitzant inversions milionàries a nivell mundial per accelerar el procés de desenvolupament, però no
és possible escurçar el temps en
certes etapes, quan el requeriment
és comprovar l’eficàcia i confirmar
la seguretat. Mentre que alguns
prototips de vacunes segures i
amb eficàcia acceptable podrien
estar disponibles a finals d’aquest
any o a començaments del vinent,
el següent desafiament serà garantir-ne una fabricació suficient,
ja que caldran milers de milions
de dosis per a ser distribuïdes a
reu del món. Finalment, s’haurà
de desenvolupar una estratègia
per permetre l’accés global per a
tots els països, establir programes
de vacunació esglaonada per donar prioritat als grups de població
de més risc i gradualment poder
anar protegint el major nombre
de persones. Totes aquestes fases,
en un escenari optimista, permeten preveure l’accés universal a la
vacunació en 1,5-2 anys. Ara és el
moment de ser responsables. yy

Casos diaris confirmats de COVID-19 a Espanya a 25 de maig de 2020.
Font: Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
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“Mentre no hi hagi vacuna, hi ha risc de rebrot”
BLANES / LEICESTER

L’investigador blanenc Salvador Macip, expert en genètica
molecular de la Universitat de
Leicester, al Regne Unit, i de la
Universitat Oberta de Catalunya,
explica que fins que no hi hagi
vacuna per la COVID-19 hi haurà “risc de rebrot”. Segons ell, “en
el millor dels casos” la vacuna es
podria començar a subministrar
a principis de l’any vinent, però
fins que tota la població no estigui
protegida podria passar tot l’any
2021. Creu que la cura podria servir durant “mesos o anys”, ja que
sembla un virus “estable”.
A més, explica que estudis
genètics no podrien frenar la
propagació de la malaltia, però
sí la mortalitat. Macip diu que
tot i que ja s’està efectuant la desescalada, la situació no estarà
“controlada” fins que no hi hagi
o bé una vacuna, o bé immunitat de grup, és a dir, “més de la
meitat de la població resistent al
virus”. Tot i que recorda que hi
ha el risc que quan la vacuna es
descobreixi, el virus ja hagi mutat
i no serveixi, Macip és optimista.

Diu que de tot el ventall de virus,
la pòlio és totalment estable, la
grip “va mutant però és estable”
i la sida “canvia cada setmana” i
per això fa 30 anys que se’n busca la cura. Segons el genetista, la
SARS-CoV-2 “és de les estables”
i la vacuna durarà mesos o anys.

afirma. L’investigador català també és crític amb la reacció europea
a la crisi sanitària quan va esclatar a l’Àsia. “Ens vam instal·lar en
un cofoisme, pensant que Europa
estava protegida i que no ens passaria res”, reflexiona. “Ens ha faltat
rapidesa, cintura i atenció”.

EL PAPER DE LA GENÈTICA

CENTRALITZACIÓ I
DESCONFINAMENT

Macip creu que la genètica
podria ajudar a “frenar la mortalitat” del coronavirus. “Una de les
incògnites és saber quines seran
les persones que es posaran més
malaltes, hi ha gent a qui no els
farà res i d’altres que tenen una
resposta duríssima i que poden
morir”, explica. Segons ell, els motius d’aquesta incògnita es troben
en “factors genètics”, que “poden
predir la resposta al virus”. Entre
les possibles causes de l’impacte
de la pandèmia a Catalunya, destaca les retallades pressupostàries en Salut després de la crisi del
2008. “Es van fer seguint criteris
polítics, amb la idea que el sistema sanitari sempre pot treballar al
màxim de les seves possibilitats i
que no necessites tenir un extra”,

Pel que fa la centralització de
competències a l’estat imposades
pel Govern espanyol amb l’estat
d’alarma, creu que no ha estat
“productiva”. Macip es mostra
partidari de “coordinar la resposta el més centralitzat possible”,
fins i tot amb la UE o l’OMS com
a referents, i no els estats, però
“s’ha de donar el poder a les regions petites perquè controlin el
seu territori”. A més, creu que a
Espanya, la centralització ha significat que el lideratge de la crisi
el faci “un ministeri que no està
dissenyat ni preparat per assumir
aquestes responsabilitats”.
D’altra banda, també diu que
les autoritats a l’estat no estan “co-

Salvador Macip. Foto ACN

municant prou bé” les mesures de
desconfinament. “Si comencem a
fer situacions de risc, el virus es
tornarà a escampar i tindrem un
rebrot ràpid”, comenta, referint-se

a les imatges del primer dia de
permís dels infants. Per Macip,
“posar lleis i imposar no funciona
massa bé a casa, cal explicar més i
implicar la gent”. yy

“No hi ha immunitat de grup, ni n'hi haurà”
tudi de seroprevalença que s’està
fent arreu de l’estat sobre la COVID-19 per saber el nombre de
persones que l’han tingut i la seva
immunitat, ha posat de manifest
que a Catalunya el nombre d’afectats ha estat del 5,9% (2,5% a la
demarcació de Girona i un 5% al
conjunt de l’estat espanyol).

CATALUNYA

Diverses poblacions catalanes,
igual que en altres municipis de
l’estat espanyol (Blanes i Pineda
de Mar en són dos exemples), fan
l’estudi de seroprevalença per saber l’abast del coronavirus SARSCoV-2. Es fa a través dels ambulatoris i la previsió amb què es
treballa és que pugui estar enllestit
el 21 de juny. El coordina l’Institut
Carlos III de Madrid i depèn del
Ministeri de Sanitat.

«L’objectiu és tenir
estadístiques fiables sobre
el percentatge de població
que ha tingut el virus i ha
desenvolupat anticossos»

«En el primer control a
les comarques de Girona
només hi havia un 2,5% de
persones immunes»
L’objectiu és tenir estadístiques
fiables sobre quin percentatge de
població ha tingut el virus i ha
desenvolupat anticossos, una informació que els serà molt útil
per planificar la tercera fase del
desconfinament. Durant un mes i
mig es faran sis tests en tres tongades a unes 90.000 persones de
38.000 llars d’arreu de l’estat espanyol durant aquestes setmanes.
La selecció de les persones que
participen a l’estudi s’ha fet de manera aleatòria a través de l’INE,
l’Institut Nacional d’Estadística.
Els participants reben una
trucada informant-los que han

Un dels participants a l'estudi. Foto ACN

estat triats i que se’ls efectuaran
els tests. Cal tenir en compte que
tots els participants ho fan de
manera voluntària, no se’ls pot
obligar a prendre-hi part si no hi
estan d’acord. Si finalment accedeixen els citen a l’ambulatori i,
en cas de no poder desplaçar-s’hi,
els visiten a casa.
En cadascuna de les tres visites

primer se’ls fa un test ràpid amb
una gota de sang, del qual saben
el resultat quan acaba i un altre de
més segur que es triga una mica
més en determinar els resultats.
A banda d’extreure’ls sang per
a la segona anàlisi de cada tanda,
als participants també se’ls fa una
enquesta per saber si han tingut
símptomes, així com per obtenir

informació que es consideri rellevant de cara a la investigació. Una
de les incògnites principals que es
pretén resoldre a través de l’estudi
és veure com evoluciona la immunitat davant el SARS-CoV-2.
"NO HI HA IMMUNITAT DE
GRUP, NI N'HI HAURÀ"
Els primers resultats de l’es-

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha insistit que els resultats
preliminars de l'estudi de seroprevalença indiquen que “no hi ha
immunitat de grup, ni n'hi haurà”
i això “corrobora” les hipòtesis de
la desescalada plantejada pel govern espanyol, de “no basar l’estratègia en la immunitat grupal”. Per
parlar a aquest nivell, la immunitat hauria d’arribar al 60%.
El ministre de Sanitat ha dit
que no esperaven una immunitat alta entre la població perquè
la immunitat de la grip és d’un
10-15% i era “molt difícil” que la
del coronavirus donés xifres més
altes. Illa ha dit que “no canviarà molt la foto” entre els resultats
provisionals i els definitius. yy
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Calella reforça la lluita contra els efectes de la
COVID-19 amb diversos grups de treball i ajudes
CALELLA

L’Ajuntament de Calella s’ha
anticipat als possibles efectes econòmics que tindrà la crisi sanitària amb la creació de grups de treball dedicats als diferents sectors
de la ciutat. L’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, ha explicat
quines mesures s’han pres d’ençà
que va començar la crisi: “Des de
l’inici del confinament, a l’Ajuntament de Calella vam crear el Comitè de Crisi, format pels regidors
de Salut, Seguretat, Serveis de
Ciutat, Territori i Innovació; la Secretaria General de l’Ajuntament;
l’inspector en cap de la Policia
Local; un representant de la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva, i per mi, com a alcaldessa.
Aquest Comitè tenia l’encàrrec de
fer un seguiment exhaustiu del coronavirus al municipi i prendre les
mesures necessàries. S’han pres
més d’un centenar de mesures des
que es va crear”.
Les mesures que s’han dut a
terme han estat molt diverses: “des
de l’àmbit de salut (com l’habilitació de l’Hotel Oasis Park per a malalts lleus de coronavirus), l’àmbit

de la solidaritat i la cooperació
(amb la creació de la borsa de voluntaris) o l’àmbit de política social (amb moltes mesures per ajudar
als sectors més vulnerables i la
important creació de la Comissió
de Treball Social de Recuperació
de Calella), passant també per tots
els àmbits d’actuació del municipi
com la seguretat, hisenda, recursos humans, educació, esports,
joventut, innovació...”. Durant
aquest període, l’Ajuntament ha
adoptat un total de 122 mesures
socials i econòmiques.

«L’alcaldessa ha estat
nomenada presidenta de
la comissió de comerç i
consum de la Federació de
Municipis d’Espanya»
Recentment, l’alcaldessa ha
estat nomenada presidenta de la
comissió de comerç i consum de
la Federació de Municipis d’Espanya. Aquesta federació aplega
el 95% dels municipis de l'Estat
i esdevé, a la pràctica, una eina
per vetllar pels interessos dels

«El sector comercial de la
ciutat s’ha mostrat molt
inquiet pels efectes que
tindrà la COVID-19»
municipis davant dels governs de
les comunitats autònomes o del
govern espanyol. En aquest nou
càrrec, es va poder reunir amb la
ministra Maroto: “A la reunió amb
la ministra es va tractar, a més a
més del comerç, del turisme, un
altre dels sectors durament castigats per aquesta pandèmia. A la
reunió es van parlar temes importants com els protocols de desescalada, les mesures econòmiques
o l’allargament dels ERTE i com
s’encara tot plegat fent front comú
des d’Europa. A més, vaig aprofitar per traslladar a la ministra que
per encarar la nova normalitat
després de la COVID-19, caldrà
el suport de totes les administracions. Caldrà tenir una visió molt
àmplia per prendre mesures que
aconsegueixin accelerar la recuperació econòmica, vital per als
comerciants, autònoms i empreses
especialment del sector turístic”.

Aquests dies s’ha fomentat el comerç de proximitat. Foto J. M. Arenaza

En aquest sentit, el sector comercial de la ciutat s’ha mostrat
molt inquiet pels efectes que tindrà la COVID-19 en l’economia
calellenca: “El sector comercial
m’ha fet arribar les dificultats que
comporta tenir un comerç tancat
durant el confinament, la falta

d’ingressos que això comporta i
com es desestabilitza allò pel que
han lluitat incansablement durant
anys. Però, per sobre de tot, la
preocupació que tenen els comerciants ve donada per la incertesa
que genera aquesta situació un
cop s’acabi”. yy

La Marató de TV3 2020, dedicada a la COVID-19
Catalunya fent parada al camp de
futbol de la Unió Esportiva Olot,
al Pavelló Municipal d’Esports
d’Olot, al Teatre Ateneu de Tàrrega, al Teatre Fortuny de Reus i
al Teatre Casino L’Aliança del Poblenou. A més, va comptar amb la
col·laboració de les televisions de
la Xarxa Audiovisual Local.

CATALUNYA

El Patronat de la Fundació La
Marató de TV3 ha decidit canviar
la temàtica de l’edició d’aquest any
per dedicar-la a la lluita contra la
COVID-19. Es tracta d’una decisió
“excepcional” davant l’actual situació d’emergència sanitària causada
pel nou coronavirus i la “prioritat
de recerca urgent” en aquest àmbit
científic a escala mundial.

«Després del programa del
2019 s’han recaptat 4,6
milions, la xifra més alta de
totes les edicions»

«La temàtica sobre salut
mental, prevista per aquest
any, es desplaça al 2021»
La Marató se celebrarà el 20
de desembre de 2020, i la temàtica sobre salut mental, prevista per aquest any, es desplaça al
2021, en què serà l’edició del 30è
aniversari de La Marató. Fins al
dia 20 de desembre, TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató es dedicaran a sensibilitzar
i divulgar sobre la COVID-19 i
s’apel·larà a la solidaritat dels ciutadans per sumar recursos que
permetin avançar en la recerca.
RÈCORD DE RECAPTACIÓ
La Marató del 2019, dedicada a

Actuació a la Marató 2019. Foto ACN

les malalties minoritàries, ha aconseguit una recaptació definitiva de
14.053.915 euros, la segona més
alta de la seva història. El programa emès el 15 de desembre va acabar amb un marcador provisional
de 9,4 milions, una xifra que s’ha
vist incrementat amb els 4,6 milions que la ciutadania hi ha aportat
fins al 31 de març, quan s’ha tancat
definitivament el període de donatius. Aquest és l’increment més alt
que s’ha registrat en les 28 edicions

del programa solidari. En aquesta edició la Marató va canviar de
format per trepitjar més territori.
El programa es va fer, simultàniament, des de sis localitzacions en
què la participació ciutadana va
ser la gran protagonista.
La vicepresidenta i presidenta
en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i
de la Fundació La Marató de TV3,
Núria Llorach, ha volgut destacar

que “amb l'edició de les malalties
minoritàries, que són malalties
molt desconegudes pel seu elevat
nombre i complexitat, la Marató
va evolucionar per acostar-se més
que mai a totes les persones que la
fan possible, arreu del país, en una
gran col·laboració pública”.
El programa va sortir dels estudis de TV3 i Catalunya Ràdio
i es va fer en un autocar com a
plató itinerant que va recórrer tot

Amb el lema “Minories que
fan una majoria”, La Marató es va
emetre durant 6 hores en directe
a la ràdio, conduïda per Roger
Escapa, i gairebé 18 a la televisió,
amb Quim Masferrer acompanyat
per Josep Cuní, Mònica Terribas i
Jordi Basté. La participació ciutadana va ser una de les grans protagonistes de la jornada. En total
es van fer més de 4.000 activitats
populars arreu del país que van
aplegar més d’1 milió de participants i 5.700 xerrades divulgatives
en escoles, biblioteques i centres
cívics. A més, 3.400 voluntaris van
atendre les trucades de donatius a
les seus telefòniques. yy
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El banc d'aliments de Malgrat triplica els usuaris
MLAGRAT DE MAR

El servei del banc d’aliments
la botiga Malgratenca ha passat
de repartir uns 90 lots d’aliments
de mitjana mensual a repartir-ne
263 durant el mes d’abril. El servei dona ajuda a 837 persones de
Malgrat i Palafolls.

«El servei dóna ajuda a
837 persones de Malgrat i
Palafolls»
La crisi sanitària i econòmica
de la COVID-19 ha provocat un
augment important de les necessitats i demandes de les famílies
malgratenques a Serveis Socials. Segons dades de la Regidoria
d’Acció Social, el servei de repartiment d’aliment fresc ha passat
de quatre lots a la setmana de

mitjana a 20 a la setmana de mitjana durant el mes de maig, és a
dir, s’ha multiplicat per 5. Durant
el mes d’abril, la regidoria s’ha
comprat aliments i productes de
primera necessitat per valor de
4.264,51 €.
D'altra banda, des del 17 de
març i fins el 18 de maig, s’han fet
220 atencions i intervencions dels
tècnics de Serveis Socials. Tot són
casos que han arribat via telefònica, per correu electrònic o derivats d’altres serveis (Àrea Bàsica
de Salut, hospitals i residències
de gent gran, entre altres.
El servei de voluntariat de suport entre el 23 de març i el 20 de
maig ha realitzat 53 serveis de suport voluntari per ajudar persones
grans o amb dificultat de mobilitat

a fer compres d’aliments i farmàcia i altres. D’aquests 53 serveis,
s’ha fet seguiment telefònic setmanal a 10 casos on s’ha detectat
situació de vulnerabilitat.

«Els Serveis Socials han fet
220 intervencions»
La majoria de peticions
d’aquest servei s’han fet a través
del telèfon de vulnerabilitat social
habilitat arrel de la COVID-19, el
qual ha rebut unes 130 trucades.
A més, s’ha fet seguiment de 364
casos de persones que tenen teleassistència activada. En alguns
d’ells s’ha establert un seguiment
regular en detectar-se situació de
vulnerabilitat. Són persones que
viuen soles i amb el confinament
han quedat aïllades. yy

Botiga d'aliments La Malgratenca. Foto Aj. Malgrat

Mercats oberts amb diverses mesures preventives
MARESME

Davant de l’entrada de la fase
1, els municipis maresmencs van
tornar a posar en marxa els mercats ambulants d’alimentació amb
totes les mesures d’higiene i de seguretat necessàries.

Mercat del diumenge a Santa Susanna. Foto Yoyo

Mercat dels diumenges a Tordera. Foto Yoyo

Un exemple és Tordera o
Santa Susanna, que van tornar a
engegar els seus mercats dels diumenges. A Tordera només han
tornat les parades d’alimentació,
mentre que a Santa Susanna també ho van fer les parades de roba
i complements. yy

Judici a la Manada del Maresme
Els dos acusats adults s'enfronten a una condemna de més de 100 anys per les repetides violacions
MARESME

La Fiscalia demana entre 164 i
149 anys de presó a dos joves a qui
l’Audiència de Barcelona ha jutjat
per participar presumptament en
una violació en grup d’una menor
de 14 anys de Pineda. Els fets van
passar el 22 de març del 2018 a les
16.30 h en una masia abandonada
de Pineda de Mar.

«Els fets van passar el 22 de
març de 2018 en una masia
abandonada de Pineda»
Els dos joves es van assabentar
que la menor estava amb un altre
amic a Tordera. Va ser llavors quan
el grup se la va emportar per la
força a la masia, on la van agredir

sexualment repetides vegades per
torns, mentre un d’ells feia fotografies i vídeos. Imatges que posteriorment van acabar penjades a les
xarxes socials durant unes hores.

«També se sol·licita 10 anys
més de llibertat vigilada
i una indemnització d'un
milió d'euros per a la
víctima»
Segons l’escrit d’acusació de
la Fiscalia, les gravacions deixen
constància de les peticions de la
menor perquè els homes s’aturin i
de les vexacions verbals i físiques a
què els seus agressors la sotmeten.
L’agressió es va allargar fins a tres
quarts de nou del vespre quan els

joves, alertats per la sirena d’un cotxe policial, van fugir corrents de la
masia, deixant la víctima tota sola.
Com a conseqüència de les
agressions, la noia va estar ingressada un mes i mig en un hospital
i arrossega seqüeles psicològiques
importants. Dos dels autors, menors d’edat, ja havien estat jutjats
amb anterioritat. L’Audiència de
Barcelona ha jutjat a porta tancada els dos adults, per a qui la fiscal
demana entre 149 i 164 anys de
presó, tenint en compte que els
considera coautors d’un total d’onze agressions sexuals a la menor –
cadascuna castigada amb entre 10
i 15 anys de presó– i d’un delicte
d’elaboració de material pornogràfic, pels vídeos gravats. També

La noia va estar ingressada un mes i mig a l'hospital

sol·licita 10 anys més de llibertat
vigilada i una indemnització d’un
milió d’euros per a la víctima. El

judici va començar amb la reproducció de la declaració de la víctima en seu judicial. yy
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Reclamen concreció per al proper curs escolar
CATALUNYA

Sindicats de docents i famílies han reclamat al Departament
d’Educació que es negociï amb
ells com preparar el proper curs
escolar i han lamentat que no se’ls
informi d’algunes de les mesures que s’han fet públiques. Tant
USTEC-STEs, com CCOO com
la Intersindical-CSC han exigit
que es parli directament amb els
representants dels docents sobre com encarar el proper curs.
Els sindicats han valorat així els
anuncis fets per part del director
general de Centres Públics, Josep
González-Cambray, qui va explicar que es treballa perquè el proper curs les classes siguin d’entre
12 i 13 alumnes a Primària i de 15
a Secundària.

«La FAPAC demana que es
garanteixi la presencialitat
a tots els alumnes el
proper curs»
El portaveu d’USTEC-STE, Ramon Font, ha criticat que Educació
està fent “propaganda” i ha apuntat
que és “impossible obrir els centres
i fer teletreball aquest mes”. Per a
Font, només és viable reobrir els
centres “si s’extremen les mesures
de seguretat” i en “casos extraordi-

naris”, com els exàmens per a alumnes que acaben etapa educativa.

poder treure alumnes dels centres”, ha posat com a exemple.

Pel que fa al setembre, ha assegurat que en la darrera reunió
sobre les plantilles no es va anunciar cap canvi en els criteris i ha
assegurat que els anuncis d’increments de docents fets fins ara “no
tenen res a veure amb el coronavirus, és demografia pura”. Per això,
ha reclamat saber quan abans millor quina és la dotació de plantilles de cara al curs vinent i quins
espais i classes hi haurà, ja que si
això s’endarrereix “al setembre no
arribaran els docents als centres o
serà d’una improvisació extrema”.

La portaveu de la Intersindcial-CSC, Marina Sureda, ha trobat
“indignant” que aquestes mesures
en què treballa Educació es donessin a conèixer a través d’un mitjà
de comunicació i els representants
dels docents no en tinguin coneixement directe. Sureda ha assegurat no conèixer el pla de reobertura i que en la darrera reunió amb
el conseller només es va apuntar
“cap a on anirien els trets”.

Des de CCOO, Manel Pulido
ha lamentat que “no han donat
res per escrit” i ha apuntat que
és “molt complicat” poder trobar la manera per fer que al setembre es pugui operar així. “Si
el govern la té que ens l’expliqui
i hi estaríem d’acord”, ha manifestat. Per això, ha insistit en la
necessitat d’abordar la qüestió
educativa des del conjunt de la
societat per trobar els espais i els
recursos que permetessin atendre els alumnes encara que no
fos estrictament en equipaments
educatius. “Podem fer servir els
cinemes en horari laboral per

D’altra banda, les famílies volen
que es treballi per assolir una proposta que garanteixi l’educació presencial per a tot l’alumnat al setembre. La presidenta de la FAPAC,
Belén Tascón, ha afirmat que l’única cosa que treuen del cert de les
paraules de González-Cambray és
“que el curs acabarà de forma telemàtica” i ha afegit que tota la resta
són “supòsits”. Tascón ha rebutjat
que es plantegi un model híbrid
que combini la formació presencial
amb la telemàtica en alguns casos
i ha reivindicat que Educació ha
de garantir la presencialitat a tots
els alumnes per al proper curs. La

Ajuts econòmics

Ajuntament de Palafolls. Foto Yoyo
PALAFOLLS

L’Ajuntament de Palafolls ha
aprovat les bases per poder destinar un total de 200.000 € en
ajuts destinats a Serveis Socials, i
100.000€ a la dinamització de la
promoció econòmica del municipi. Aquestes bases, que responen
a l’emergència sanitària de la COVID-19, conformen el pla d’ajuts
més important que s’ha produït
mai al municipi, en el moment de
més necessitat.
La proposta de bases, que es
van aprovar per unanimitat del
plenari municipal, permetran
atorgar un màxim d’un miler

d’euros a comerços, pimes i autònoms del municipi (requisit
imprescindible), per a poder cobrir despeses relacionades amb
el personal, el local, els subministraments, quotes d’autònoms,
etcètera. En el cas de les unitats
familiars, des de Serveis Socials
es contribuirà amb ajudes per un
import màxim de 600 €.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de tenir en compte que hauran
de justificar el destí dels ingressos
després de rebre l’ajut. Aquests
ajuts, a més, seran compatibles
amb altres subvencions. yy

LES FAMÍLIES DEMANEN
EDUCACIÓ PRESENCIAL
El nou curs s'ha de planificar amb canvis. Foto ACN

presidenta de FAPAC ha afegit que
l’opció híbrida “hauria de ser la última de les opcions possibles” i ha
instat a treballar abans qualsevol
altra possibilitat.
OBERTURA AL JUNY
Els centres educatius en territoris en fase 2 han obert a partir
de l’1 de juny amb assistència voluntària dels alumnes. Així, en les
etapes d'Infantil i Primària s’ordena l’obertura per fer acció educativa presencial per als alumnes que

acaben estudis primaris (sisè). En
aquesta etapa també hi ha un espai
d'acollida específic per a l'alumnat
de 3 a 6 anys si els seus progenitors
treballen fora de casa, en horari de
9 a 13 hores.
Pel que fa als instituts, el Batxillerat, la Formació Professional,
la d’adults i les escoles d'idiomes,
s'ordena l’obertura per fer acció
educativa presencial per a estudiants que acaben etapa o els que
han de superar proves, com ara la
selectivitat. yy
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Reparació dels talussos de l'N-II al Maresme
MARESME

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat
un projecte “d’emergència” per
reparar els talussos d'un tram
de 13 quilòmetres de l’N-II entre Caldes d’Estrac i Calella,
on l’últim mig any hi ha hagut
diversos despreniments quan
s’han acumulat pluges fortes. La
Generalitat preveu fer un estudi
geotècnic de les causes que provoquen la inestabilitat dels talussos. En funció de la morfologia
de cada talús, de la seva evolució
i distància a la calçada, Territori
i Sostenibilitat valorarà la solució per a cada cas. La Generalitat
assenyala que el projecte haurà
de preveure l’expropiació del do-

mini públic dels terrenys, ja que
alguns es troben en àmbit de titularitat municipal o privada.
Entre les mesures d’estabilització que s’estudiaran implementar hi ha el sanejament i/o
la col·locació de malles, l’estabilització amb perns i xarxa de
cables, la injecció de gunita de
forma local, el sanejament de
blocs inestables, murs i pantalles
dinàmiques, entre d’altres.
La Generalitat s’ha compromès a solucionar els problemes
d’esllavissades al tram de la carretera N-II que uneix Calella amb
Sant Pol de Mar abans de l’estiu.
El conseller de Territori i Soste-

nibilitat, Damià Calvet, ho ha
garantit a l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, i al de Sant
Pol, Albert Zanca, en una reunió
urgent feta per videoconferència.
El secretari d’Infraestructures
i Mobilitat, Isidre Gavín, ha signat el projecte per començar l’estudi, el qual s’afegeix al consistent
en la licitació, per primer cop, de
dotze contractes de manteniment
d’estructures i actius geotècnics.
Els contractes anunciats sumen
prop de 60 MEUR i formen part
de la inversió de 430 MEUR que
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha destinat a la millora
continuada de la xarxa durant un
període de quatre anys. yy

Esllavissada entre Calella i Sant Pol de Mar. Foto Joan Maria Arenaza

Comencen les obres de reparació del passeig
Marítim afectat pel temporal Glòria
PINEDA DE MAR

Ja han començat les obres al
passeig Marítim de Pineda de
Mar afectat pel temporal Glòria
del passat mes de gener. Són unes
obres d’urgència executades pel
govern de l’Estat, de les primeres
que es realitzen a tot Catalunya en
relació amb el temporal marítim
i de pluja que va afectar especialment la costa del Maresme.

«La reparació cobrirà un
total d’1,35 km de passeig,
que tindrà un aspecte
més natural i amb menys
formigó»

Inici de les obres. Foto Aj. Pineda

En total es repararà un tram
d’1,35 km, que complirà amb la
idea d’assolir un passeig marítim més naturalitzat. Així, una
de les principals actuacions serà
la retirada de les peces de formigó que formaven el carril bici
del passeig. Es completarà tot el
passeig per assolir un camí amb
sauló compactat. A més també
es repararà l’escullera que va des
del mòdul de salvament fins al
restaurant dels Pescadors. Finalment, es reposaran les rampes
d’accés afectades pel temporal.
Les obres s’allargaran tres mesos i es dividiran en dues fases. La

Reforç de la Tordera
MALGRAT DE MAR - TORDERA

Des de fa setmanes s’està treballant en les obres dels ponts entre Malgrat de Mar i Blanes que
van quedar malmesos arran del
temporal Glòria. Els treballs es
van frenar per un nou episodi de
pluges, però una setmana després
van continuar amb l’objectiu que
l’entrebanc no afectés la previsió
inicial de restablir el trànsit ferroviari a finals d’any. La companyia assegura que està mobilitzant “tots els recursos econòmics,
tècnics i humans disponibles”. El
pont dels vehicles podria estar a
l'octubre. A Tordera també s’estan
duent a terme les obres de reforç
del pont i de la llera del riu, per
evitar desbordaments en futurs
episodis de pluges. yy

Reconstrucció dels ponts que es va endur el Glòria. Foto Yoyo

Reforç del pont a Tordera. Foto Yoyo

primera fase es centrarà en el tram
que va des de la plaça del Vaixell a
la platja de Poblenou fins al pont
de la Riera. Està previst que aquest
tram es pugui enllestir en tres setmanes. Posteriorment es començarà el tram entre el pont de la
Riera i l’estació de tren.
Ampliació del carril esportiu
Degut al tall per les obres des
del pont de la Riera fins a la plaça
del Vaixell, l’Ajuntament de Pineda ha decidit ampliar fins aquest
darrer punt el carril esportiu provisional que s’havia habilitat feia
un parell de setmanes. yy
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Setmana sense fum Blanes ajorna el 50è Concurs
de Focs d’Artifici
MARESME

Alguns municipis maresmencs
com ara Pineda de Mar o Tordera
s’han sumat a la celebració de la
Setmana sense fum impulsada per
entitats i serveis units en la lluita
contra el tabac i vinculada al dia
mundial Sense Fum que es commemora el 31 de maig.

Enguany la setmana sense fum
s’ha vist afectada per la crisi sanitària de la COVID-19, però les
entitats organitzadores han posat
de rellevància la importància de
seguir amb aquesta acció de conscienciació, ja que també s’ha comprovat que les persones fumadores

han patit infeccions més severes.

Aquest any la setmana sense
fum s’ha dirigit al públic jove, per
tal de prevenir l’inici del tabac en
aquestes edats. Especialment es
volia conscienciar dels perills d’altres formes de tabaquisme com
cigarretes electròniques, catximbes o xixes, cigarretes fetes a mà,
etc. Tot i que no hi ha cap estudi
que demostri la seva eficàcia a dia
d’avui, sí que en trobem d’altres
que assimilen els efectes respiratoris del cigarret electrònic amb
les cigarretes convencionals, mantenint la major part de riscos per
a la salut. yy

Focs aqüàtics de la Pirotècnia guanyadora el 2019. Foto Cesc Casals
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha
anunciat que el Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa
Brava – Trofeu Vila de Blanes, que
enguany havia de commemorar el
seu 50è aniversari, s’ha ajornat per
al 2021. Per afegit, també s’han ajornat tots els actes commemoratius
que, de fet, ja haurien d’haver-se
començat a celebrar.
Precisament fa dos mesos, s’havia programat una roda de prem-

Cartell de la campanya 2020

ERTO a la comarca

Gràfica dels ERTO a la comarca del Maresme
MARESME

Les dades d’expedients de regulació temporal de l’ocupació de
les persones treballadores afectades indiquen que, a 26 de maig,
al Maresme s’ha assolit la xifra de
5.203 ERTO presentats des de la
declaració de l’estat d’alarma. En
total, les persones treballadores
afectades de forma directa són
30.778. Respecte a les darreres
setmanes segueix alentint-se el
ritme de creixement dels ERTO a
la comarca. L’increment total és
del 0.23%.
El 95% dels ERTO presentats a
la comarca són per causa de força

major, i un 5% per altres causes.
Aquests, precisament, segueixen
sent els que més incrementen.
Les dades publicades fins al
30 d’abril constaten que fins aleshores les seccions econòmiques
que més ERTO han presentat al
Maresme i més persones treballadores han afectat són el comerç a
l’engròs i al detall (1.187 ERTO);
hostaleria (1.127) i indústries
manufactureres (565 ERTO).
Aquestes són tres de les quatre
seccions amb més llocs de treball
al Maresme, conjuntament amb
la de les activitats sanitàries i serveis socials. yy

sa en un espai únic i exclusiu, que
hagués tingut com a mestre de
cerimònies l’actor, autor i director
teatral Quim Masferrer, que serà
l’ambaixador del 50è aniversari
del Concurs de Focs. El calendari s’allargava fins a finals d’aquest
2020, en una commemoració en
què s’hi estava treballant pràcticament des del juliol del 2019.
El que en canvi sí que se celebrarà és un cicle festiu que coincideixi
amb les dates de la Festa Major, una

‘Festa de Santa Anna’ reduïda a
menys dies, i lògicament adaptada
a les mesures de seguretat que marqui la fase de desconfinament en
què s’estigui en aquell moment. No
seran ni molt menys uns actes als
què s’està acostumat, però l’objectiu
és mantenir al màxim l’esperit festiu que l’envolta. També està previst
fer un homenatge al tot el personal
essencial que ha seguit treballant
durant la pandèmia, així com als sanitaris i als pacients, famílies i víctimes mortals de la COVID-19. yy
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Una Tómbola mobilitzarà més de 3 MEUR als
comerços de Pineda de Mar

Cartell de la campanya
PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de
Mar ha presentat el programa de
dinamització comercial municipal «Tómbola, a prop del comerç
de Pineda» impulsat per l’Ajuntament amb el suport de l’associació
de comerciants de Gent de Pineda.

Aquest pla pretén estimular l’economia municipal i el consum intern, així com posar en valor el comerç de proximitat del municipi.
Aquesta campanya té un cost
de 215.000 € i és una de les 17
mesures del Pla de xoc municipal

per fer front a les conseqüències
econòmiques i socials derivades
de la crisi sanitària del coronavirus COVID-19. L’Ajuntament de
Pineda aportarà 200.000 € en premis d’1 a 100 € per tal de potenciar l’economia dels comerços, restauració i empreses de serveis del
municipi. L’objectiu és mobilitzar
més de 3 milions d’euros de l’economia local i a la vegada es pugui
fidelitzar i captar nous clients al
comerç de proximitat.

merços en aquest cas sense compra mínima. Amb aquests regals
es pretén que la clientela conegui
nous establiments comercials i
que s’ampliï el nombre d’establiments habituals en el procés de
compra. Totes les butlletes, a més,
participaran en el gran sorteig
final de 3.000 € a gastar als establiments adherits. Els sorteig se
celebrarà el 29 d’agost.

«Els establiments
repartiran 150.000
butlletes amb premi
garantit a partir del 22 de
juny»

Aquesta campanya busca
comptar amb la complicitat dels
comerços del municipi que s’hi
vulguin adherir. El cost per a l’establiment només és el de la impressió de les butlletes, que en el cas
dels socis de Gent de Pineda serà
assumit per la mateixa associació,
i l’aportació dels regals en espècies
valorats en 60 € per cada establiment. Tots els vals descompte que
recapti l’establiment provinents

El funcionament de la campanya és senzill: del 22 de juny al 16
d’agost, per cada compra mínima
de 10 € en els establiments adherits s’entregarà una butlleta de
participació. Totes les butlletes tenen premi: des de vals descompte
a bescanviar a properes compres,
també de 10 €, a diferents establiments com també regals directes,
que s’hauran de recollir als co-

Temps de maduixes a casa

COMPLICITAT AMB ELS
COMERÇOS DE PINEDA

«Hi haurà premis en
metàl·lic i regals valorats
en més de 200.000 €»

La propera edició de la marxa solidària amb la lluita contra
el càncer serà virtual. Degut a les
circumstàncies actuals, Oncolliga
Calella ha hagut de replantejar
aquest acte solidari. Durant els
mesos de maig i juny, s’han obert
les inscripcions perquè la gent
pugui fer el seu donatiu. Enguany
l’aportació és lliure.

MARESME

El confinament no afecta l’horta i ara, és temps de maduixes. No
es poden celebrar les jornades gastronòmiques que obrien la porta a
restaurants a preparar plats i menús especials amb aquesta fruita
tan maresmenca, però sí és el moment d’incorporar a la cistella de
la compra maduixes del Maresme,
un dels productes de temporada
de marca pròpia maresmenca.

Per certificar la participació,
s’anima la gent a penjar una fotografia en la qual portin la samarreta commemorativa d’anteriors edicions, amb el hashtag
#marxaoncolliga.

El seu aroma intens i la seva
dolçor fan que les maduixes del

Maresme no tinguin competència a la taula. Per això, conjuntament amb el Consorci de Turisme, el Consell Comarcal del
Maresme ofereix un tastet de les
propostes gastronòmiques de la
maduixa del Maresme.
Els comptes d’Instagram del
Consorci de Turisme (@costabcnmaresme) i de Productes de la
Terra Maresme (@mengemmaresme) ofereixen receptes per preparar a casa, vídeos d’elaboracions
de melmelades, maridatges de

TÓMBOLA A LES XARXES
SOCIALS
La Tómbola també tindrà presència a les xarxes socials. S'organitzarà un concurs amb un premi
de 500 € per gastar a les botigues
del municipi entre totes les persones participants. L’Alcalde de
Pineda de Mar, Xavier Amor, en la
presentació del projecte, ha volgut
agrair la seva implicació en aquest
projecte i ha destacat el paper de
l’associació «per ajudar a moure la
campanya» A més ha afegit «que
ara és el moment d’ajudar-nos
entre tots, que veiem la importància dels establiments locals».
Per la seva banda, la presidenta
de l’associació Maribel Granados
ha volgut destacar la sensibilitat
que sembla que ha portat la situació actual a la població de Pineda
per apostar pel comerç local. «Des
del dia que es van obrir de nou les
persianes, la gent s’ha anat acostat
al comerç de Pineda, al de barri, al
que t’aconsella, al que té un tracte
més proper amb tu.» yy

Marxa virtual
CALELLA

Campanya 'Temps de maduixes'

d’altres col·laboradors, seran subvencionats pel consistori.

Les inscripcions es poden fer
a oncolliga.cat. En anteriors edicions s’havien arribar a recaptar
fins a 9.000 euros, però es desconeix quina pot ser la resposta de
la gent amb aquest nou format de
marxa. La d’aquest 2020 era l’onzena edició.
De totes maneres, la Fundació Oncolliga no es desconnecten
de la realitat i de les seves necessitats, per això segueixen actius
ajudant a malalts de càncer i a les
seves famílies amb els mateixos
serveis: suport psicològic, SSID,
Servei de Suport Immediat a Domicili, etc. yy

maduixes amb vins de la DO Alella i moltes coses més.
El Maresme és el territori de
referència en la producció de
maduixes, especialment a la de
la zona de la Vallalta: Arenys de
Munt, Canet de Mar, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta
i Sant Pol de Mar. També es pot
consultar els maduixaires que fan
venda directa i els i les professionals que fan elaboracions artesanes amb maduixes del Maresme. yy

Marxa d'Oncolliga 2019. Foto J.M.Arenaza
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El 10è Arts d’Estiu, al 2021

Espectacles anul·lats
CALELLA

La celebració del 10è aniversari s'haurà de posposar. Foto J.M.Arenaza
PINEDA DE MAR

El Festival Arts d’Estiu de
Pineda de Mar ha anunciat que, a
causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la desena
edició del festival queda ajornada
fins al 2021.
Durant les darreres setmanes
han estat treballant i valorant totes
les opcions i alternatives per poder celebrar la desena edició d’Arts
d’Estiu aquest mes d’agost tal com
estava previst. Malgrat tot, la salut i
el benestar del públic, dels artistes i
del mateix equip del festival era la
principal prioritat. La realitat actu-

al sense una definició de mesures
específiques per a festivals i grans
esdeveniments per part del govern
fa que sigui impossible preparar i
celebrar l’Arts d'Estiu.

«Els concerts que ja
s’havien anunciat s’han
reprogramat per al 2021»
Tot i així, l’organització ja està
treballant per reprogramar els concerts que ja s’havien anunciat per
aquest any. De moment, hi ha confirmades les actuacions pel 2021 de
Sergio Dalma (5 d’agost), Ara Ma-

likian (6 d’agost), Jose Luis Perales
(7 d’agost), Manel (21 d’agost) i Beret (data a concretar).
Pel que fa a les entrades venudes, seran vàlides per la pròxima
edició. Per tant, tothom que ja hagi
comprat una entrada la pot conservar per al concert de l’any vinent.
També hi ha l’opció de posar-se en
contacte amb el canal de distribució per al retorn de l’import. Per
a qualsevol dubte, trobareu tota
la informació al web del festival
www.artsdestiu.com o podeu dirigir-vos a la següent direcció: atencionalcliente@theproject.es yy

Canet Rock s'ajorna al mes
d’octubre d'enguany
Prats, Els Amics de les Arts, Sopa
de Cabra o Miki Núñez traslladaran la seva actuació del 4 de juliol
al 3 d’octubre, en una edició que
forçosament serà diferent a les
viscudes fins ara, en ple estiu i en
un ambient de barrets, tovalloles,
mànigues curtes i força calor.

«Aquells qui vulguin
retornar l’entrada tenen
temps fins l’1 d’agost»
Artistes que actuaran a l'edició 2020
CANET DE MAR

La setena edició del Canet
Rock es farà finalment el dissabte
3 d’octubre. L’organització ha pres
la decisió degut a la previsió de
restriccions que pugui haver més

«El 3 d’octubre actuaran
els mateixos artistes que
hi havia previstos per al
juliol»

enllà del mes de juny, fins on arriba l’actual pla de desecalada del
Govern espanyol. Molts festivals
que s’haurien de celebrar aquest
estiu han optat per ajornar o suspendre l’edició d'enguany. En el
cas del Canet Rock, que ja havia
venut totes les entrades pel 4 de
juliol, el canvi de dates no suposarà un canvi de cartell.
En aquest sentit, artistes com
Manel, Oques Grasses, Doctor

A més del canvi de fisonomia,
en la nova edició del festival l’organització prioritzarà igualment
la salut del públic i dels treballadors i explica que s’aplicaran les
mesures necessàries per garantir
la seguretat sanitària. Pel que fa
al retorn d’entrades, l’organització garanteix la devolució dels
imports a totes aquelles persones
que els sigui impossible assistir en
la nova data. Els assistents tenen
fins l’1 d’agost per retornar-les i a
partir de llavors es tornaran a posar a la venda. yy

L’Associació Cor i Orquestra
Simfònica Harmonia s’ha vist
obligada a modificar la programació musical d’aquest any. Les
mesures decretades per tal de
fer front a l’amenaça de la COVID-19 impossibiliten l’execució de les obres musicals de gran
format, ja que no seria possible
dur-les a terme amb les mesures
de distanciament per part dels
intèrprets. Així doncs els tres
primers espectacles previstos (La
Tabernera del Puerto, que s’havia
de fer el 8 i 10 de maig; Le Nozze
di Figaro, prevista per al 10 i 12
de juliol i el concert participatiu
Cors d’Òpera programat per l’1
d’agost), han quedat cancel·lats.

Els concerts Cançó d’Amor i
de Guerra, previst per al 27 de setembre i el d’Any Nou, del dia 27
de desembre, queden pendents de
l’evolució de la pandèmia.

«Els dos espectacles
restants queden pendents
de l’evolució de la
pandèmia»
No obstant, per tal de continuar l’activitat musical, es programaran concerts de petit format coincidint amb les dates dels espectacles
programats dins el cicle Nits d’Estiu a Calella, els dies 10 de juliol i 1
d’agost. Properament s’anunciaran
les propostes concretes. yy

Els tres primers espectacles s'han hagut d'anul·lar. Foto J.M.Arenaza

Nova data
CALELLA

Després d’haver hagut d’anul·
lar l’acte previst, l’Agrupació Sardanista de Calella ha anunciat
que presentaran el seu disc Arran
d’onada, amb el qual celebra el seu
70è aniversari, el dia 31 de juliol,
en un concert al Far de Calella que
s’ha inclòs dins la programació del
festival Nits d’Estiu.

«La presentació del disc
serà el 31 de juliol al Far
de Calella»
Les entrades es posaran a
la venda al preu de 8 euros, i el
mateix dia es podrà comprar el
disc de sardanes per 4 euros. El
concert anirà a càrrec de la Co-

bla Montgrins, sota la direcció
de Jordi Molina.
El disc és un recopilatori de
sardanes inèdites dedicades a Calella, de compositors locals com
Joaquim Subirà, Jordi Feliu o
Marta Tarridas, 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.
Recordem que el que sí que
es va haver de cancel·lar va ser
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. yy

Portada del disc Arran d'onada. Foto Agrupació Sardanista
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Aus protegides i en perill d’extinció al delta de la
Tordera entre Malgrat de Mar i Blanes
BLANES / MALGRAT DE MAR

Segons un informe del Servei
de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Blanes, el delta de la Tordera
ha pogut evolucionar tranquil durant els anteriors mesos, sense la
pressió dels humans que d’altres
vegades l’han ocupat. Ara la zona
està tancada tant pel costat de Blanes com pel de Malgrat i això ha
permès que la fauna salvatge –tant
marina com terrestre–, s’hi desenvolupi de manera desinhibida.

Un grup de naturalistes i científics autoritzats han pogut observar exemplars de dofí, corriol
camanegre, corriol petit, gavina
capblanca, curroc, fumarell, carablanc, xatrac comú i becllarg,
gavina corsa, boscarla de canyars,
etc. La importància d’aquestes
observacions no és menor, ja que
cal tenir en compte que la major
part de les espècies observades,
per no dir totes, estan protegides
i/o en perill d’extinció, segons es

contempla a la Directiva d’Aus,
Llei de Protecció dels Animals
La nova forma del delta es pot
veure a la portada.
MALGRAT DE MAR
Un grup de naturalistes voluntaris de Malgrat i pobles veïns, en
col·laboració amb la Regidoria de
Medi Ambient, han fet seguiment
de la fauna present a la zona deltaica i les seves zones d'influència.
Un voluntari del grup de Ciència Ciutadana de l’Ajuntament,
que és també membre del grup
d’observació del delta, el malgratenc Javier Sánchez, va trobar a
la platja de la Conca un peu de
capironat marí (Reseda hookeri).
Es tracta d’una espècie endèmica
en perill d’extinció, considerada
extingida a Catalunya, l’estiu del
2018 es va identificar a la platja de
les dunes de Santa Susanna.

Exemplar de capironat marí. Foto Javier Sánchez

El grup de voluntaris també ha
trobat una posta d'ous de corriol
(Charadrius sp). Cal destacar que
aquesta au fa la posta a la sorra;
al considerar-se una espècie amenaçada s’han de protegir els espais
on s’alimenta i on fa la posta. Per

Corb marí emplomallat. Foto Aj. Blanes

aquest motiu, cal recordar a la ciutadania que des del mes de maig
els gossos tenen prohibit l’accés a
la platja i que l’espai delimitat amb
cordes de la platja de la Conca és un
espai protegit i no s’hi pot accedir.
CORB MARÍ EMPLOMALLAT
Aquest maig també s’ha localitzat a Blanes la població més important de corbs marins emplomallats
de tota la Mediterrània Occidental.
Es tracta d’un exemplar molt semblant al corb marí gros, però de
mida més petita, amb una longitud

d’entre 65 i 80 cm i actualment és
una població en declivi.
Els corbs marins emplomallats són habitants usuals en petits
grups als penya-segats entre Blanes i Lloret, i ara també han perdut la por als humans, deixant-se
veure més sovint.
En aquest cas es van detectar
72 en un sol grup i és molt difícil fer aquest tipus d’observacions
perquè en condicions normals el
seu hàbitat més freqüent són les
roques de Calella. yy

Espècies invasores Tractament fitosanitari a
l'abrat municipal
PINEDA DE MAR

La Guàrdia Civil ha col·laborat en la detecció d’espècies exòtiques de tritons que amenaçaven
l’ecosistema del Parc Natural del
Montnegre i el Corredor. Es tracta
del tritó crestat d’anatòlia i del tritó
alpí, dues espècies originàries de
Turquia i d’un ecosistema diferent
propi de la serralada cantàbrica.
Es van detectar durant la feina de
camp de seguiment de poblacions
d’amfibis en diverses basses i llacs
del parc en col·laboració amb el
Grup de Recerca de l’Escola de Natura de Parets del Vallès i els guar-

des del parc natural.

El Grup de Recerca de l’Escola de Natura de Parets del Vallès
(GRENP) va demanar la col·laboració del SEPRONA per inspeccionar basses i llacs del parc per
preservar els ecosistemes del medi
natural. Els dos tritons detectats
causen grans problemes en les poblacions autòctones, provocant la
hibridació amb l’espècie pròpia del
nord d’Espanya, el tritó jaspiat. En
total es van extreure vuit tritons alpins i quatre dels crestats. Van ser
introduïts sense autorització. yy

TORDERA

Les àrees de Medi Ambient
i Jardineria de Tordera han realitzat el tractament de l’arbrat a
la zona de l’avinguda Països Catalans. L’any 2014 l’Ajuntament
de Tordera va prendre el compromís, en la defensa de la salut
pública i el medi ambient, de dur
a terme pràctiques alternatives
de jardineria, manteniment dels
parcs i jardins, marges de camins
i vials i arbrat públic, fonamentades en l’ús de productes biològics
acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica, que són ambiental i econòmicament viables.
Els tècnics de la brigada municipal de jardineria treballen des
de fa anys en l’ús sostenible dels
productes fitosanitaris que hi ha
al mercat i alhora està al dia de les
millors tècniques disponibles en la
lluita biològica de les plagues que
cada any afecten l’arbrat municipal.

Alguns dels tritons capturats. Foto ACN

L’Ajuntament, amb assessoria
externa, vetlla pel control de plagues en parcs i jardins municipals

La brigada realitzant tractament als arbres municipals. Foto Aj. Tordera

mitjançant la utilització de fauna
útil, ecològicament sostenible, per
prevenir els atacs com els de pugó,
el tigre del plàtan. Aquest mètode
alternatiu consisteix en la identificació de les plagues que afecten
l’arbrat municipal i l’alliberament
d’insectes als espais verds del
municipi, paràsits i depredadors

naturals que ataquen el pugó i el
tigre del plàtan, però que són inofensius per a les persones, animals
i plantes de l’entorn. Per aquest
motiu, els darrers mesos, amb la
col·laboració de l’institut Lluís
Companys, s’ha impulsat la instal·lació d’hotels d’insectes i caixes
niu per a aus insectívores. yy
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Nou institut eqüestre a Santa Susanna
SANTA SUSANNA

El curs 2020-2021 hi haurà
nous instituts a tot el territori
per donar resposta a l’increment
de població escolar a l’etapa de
Secundària. Un increment que
vindrà donat a partir del desglossament de centres o amb la creació de nous instituts. Pel que fa
als de nova creació, a Catalunya
hi haurà cinc nous centres, un
dels quals estarà a Santa Susanna.
Serà el nou Institut Professional
de Turisme Eqüestre del Maresme, un centre específic de formació professional.
El nou centre iniciarà el curs
vinent el grau mitjà d’activitats
eqüestres. La vinculació del municipi amb el món de l’hípica ve
de lluny. El 2012 es va inaugurar

PASSATEMPS

la seu oficial de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre a la
Masia de Can Ratés, una entitat
nascuda amb la voluntat de crear
una oferta de qualitat vinculada
al món dels cavalls esdevenint un
complement o, fins i tot, una alternativa, al turisme de sol i platja. A
més a més, el municipi té una llarga història com a seu d’importants
esdeveniments com ara el Raid
Hípic Internacional que el 2019 va
celebrar la 66a edició.
Pel que fa a la resta d’instituts
de nova creació, seran a Vilafranca del Penedès, Barcelona, Palafrugell i Peralada.
El curs que ve s’incrementaran també els instituts escola en la
mateixa línia dels últims dos anys.

Aquest tipus de centres permet
recollir en un sol lloc tota l’escolarització, dels 3 als 16 anys. Així, es
facilita la unitat pedagògica entre
etapes, facilita el pas de la Primària a l’ESO i millora la convivència
de l’alumnat. Al Maresme hi haurà un de nou, l’Institut Escola El
pi Gros, a Sant Cebrià de Vallalta,
amb tres grups d’Infantil, 11 de
Primària i 2 d’ESO.
Com a novetat respecte als
ensenyaments
postobligatoris,
s’incrementarà l’oferta amb l’ensenyament del Batxillerat a l’institut
de Pineda, i amb el cicle formatiu Plans de Transició al Treball
(PTT) d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic en col·laboració de l’Ajuntament, a Calella. yy

Raid Internacional de Santa Susanna 2019. Foto Yoyo
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BREUS

Un Sant Ponç virtual
Davant la suspensió de l’Aplec
de Sant Ponç per la crisi del coronavirus, l’Ajuntament de Tordera va organitzar un programa
complert d’activitats per celebrar la festa local des de casa.
El programa comptava, entre
d’altres, amb l’acampada prèvia

des de casa, la tradicional benedicció de roses, i l’ofici solemne
a través de les xarxes socials.
També es va organitzar una
ballada de tres sardanes virtual a càrrec de la Cobla la Bisbal
Jove, que van enregistrar un vídeo especial per a l’ocasió. yy

Preinscripció online
CATALUNYA

Les escoles i instituts catalans
ja han realitzat les preinscipricions que s’havien ajornat a causa
de la crisi sanitària. El departament d’Educació va obrir el procés de preinscripció per a l’Educació Infantil, Primària i ESO de
forma telemàtica, per tal d’evitar
els desplaçaments i reduir al mínim el nombre de famílies que
fessin la preinscripció presencial.
A més a més, els centres van obrir
uns dies per aquells que no podien
fer els tràmits en línia, amb mesures d’higiene i de protecció per
evitar contagis.

«El procés de preinscripció
s'havia de fer entre el 23
de març i l'1 d'abril»
Sardanes amb la Cobla jove de la Bisbal. Foto Cobla Bisbal Jove

L’Aplec de l’Erola suspès
Els organitzadors han informat que la situació no permet
la celebració normal de l’Aplec
d’Erola d’Hortsavinyà. No és
possible l’organització ni l’obtenció dels permisos. En tot
cas, van animar la gent que
pugés passejant per aquestes

muntanyes i viure l’aplec de
forma personal, anant fins a
l’ermita per posar-hi un ram
de flors i fulla verda i així mantenir viva la celebració fins
l’any vinent. L’Aplec s’havia de
celebrar el 31 de maig. yy

Pel que fa a la matrícula, el centre haurà de gestionar el tràmit a
través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També
es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de la matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu
electrònic a la bústia del centre.

Concurs Mosca
El concurs musical Mosca de
Palafolls ja ha començat els
preparatius per l’edició d’enguany. Ja s’ha obert el període
d’inscripcions per a les bandes
que vulguin presentar-s’hi i
així optar a ser un dels tres
grups que tocaran a les bar-

raques de l’AlterFesta del setembre. El concurs tindrà una
primera fase d’inscripcions
fins al proper 19 de juny. El 4
de juliol es farà un concert de
40 minuts per cada grup participant, del qual en sortiran els
tres grups guanyadors. yy

En el cas del primer cicle d’educació Infantil, serà entre el 17 i el
23 de juny. Els alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i

«Les matriculacions
dels diferents cicles
començaran a mitjans
de juny amb l’educació
infantil»

La selectivitat s’allargarà un dia
més per complir amb les mesures
sanitàries recomanades. Serà finalment els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol
en universitats i centres de Secundària. La incorporació de centres
de Secundària, en tot cas, no es
traduirà en que que cada alumne
s’examini en el centre on cursa batxillerat, sinó que s’ha treballat en
una nova distribució de l’alumnat
prioritzant criteris de proximitat
per reduir en la mesura del possible els desplaçaments, tant d’alumnat com de professorat.

El procés de matriculació es fa al
portal d’accés a la universitat.

«Les inscripcions estan
obertes fins al 15 de juny»

«Les proves es faran a la
universitat i per primera
vegada en alguns centres
de Secundària»
La decisió de realitzar les proves en quatres dies respon a la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries.

Logo del concurs

ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. Els de
Batxillerat podran fer la matrícula
del 8 al 14 de juliol, els pendents de
l’avaluació de setembre, del 7 al 10
de setembre i els dels cicles d’FP i
d’Arts Plàstiques i Disseny, entre
l’1 i el 7 de setembre. El procés de
preinscripció als ensenyaments
s’havia de fer entre el 23 de març i
l’1 d’abril però la crisi sanitària del
coronavirus va impedir-ho. yy

La selectivitat s'allargarà un
dia més
CATALUNYA

Aplec de l'Erola. Foto FemTurisme.cat

Mesures d'higiene a l'Escola el Far. Foto J.M.Arenaza

Les inscripcions a la convocatòria ordinària de la PAU estan
obertes fins al 15 de juny inclòs.
Aquest termini és excepcionalment
el mateix per a l’alumnat de matrícula lliure que per als de segon de
Batxillerat i per als de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Selectivitat 2019. Foto ACN

A més, les proves per accedir
als graus en Educació Infantil i
Primària (PAP) s’endarrereixen i
es faran entre l’11 i el 16 de juliol.
Els exàmens per a més grans de 25
i 45 anys també canvien de data i
es faran el 18 de juliol. yy
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Campanya contra les violències masclistes
pràctiques sexuals que no desitges.

CATALUNYA

L’Institut Català de les Dones,
del departament de la Presidència, ha posat en marxa a les xarxes
socials la campanya ‘#AgafaElGuant, Infants i joves lliures de violències masclistes’ amb l’objectiu
d’augmentar la protecció i la seguretat d’infants, adolescents i joves
davant les violències masclistes en
l’actual realitat derivada de la crisi
sociosanitària de la COVID-19.

#ProuViolènciesLGTBIfòbiques
Tens dret a viure la teva orientació sexual i identitat de gènere
de forma lliure dins i fora de casa!
#ProuViolènciaPsicològica
Res del que facis justifica que
t’humilïn, et culpabilizin o t’ignorin.
#ProuViolènciaEconòmica
Ningú té dret de controlar els
teus diners, prendre-te’ls o gastar-se’ls sense el teu consentiment.

La convivència forçada amb
els agressors, una connectivitat
més intensa a Internet i els canvis
en l’ús de l’espai públic poden fer
incrementar i agreujar les situacions de violències masclistes.
Davant aquesta situació la iniciativa s’adreça a la població més
jove per:
- Donar-los eines per identificar
les diferents manifestacions de
les violències masclistes que poden estar patint.
- Apropar-los els recursos i serveis
existents.
- Promoure un espai virtual de
suport i sororitat col·lectiu que
trenqui el seu aïllament.
La campanya, que visibilitza

Imatge promocional de la campanya

diferents manifestacions de violències masclistes per facilitar la
seva identificació, es difon a través
de Tik-Tok, Instagram, YouTube,
Twitter i Facebook.
Per incrementar la difusió i
eficàcia dels missatges a través de
les xarxes, la iniciativa demana el
suport dels i les influencers que
s’adrecen al públic més jove.
Les situacions sobre les quals
#AgafaElGuant hi posa èmfasi son:

#StopGrooming
Estigues alerta! Hi ha adults
que es fan passar per col·legues a
les xarxes.
#StopControl
Ets lliure de parlar amb qui
vulguis i penjar les fotos que vulguis! Que no et controli la teva
parella!
#ProuViolènciesMasclistes
Res del que facis justifica que
t’intimidin, t’empenyin o et peguin. Tens dret a una llar segura i

una vida plena lliure de violències
masclistes. Tens dret a sentir-te segura al carrer.
#ProuViolènciesSexuals
Tens dret a no rebre imatges
sexuals que no has demanat. Si
reps imatges íntimes d’algú altre
sense el seu consentiment, NO les
renviïs- Aturem el sexpreading! Si
difonen fotos íntimes teves sense
el teu consentiment, t’estan fent
sexpreading i és delicte. Res justifica que et toquin sense el teu consentiment o t’obliguin a realitzar

#AgafaElGuant
Perquè la nova realitat d'obligada distància social i de major
presència domiciliària no es
converteixi en aïllament per a
infants i joves en situació de violències masclistes, la campanya
proposa agafar un guant dels que
estem utilitzant per fer front a la
pandèmia i fer-se una fotografia/
vídeo emulant la Rosie the Riveter com a mostra de sororitat i
suport col·lectiu. A través del
web de la iniciativa: dones.gencat.cat/agafaelguant es facilita
un seguit de recursos audiovisuals que ajuden a la identificació
de les violències masclistes. Aquí
també es poden trobar els principals serveis on adreçar-se si
s’està en aquesta situació. yy
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Santa Susanna accelera el projecte de turisme
“smart” de desenvolupament tecnològic
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona treballen conjuntament una estratègia de destinació turística intel·ligent i sostenible
SANTA SUSANNA

L’Ajuntament de Santa Susanna sempre ha fonamentat la seva
iniciativa política en fer de la necessitat, una virtut. Per això, no
vol deixar passar l’oportunitat per
tirar endavant, accelerant una proposta de transformació del model
turístic del poble i que el situï com
una destinació tecnològicament
intel·ligent i respectuosa amb el
medi ambient. De fet, Santa Susanna el que fa és posar-se a la cresta
de l’ona dels objectius de la Unió
Europea en matèria de turisme. I
ho fa perquè el turisme representa
el 70% del PIB de Santa Susanna
amb 13.000 places hoteleres i 3.100
de càmping. La Diputació de Barcelona avala i participa d’aquesta
estratègia.

«El projecte combina el
respecte pel medi ambient,
amb el desenvolupament
tecnològic»
A grans trets, el projecte combina el respecte pel medi ambient,

L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona treballen conjuntament en aquest projecte. Foto Aj. St. Susanna

el que coneixem com a sostenibilitat, amb el desenvolupament tecnològic; i en aquest mateix context, aprofitar aquesta tecnologia
per aconseguir disposar de més
informació per posar-la al servei
de la comercialització de la destinació. Per exemple, la política europea dels pròxims anys prioritza
una mobilitat sostenible, que vol
dir un ús de mitjans de transport

que no contaminin. Santa Susanna treballa si seria factible reduir
a la mínima expressió l’ús del vehicle privat (tret de l’elèctric) dins
el seu centre urbà. Això significaria disposar de més carrils bici i
de vehicles elèctrics, millor xarxa
pública de transport, espais de
vianants i, sobretot, aparcaments
estratègicament situats.

I en el segon cas, l’ús de la tecnologia i el reaprofitament que se’n
fa, es treballa en disposar a les platges de Wi-Fi gratuït que serviria per
donar un servei als visitants però,
alhora, saber quins són els seus
gustos, què volen i, amb aquesta informació, poder-los oferir serveis.
L’estratègia de Destinació Turística Intel·ligent és una resposta de

futur als temps que vindran i que
estan marcats per la crisi sanitària.
L’alcalde Joan Campolier assegura
que “Santa Susanna no es vol deixar
portar pel desànim, al contrari. És
ara quan hem de dissenyar el nostre futur a 20 anys vista”. Campolier
insisteix que “tenim tots els actius
al nostre abast amb un entorn
mediambiental que és l’enveja de
molts; un sector primari (pagesia,
camps, conreus...) actiu; una xarxa
hotelera de qualitat; un turisme familiar; unes platges de postal... Tot
això –continua l’alcalde– ho hem
de repensar i projectar amb la mirada posada en la Santa Susanna
dels pròxims 20 anys. I això passa
per la combinació de tecnologia
i respecte pel medi ambient”. L’alcalde Campolier ha volgut agrair
al president de l’Àrea d’Innovació,
Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació, Josep Arimany,
“el suport rebut per portar a terme
aquest projecte”.
Santa Susanna ja forma part de
la Xarxa de Turisme Intel·ligent i
participa dels principals fòrums
innovadors en aquesta matèria. yy

Obres a la Torre del Malgrat de Mar es converteix
telègraf
en un parc imaginari
SANTA SUSANNA

Ja han començat les obres
de rehabilitació de la Torre del
telègraf de Montagut. Es tracta
d’una torre de telegrafia òptica
del segle XIX que va ser declarada bé cultural d’interès local
l’any 2008, que el pas dels temps
i les inclemències meteorològiques ha anat deteriorant.
Els treballs van a càrrec de
l’Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials, SL.
Consisteixen en la consolidació
dels paraments més afectats a la
façana sud-oest i la protecció dels
coronaments dels murs i finestres

per evitar l’acció erosiva de l’aigua
de pluja que pot penetrar al cor
dels murs. Els treballs tenen un
pressupost de 47.734 euros.
La Torre Montagut forma part
de la xarxa d’estacions de telegrafia
òptica que exercien la funció d’estacions repetidores de missatges
codificats. De fet, es poden considerar els orígens de les xarxes de
telecomunicacions. És una torre
quadrada situada a la muntanya
del mateix nom, a tocar del terme
municipal de Malgrat de Mar. És
la torre número 213 del ramal de
la línia civil que anava de Barcelona a la Jonquera. yy

MALGRAT DE MAR

L’Ajuntament de Malgrat de
Mar, a través d’una iniciativa voluntària del Centre Lúdic i Educatiu Tastaolletes, ha posat en
marxa El Joc en Viu Malgratenc.
Es tracta d’una activitat adreçada
a la mainada per aconseguir que
visquin el desconfinament com
una vivència positiva i els passejos
que ara poden fer siguin més divertits i distrets. Hi ha cinc reptes
desconfinats i amagats per places i
racons de Malgrat.

«En total hi ha cinc
jocs repartits per tot el
municipi»
Un joc que s’ha de jugar respectant sempre les normes del desconfinament: mantenir la distància de
seguretat i no tocar el material. Fa
dies es van pintar uns senyals a diferents punts del municipi i també
s’ha enllestit la instal·lació del material del joc amb panells informatius i altres materials.

Es tracta d'una Torre del segle XIX. Foto Aj. Santa Susanna

Els cinc jocs son: descobrir la
paraula misteriosa que s’amaga a

Un dels jocs de la proposta lúdica. Foto Yoyo

les escales dels arcs del castell o a
la plaça de la Família Maristany;
trobar la gata Trona a la plaça de
Ca l’Arnau o l’estació de tren; resoldre els enigmes que plantegen
els arbres enigmàtics de l’avinguda Mediterrània o avinguda Bon
Pastor; esbrinar a la plaça de l’Església qui és l'autèntic malgratenc

de bo de bo, i fer d’explorador per
Santa Rita.
La regidora de Cultura i Educació, Lurdes Borrell, ha explicat que
“és un joc per a totes les edats pensat perquè l’hora de desconfinament de la mainada sigui una sortida lúdica, divertida i diferent”. yy
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Llibre sobre la desescalada
PALAFOLLS

L’Ajuntament de Palafolls ha
elaborat un llibre per ajudar els
infants del municipi a afrontar i
conèixer el procés de desescalada. A través de les il·lustracions
de la Mercè Tous i els textos de la
Lourdes Campuzano, els nens coneixeran la Martina i en Marc, els
germans protagonistes d’aquesta
història. Amb ells i la seva família
aprenen totes les pautes sanitàries
bàsiques per reduir el risc de contagi, però també poden interioritzar els mecanismes de la “nova

normalitat” com és el protocol
d’actuació en l’ús del transport públic o durant el temps de joc.
L’Ajuntament i el Centre Lúdic i Educatiu Tastaolletes de
Sant Genís han decidit impulsar
una sèrie de jocs i elements lúdics
perquè els nens i nenes de Palafolls puguin gaudir de passejos
més entretinguts i, a la vegada,
estimulin la seva imaginació. En
aquest sentit, s’han col·locat cartells en diferents punts del poble
en què s’expliquen diferents acti-

vitats que poden fer els infants.
La intenció era donar resposta, entre altres, a la mancança de parcs infantils, tancats per
la pandèmia del coronavirus, i
a la necessitat de dinamitzar les
passejades dels infants. Entre les
activitats que es poden trobar els
infants n’hi ha que demanen trobar una paraula amagada entre
diferents lletres escrites a terra, o
que animen als nens i nenes a seguir les petjades de la gata Trona
fins a trobar-la. yy

BREUS

‘The time capsule’
Els pinedencs Raimon Miranda i Marta Fornieles s’han
presentat al festival de cinema, del director americà Roger Corman, amb el curt The
Time Capsule (La càpsula del
temps), anomenat The First
and Last Corman Film Fes-

tival. El curt tracta com una
persona fa un missatge amb
poemes d’amor i ho enregistra. Ho guarda en una caixa
de fusta i ho enterra al jardí
de casa perquè es trobi en un
futur i se sàpiga com som avui
les persones. yy

El treball es pot trobar a YouTube. Foto Raimon Miranda

Tanca viatgera
Un veí de la localitat italiana
de Marina di Massa, a la Toscana, ha trobat davant la costa
del seu municipi una tanca de
l’Ajuntament de Santa Susanna que el temporal Glòria va
arrossegar fins allà. Aquesta
Portada del llibre. Aj. Palafolls

tanca ha viatjat pel mar Mediterrani gairebé 700 km, i
aquest veí ho ha fet saber a
través d’un post a les xarxes
socials. L’Ajuntament ha agraït el gest que ha tingut i també
n’ha fet difusió. yy

Un dels panells instal·lats a Palafolls. Foto Yoyo

Calella celebra aquest estiu
la 9a edició del NEC
La tanca ha arribat fins a les costes d'Itàlia. Foto Aj. St. Susanna

CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha
decidit celebrar la novena edició
del Festival Nits d’Estiu de Calella, tot i la incertesa provocada
per la crisi sanitària.

Carril esportiu
Pineda de Mar ha habilitat un
carril esportiu al passeig Marítim. Fins ara la circulació a la
platja quedava interrompuda,
ja que els darrers temporals
havien deixat aquest tram
molt malmès i des del consistori municipal es va optar per
tallar-ne l’accés. Ara s’ha habi-

«La programació s’obrirà el
26 de juny amb l’actuació
de Marc Parrot»
La programació s’obrirà el 26
de juny amb l’actuació del cantant i compositor Marc Parrot i
es tancarà el 28 d’agost amb el
concert de Las Migas. El cartell
d’enguany comptarà també amb
Maria Muñoz, la Gala dels Tres
Tenors, Miquel Abras, Gemma
4, la Cobla Montgrins, l’Orquestra Harmonia, Ferran Palau,
Cesk Freixas i Bolina Teatre. Els
tres escenaris d’aquesta edició
seran el Far, el pati de l’Escola
Pia i el pati de la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça.
Desdoblar l’aforament de les
actuacions i desinfectar l’espai
després de cada concert són algu-

litat el carril de trànsit i d’aparcament de la banda via (direcció Pineda centre) per garantir
la continuïtat de l’itinerari
amb la distància de seguretat
recomanada. L’actuació prohibeix el trànsit de vehicles entre
l’avinguda dels Tarongers fins
a l’estació de tren. yy

Cesk Freixas serà un dels cantants que actuarà al NEC

nes de les mesures que es prendran
per poder dur a terme el festival.
Cada concert tindrà un aforament
de 160 persones. El NEC serà un
dels pocs festivals que es mantenen aquest estiu. Les entrades es
posaran a la venda properament.
Altres certàmens maresmencs
com l’Arts d’Estiu o el Canet Rock
han hagut de suspendre o ajornar
les seves programacions. A Calella

també s’ha hagut de suspendre la
22a edició de l’Screamin Festival,
la programació del cicle cultural
així com algunes funcions de la
Temporada lírica.
La música en viu, en tot cas,
tornarà a la ciutat de Calella per
la Festa Major Petita, del 13 al 21
de juny amb 21 concerts. yy

Nou carril esportiu al passeig Marítim. Foto Yoyo
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Campanya de
micromecenatge
MARESME

La Fundació ASPRONIS prepar a la tornada a la “nova normalitat” amb la seguretat de les
persones ateses i de la plantilla
com a objectiu principal. Per
això, ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per a
l’adquisició de quatre canons
d’ozó per realitzar desinfeccions
freqüents i periòdiques.

«Els fons es destinaran a la
compra de quatre canons
d’ozó per higienitzar els
serveis»
Amb el lema #PlantemCaraAlCovid19, ASPRONIS fa una
crida a la ciutadania perquè puguin fer realitat la compra dels

Cartell promocional de la iniciativa

Premi de Treballs de Recerca
Memorial Daniel López

canons, amb un cost total de
5.700 €. La Fundació ha marcat
com a final de campanya el diumenge 14 de juny.
Durant l’estat d’alarma, l’entitat ha realitzat diverses desinfeccions amb ozó als centres
amb mitjans propis –ASPRONIS
disposa ja de dos canons–, també amb aparells contractats a tercers o gràcies a les policies locals
d’alguns municipis. Els quatre
aparells que es volen adquirir facilitaran la mobilitat i suposaran
un estalvi important en despeses
de contractacions o de lloguer a
empreses externes.
Tothom que vulgui col·laborar
amb un donatiu ho pot fer mitjançant el web de la Fundació. yy

Els alumnes hauran de cursar 2n de Batxillerat aquest curs. Foto Wikiloc
PALAFOLLS

L’Ajuntament de Palafolls ha
publicat les bases del XIII Premi
de Treballs de Recerca pel III Memorial Daniel López. El certamen
té com a objectiu atorgar un premi
als sis millors treballs de recerca
elaborats per alumnes de 2n de
Batxillerat de l’Institut de Palafolls,
durant el curs 2019-2020.

«El consistori atorgarà
un total de sis premis
en metàl·lic als alumnes
guanyadors»

DIRECTORI DE SERVEIS

Com a novetat, aquest any
s’han establert dues categories
diferenciades. D’aquesta manera
s’atorgaran tres premis en metàl·lic als millors treballs en l’àmbit social i tres més per a treballs
d’àmbit científic.
La data límit per presentar els
treballs és el 9 de juny del 2020.
Tanmateix, els interessats disposaran de tres dies hàbils per solucionar defectes de forma o aportar
la documentació requerida per
l’Ajuntament, un cop se sol·liciti.
El treball haurà de ser original

i presentar-se en PDF (o opcionalment en paper escrit). A mida
DIN-A4 amb una enquadernació
o sistema de lligat de folis que permeti la seva correcta manipulació.
En cas de presentar-se en format
paper només caldrà lliurar un original. Els treballs també hauran
d’anar acompanyats d’una síntesi
explicativa d’una pàgina com a
màxim, respectar el total anonimat i lliurar-se amb la documentació requerida a les bases.
En cas de dubtes caldrà adreçar-se a: plf.ensenyament@palafolls.cat yy
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1.000 milions d'euros d’ajuts
de resposta a noves emergències o
bé a nous àmbits estratègics que
calgui reforçar i 50 milions per donar suport a programes europeus
com els FEDER.

COMARQUES DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona té
previst mobilitzar 1.000 milions
d’euros per als municipis de manera
extraordinària fins a finals de mandat al 2023. Així ho ha anunciat la
seva presidenta, Núria Marín, que
ha explicat que l’objectiu és “reactivar econòmicament i socialment”
tots els municipis de la demarcació i que “ningú es quedi enrere”.
Aquesta partida extraordinària es
dividirà en dues fases, amb un primer pla de xoc de 100 MEUR que
es destinaran a despeses extraordinàries dels ajuntaments. Aquests
recursos, provinents del romanent
de la Diputació i de partides d’esdeveniments cancel·lats, es mobilitzaran a partir d’aquest juny. Els 900
MEUR restants seran fins al 2023
per a inversions, serveis dels ajuntaments i programes específics de
resposta a noves emergències.

«La segona fase del pla
està prevista a partir del
gener del 2021»
PLA DE XOC DE 100 MILIONS
En la primera fase d’aquest pla
de reactivació la Diputació preveu
destinar 100 milions en un pla de
xoc per fer front a despeses extraordinàries que els ajuntaments hagin tingut en el marc de la crisi del
coronavirus. Concretament, seran
15 milions d’euros per despeses en

Marín també ha demanat a la
resta d’administracions que facilitin més recursos als municipis. En
aquest sentit, ha reclamat a la Generalitat que ara que s’ha aprovat
els pressupostos es pugui destinar
“un plus” als ajuntaments, mentre
que ha reclamat alGovern espanyol
que a banda de fer aportacions directes al món econòmic una part
dels recursos reverteixi en els municipis. “Nosaltres sols no podrem
resoldre tots els problemes que tenim”, ha advertit.
22 MEUR A LES ESCOLES
BRESSOL

Núria Marín, presidenta de la Diputació. Foto ACN.

benestar social, com en el servei
d’atenció domiciliària o en beques
menjador per a infants; així com
15 milions dins el programa 'Cap
municipi enrere' per cobrir les
despeses per compra de material
informàtic o ampliacions de cementiris, per exemple.
Es destinaran 30 milions per
reforçar l’economia local i fomentar l’ocupació; 30 milions més per
a la reactivació sociocultural, dins
la que entren el món cultural,
l’educatiu i l’esportiu; i finalment
10 milions per a intentar garantir

que tots els municipis de la província tinguin fibra òptica.
900 MILIONS PER A LA XARXA
DE GOVERNS LOCALS
La segona fase del pla de reactivació es preveu que s’activi
probablement a partir de l’1 de
gener del 2021 i s’estendrà fins al
final del mandat, a l’estiu del 2023.
Marín ha assenyalat que són uns
recursos propis que tenen “garantits” encara que no ha volgut detallar concretament d’on sortiran.
També ha obert la porta al fet què

es pugui incrementar la xifra.
D’aquest total, es preveu destinar 300 MEUR a inversions i per
“fomentar la diversificació econòmica” del territori, i s’acordarà on
es destinen amb cada ajuntament.
A més, hi haurà 410 milions per al
catàleg de serveis dels consistoris
i consells comarcals, xifra que assenyalen que s’incrementa en un
60% respecte al pressupost inicial,
que era de 256 milions.
Hi haurà una reserva de 140
milions per a programes específics

A més a més, la Diputació de
Barcelona ha aprovat destinar 22
MEUR al sosteniment de les escoles bressol de municipis de menys
de 300.000 habitants i a les entitats
municipals descentralitzades de la
província de Barcelona que siguin
titulars o que gestionin llars d’infants. Del total, 9,2 milions són per
complementar el suport econòmic
de 12 milions ja concedits pel curs
2017-2018. Els 12,8 milions restants són per al curs 2018-2019 i
es distribuiran després que els governs locals informin del nombre
d’alumnes que tenien, el que han
de fer abans del 30 de juny. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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El CF Tordera puja a Segona Catalana
Quan es va aturar la lliga era el líder del grup 16 de Tercera amb 5 punts més que el segon classificat
de descens, però, manté la categoria perquè cap equip la perd, segons l’acord de la FCF.

TORDERA

El CF Tordera dirigit per Josep
Matas “Pai” ha estat el campió del
grup 16 de la Tercera Catalana de
Futbol i l’any vinent jugarà a la Segona Catalana. Amb la competició sense poder acabar, la FCF ha
decidit que hi hagi ascensos, però
no descensos, “La Federació Catalana ha acordat resoldre les competicions territorials del futbol i
futbol sala amateur català sense
descensos i amb l’aplicació del
nombre d’ascensos marcats pel pla
de competicions de la temporada
2019-2020. En les categories de
base, tampoc hi haurà descensos i
es produiran els ascensos derivats
de la cobertura de vacants”.

Al grup 2, l’Atlètic Sant Pol,
en l’any del centenari, ha ocupat
la segona posició i ha quedat a les
portes de l’ascens.
TERCERA CATALANA

Presentació del CF Tordera 2019-20. Foto CFT

El Tordera, com a campió, per
tant, té una plaça assegurada a la
Segona Catalana on es trobarà,
entre d’altres amb el CD Blanes,
el CD Malgrat o amb la UE Tossa.

amb 57 punts després de les 23
jornades disputades amb 18 victòries, 3 empats i només 2 derrotes
(Hostalric a casa i Palafrugell a
fora). El Tordera havia fet 57 gols
i n’havia rebut 25. José Manuel
Martínez ha estat el màxim golejador del Tordera amb 18 gols en
17 partits tot i estar lesionat un
tram de la temporada. Martínez
ha estat el tercer golejador del
grup 16.

El Tordera va fer una primera
volta històrica i ha acabat la lliga

El segon classificat, a 5 punts,
ha estat el Palafrugell, que també

«El Tordera ha aconseguit
18 victòries, 3 empats i
només 2 derrotes»

puja a Segona, i el tercer, el Cala
Guidó, a 9 punts dels torderencs.
Marc Moles, segon entrenador del CF Tordera, ha mostrat
la seva satisfacció pel campionat
i l’ascens. “Ha trigat a arribar la
confirmació oficial, però el canvi
de categoria és del tot merescut.
Els jugadors i tot l’equip tècnic
hem treballat molt per arribar
fins aquí”. Per Moles, “és estrany
celebrar-ho des de casa i sense
poder-nos trobar tots junts en un
moment tant especial com aquest.

Teníem moltes opcions de pujar
i ens hagués agradat fer-ho al
camp i poder-ho celebrar amb
l’afició, que aquest any s’ha tornat a enganxar al futbol i cada
cop que jugàvem a casa ens feia
costat”. La celebració, en tot cas,
arribarà quan sigui possible. El
club va fer un vídeo amb diverses
imatges de la temporada per destacar la fita de l’ascens.
Al moment de finalitzar de
manera sobtada el campionat de
segona, el Malgrat ocupava zona

El Sant Pol B (grup 16) i el
Calella (grup 4) mantenen la categoria. Al moment d’aturar-se la
competició, el Sant Pol B fregava
les posicions de descens. Pel que
fa al Calella, era el vuitè classificat
amb 10 partits guanyats, 7 d’empatats i 6 de perduts.
En aquesta categoria, com a
primers o segons de la Quarta Catalana, també hi seran, entre d’altres, el Blanes B, Breda i la Cellera.
PRIMERA CATALANA
El CF Lloret jugarà a Primera
Catalana per desena temporada
consecutiva. El campió ha estat
el Girona B, que ha pujat a Tercera Divisió. Els gironins tenien 20
punts més que el segon classificat. yy

Ascens de categories El CP Tordera continuarà a
l’OK Lliga Plata
CALELLA

Un cop rebuda la resolució de
la Real Federación Española, els
dos equips de Divisió d’Honor del
Club Tennis Taula Calella seguiran a la mateixa categoria la propera temporada.
El Suris Calella femení ha acabat en 4a posició amb un balanç
d’11 victòries i 8 derrotes. Les jugadores que més van participar
van ser l’Alba Fernández i la Clàudia Pérez.
El Termotur Calella masculí,
que estava en plena lluita per evitar el descens (10a posició), també
continuarà a la Divisió d’Honor la

temporada que ve perquè matemàticament encara tenia opcions
de permanència.

L’estructura i funcionament
de les lligues canviarà totalment.
La Divisió d’Honor, encara sense
data d’inici, passarà del format de 2
grups de 12 equips a 3 grups de 10.
De la resta d’equips calellencs,
el Termotur Calella que era 1r a la
Tercera Estatal, també pujarà de
categoria, igual que Tarinas Calella de 2a A i el Cruxent Edelma de
3a Provincial. El Suris de 3a B, 2n
classificat provisional, també pujarà de categoria. yy

TORDERA

La Federació Espanyola de
Patinatge va anunciar que se suspendrien les competicions estatals per la pandèmia del Coronavirus. Les lligues es van donar
per acabades respectant la classificació en el moment de l’aturada i sense descensos. Tampoc hi
haurà promocions d’ascens, però
sí ascensos directes, pujant de
categoria els primers en la classificació.

«El CP Tordera era 9è en el
moment de l’aturada»
Primer equip del Tordera 2019-2020. Foto CP Tordera.

A l’OK Lliga el campió ha estat el FC Barcelona i a l’OK lliga
femenina, el Manlleu. Pel que fa
a l’OK Lliga Plata, ho han estat el
Mataró i el Vendrell. Així dons,
el Mataró es trobarà en la mateixa categoria que el Lloret l’any
vinent.
OK LLIGA PLATA
L'equip masculí es manté a Divisió d'Honor. Foto CTTC

Pel que fa als altres equips
maresmencs, l’Arenys de Munt

manté la categoria, ja que era 5è
amb 27 punts en el moment de
l’aturada. En el cas del CP Tordera, es trobava en zona de permanència quan es va tancar el calendari, concretament en 9a posició
amb 19 punts, 6 partits guanyats,
1 empatat i 9 partits perduts.
La Copa del Rei i la Copa de
la Reina de la temporada 20192020, per la seva part, no es do-

«El Mataró puja a
l'OK lliga»
nen per acabades i es disputaran
els dies 17,18,19 i 20 de setembre.
Pel que fa als campionats d’Espanya de les categories Infantil i
Junior es disputaran el 25, 26 i 27
de setembre de 2020 i els de les
categories Aleví i Juvenil, els dies
2,3 i 4 d’octubre. yy
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Farmàcies de guàrdia
PINEDA DE MAR		

CALELLA
Dimecres

3

VIVAS

Dijous

4

MIR

Divendres

5

DÍAZ

Dissabte

6

CASTELLS

GARBÍ

Diumenge

7

CASTELLS

GARBÍ

Dilluns

8

NOGUERA

Dimarts

9

MELA

Dimecres

10

COLÓN

Dijous

11

NOÈ

Divendres 12

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

Dissabte

SEGARRA

13

DÍAZ

ALBA

Diumenge 14

DÍAZ

ALBA

Dilluns

15

LLOBET

Dimarts

16

COSTA

Dimecres

17

GARBÍ

Dijous

18

CALELLA

PINEDA

Farmàcia DÍAZ
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 DEL CARME
C. Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia GARBÍ
C. Noguera Local 12, 1
Tel.: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel.: 93 769 18 94

BADIA

Divendres 19

CASTELLS

FRANCITORRA

Dissabte

20

NOGUERA

SEGARRA

Diumenge 21

NOGUERA

SEGARRA

Dilluns

22

MELA

ALBA

Dimarts

23

COLÓN

VIVAS

Dimecres

24

NOÈ

MIR

Dijous

25

DÍAZ

DEL CARME

Divendres 26

NOGUERA

LLOBET

Dissabte

27

MELA

VIVAS

Diumenge 28

MELA

VIVAS

Dilluns

29

COLÓN

COSTA

Dimarts

30

NOÈ

GARBÍ

TORDERA

Juny

			

Servei diürn

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimecres

3

PEREZ MARTRA

TORDERA

MALGRAT DE MAR

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

4

PEREZ MARTRA

Divendres

5

PEREZ MARTRA

Dissabte

6

PEREZ MARTRA

Diumenge

7

PEREZ MARTRA

Dilluns

8

MARCOVAL

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
1 MILAR TORDERA
Camí Ral

Dimarts

9

MARCOVAL

Dimecres

10

MARCOVAL

2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

Dijous

11

MARCOVAL

Divendres 12

MARCOVAL

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Dissabte

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

13

MARCOVAL

Diumenge 14

MARCOVAL

Dilluns

15

VENDRELL

Dimarts

16

VENDRELL

Dimecres

17

VENDRELL

Dijous

18

VENDRELL

Divendres 19

VENDRELL

Dissabte

20

VENDRELL

Diumenge 21

VENDRELL

Dilluns

22

DE TIBURCIO

Dimarts

23

DE TIBURCIO

Dimecres

24

LUCEA

Dijous

25

DE TIBURCIO

Divendres 26

DE TIBURCIO

Dissabte

27

DE TIBURCIO

Diumenge 28

DE TIBURCIO

Dilluns

29

LUCEA

Dimarts

30

LUCEA
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.43
07.11

Blanes

06.47
07.16

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

Calella

06.09

06.12

06.15

06.21

06.24

06.37

07.46

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

Calella

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

06.18

06.08

06.11

06.15

06.18

06.56

07.00

07.04

07.08

07.17

07.22

06.27

06.30

06.38

06.41

06.45

06.48

07.28

07.33

07.36

07.38

07.47

07.52

06.40

06.43

06.46

06.58

07.01

07.05

07.08

07.59

08.03

08.06

08.10

08.14

08.19

06.52

06.55

06.59

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

08.59

09.04

09.07

09.10

09.21

09.26

07.09

07.12

07.15

07.18

07.38

07.41

07.45

07.48

09.30

09.33

09.36

09.39

10.04

10.09

07.21

07.24

07.27

07.30

07.27

07.32

08.08

08.11

08.15

08.18

10.29

10.33

10.36

10.39

11.21

11.27

07.40

07.43

07.46

07.49

08.10

08.15

08.38

08.41

08.45

08.48

11.29

11.33

11.36

11.39

12.04

12.09

07.51

07.54

07.57

08.00

09.09

19.12

09.15

09.18

12.29

12.33

12.36

12.39

13.19

13.24

09.38

09.41

09.45

09.48

13.29

13.33

13.36

13.39

14.04

14.09

08.22

08.25

08.28

08.31

15.02

15.05

15.09

15.21

15.26

10.03
08.52

08.55

08.58

08.51

09.20

09.23

09.26

09.15

09.51

09.54

09.57

10.24

10.27

10.08
11.02
12.08

10.00
12.56

10.21

09.01

09.29
12.03

09.11

Blanes

09.01
10.57

08.46

FEINERS

Malgrat
de Mar

Tordera

08.56
07.41

CALELLA - BLANES - MAÇANET - GIRONA

13.01

10.30
14.03

10.51

10.54

10.57

11.00

10.33

10.38

11.21

11.24

11.27

11.30

11.11

11.16

11.51

11.54

11.57

12.00

12.21

12.24

12.27

12.30

12.51

12.54

12.57

13.00

14.56
15.56

14.08
15.01
16.01

10.09

10.12

10.15

10.18

14.57

10.38

10.41

10.45

10.48

15.30

15.33

15.36

15.39

16.04

16.09

11.09

11.13

11.17

11.21

16.30

16.33

16.36

16.39

17.21

17.26

11.41

11.43

11.47

11.51

17.59

18.03

18.06

18.09

18.24

18.29

12.11

12.13

12.17

12.21

18.29

18.33

18.36

18.39

19.16

19.21

12.41

12.43

12.47

12.51

19.29

19.33

19.36

19.39

20.17

20.22

13.11

13.13

13.17

13.21

20.27

20.31

20.34

20.37

21.15

21.20

13.41

13.43

13.47

13.51

21.31

21.34

21.37

21.40

22.18

22.23

14.06

14.11

14.15

14.18

Els recorreguts marcats en blau arriben a Girona. La resta s'aturen a Maçanet-Massanes

14.38

14.41

14.45

14.48

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

15.08

15.11

15.15

15.18

15.38

15.41

15.45

15.48

16.08

16.11

16.15

16.18

16.39

16.43

16.47

16.51

07.58

08.01

08.04

08.08

08.24

08.29

08.31

08.34

08.38

09.14

09.29

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

17.11

17.13

17.17

17.21

08.28

12.33

12.38

13.21

13.24

13.27

13.30

17.41

17.43

17.47

17.51

09.58

10.01

10.04

10.08

10.24

10.29

13.08

13.13

13.51

13.54

13.57

14.00

18.11

18.13

18.17

18.21

10.58

11.01

11.04

11.08

11.34

11.39

14.18

14.21

14.24

14.27

17.46

17.51

18.37

18.41

18.45

18.48

11.52

11.56

11.58

12.02

12.24

12.29

14.50

14.53

14.56

14.59

18.33

18.38

19.08

19.11

19.15

19.18

12.52

12.56

12.58

13.02

13.33

13.38

19.38

19.41

19.45

19.48

13.52

13.58

14.01

14.05

14.24

14.29

20.08

20.11

20.15

20.18

14.58

15.01

15.04

15.08

15.27

15.32

20.38

20.41

20.45

20.48

15.58

16.01

16.04

16.08

16.24

16.29

14.33

15.20
15.11

15.15

16.33

16.38

17.11

17.15

18.56

20.08

19.01

20.12

21.05

21.10

22.02

22.07

15.51

15.23
15.54

15.26
15.57

15.29
16.00

19.33

19.38

20.20

20.25

21.08

21.11

21.15

21.18

16.28

16.31

16.34

16.38

17.17

17.22

21.26

21.31

21.49

21.52

21.55

21.58

17.22

17.26

17.28

17.32

18.04

18.09

16.20

16.23

16.26

16.29

18.22

18.247

18.30

18.37

19.04

19.09

16.51

16.54

16.57

17.00

19.28

19.31

19.34

19.38

19.51

19.56

17.21

17.24

17.27

17.30

20.28

20.31

20.34

20.38

20.57

21.02

20.28

21.01

21.04

21.08

21.36

21.41

17.51

17.54

17.57

18.00

18.21

18.24

18.27

18.30

18.51

18.54

18.57

19.00

19.21

19.24

19.27

19.30

19.50

19.53

19.56

19.59

20.18

20.21

20.24

20.28

20.48

20.51

20.54

20.57

21.20

21.23

21.26

21.30

21.59

22.02

22.06

22.09
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

Calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ Tordera ▶ Blanes (Hospital)
Línia

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

Blanes (Hospital) ▶ Tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ Calella (Hospital)
Línia
Hospital Comarcal de Blanes
Blanes – Estació d’Autobusos
Tordera- Plaça de Lluís Companys

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.45

9.30

10.00

12.30

14.30

17.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.55

9.40

10.15

12.40

14.45

17.10

Santa Susanna

3.50

5.20

7.05

9.50

10.25

12.50

14.55

17.20

Pineda de Mar

3.54

5.24

7.09

9.54

10.29

12.54

14.59

17.24

Calella

4.05

5.35

7.20

10.05

10.40

13.05

15.10

17.35

-

6.25

8.25

11.00

11.35

-

16.05

18.30

Estació del Nord

-

6.30

8.30

11.05

11.40

-

16.10

18.35

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.05

7.00

9.05

11.35

-

14.10

16.40

19.05

Aeroport del Prat (T1)

5.15

7.15

9.15

11.45

-

14.20

16.50

19.15

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.40

18.00

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.55

18.15

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

17.30

19.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

17.35

19.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

18.25

19.55

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

18.32

20.02

00.02

Santa Susanna

10.16

11.46

12.46

15.16

16.46

18.36

20.06

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

15.32

17.02

18.52

20.22

00.22

Blanes

11.00

12.25

13.25

15.50

17.25

19.15

20.45

00.30

ENTREVISTA A LINA M. GÓMEZ I JOSÉ ANTONIO PAREJA (VOLUNTARIS “INICIATIVA 3D BLANES” PER AL CORONAVIRUS)

“Han vingut metges de molt lluny a buscar les
pantalles protectores”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La solidaritat ha estat molt present des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus. Algunes
persones han realitzat les compres
a veïns i d’altres han confeccionat material sanitari, com bates
o mascaretes. Gràcies a aquestes
accions s’ha ajudat a molta gent i
s’ha pogut abastir de material de
protecció als professionals de la
salut i també a altres sectors que
tampoc han pogut deixar de treballar durant el confinament.
Les primeres pantalles protectores 3D que van arribar de forma
voluntària a un hospital de Catalunya les van confeccionar un
matrimoni blanenc, en José Antonio Pareja i la Lina Ma Gómez,
que són propietaris d’una empresa
de material per a manualitats a
Blanes. De seguida van veure que
podien ajudar als sanitaris i no
van dubtar ni un minut a abastir
gratuïtament els centres hospitalaris de Catalunya. La característica
que les fa tan útils és que tenen un
aïllament total.
Com va sorgir la idea de confeccionar aquestes pantalles protectores?
LINA GÓMEZ: El primer dilluns
de confinament, em vaig trobar
una doctora que conec del CAP
de Blanes i em va explicar que
estaven escassos de material de
protecció. Nosaltres estàvem provant mascaretes 3D per a ús personal, i li vaig dir que en faríem
algunes per a ells. Per Internet
vam veure que estava sorgint el
grup “Coronavirus maker” amb
diversos projectes de mascaretes
3D, respiradors, ulleres i pantalles protectores; vam triar aquesta
última opció perquè va ser la que
vam veure més útil en aquell moment, vam escollir un prototip i
ens vam posar a imprimir.

On vau enviar les primeres pantalles protectores?
L.G.: Al CAP de Blanes. I, després
que ens informessin de la seva
utilitat, aquell mateix dia també en vam deixar a l’hospital de
Blanes, que ja començava a rebre
casos de la COVID-19.
I, en pocs dies, ja havíeu format
un grup.
JOSÉ A. PAREJA: Vam contactar
amb un grup d’amics de Blanes
amb impressores 3D i vam fer
una crida per les xarxes socials i
la resposta va ser immediata. En
pocs dies es va crear el grup “INICIATIVA 3D BLANES” amb més
de 60 persones, makers de Blanes,
Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella
i Vidreres, entre d’altres, i famílies
que muntaven a casa seva les pantalles. Volem donar les gràcies a
tots ells, perquè gràcies a tots hem
pogut entregar tantes viseres.
Ha sorgit una amistat entre vosaltres?
J.A.P.: Sí, hem treballat tantes hores en equip que és impossible no
crear llaços d’amistat. La gent és
increïble! Programaven el despertador per posar les màquines
en funcionament i que no paressin les 24 hores. Un cop passi
tot això, ens reunirem per conèixer-nos tots.
Com és el procés d’impressió de
cada visera?
J.A.P.: Dura 3 hores i, depenent de
la mida de la impressora, s’imprimeixen dues o tres a la vegada. Les
viseres estan composades per tres
parts: la part impresa, un acetat i
una goma elàstica. La idea era que
cap maker sortís de casa seva, així
que la policia local de cada municipi recollia les parts impreses,
l’empresa de Lloret NB Obres i
Serveis les agafava de la comissaria i les portaven a la nostra botiga, que era el centre logístic. Des

Un grup de sanitaris mostrant el seu agraïment. Foto: 3D Blanes

d’allà es distribuïa als voluntaris,
que muntaven l’acetat i la goma,
i ens les retornaven. Les primeres
setmanes les repartíem nosaltres i
les valises internes des del CAP de
Blanes, després ho ha fet Protecció
Civil i la Corporació de Salut.
En total, quantes mascaretes
heu confeccionat?
L.G.: Unes 3.000 viseres, 800 subjecta mascaretes i 30 adaptadors
per fer respiradors amb les mascaretes del Decathlon.
Amb quin material s’imprimeixen?
J.A.P.: Amb PLA, un àcid polilàctic que prové de matèries primeres naturals com el blat de moro.
De cada quilo de filament ens han
sortit unes 20.
A quins llocs n’heu portat?
L.G.: A hospitals, CAPs, residències des de Blanes a Mataró,
també a l’hospital de Badalona, al
Clínic, al Trueta… allà on ens han
demanat. Un cop vam cobrir el
personal sanitari, vam entregar a
farmàcies i establiments que treballaven durant el confinament
com òptiques, supermercats, entitats bancàries, fleques i fruiteries, entre d’altres.
Sou conscients que possiblement la vostra acció ha salvat
moltes vides?
L.G.: Sí. Vam ser conscients de la
importància del nostre treball en
veure que venien metges de molt
lluny, que estaven en contacte
amb la COVID-19, a buscar pantalles protectores.
Us imaginàveu aquesta aventura?
J.A.P.: No. Ens havíem preparat la
despensa a tope per no haver de
sortir de casa durant un mes per
evitar contagiar-nos i, finalment,
va ser al revés: em passava el dia
entregant en hospitals, CAPs i

José Antonio Pareja i Lina Gómez amb la màquina de 3D. Foto: 3D Blanes

a metges de les plantes de coronavirus! És molt emotiu la gran
quantitat de fotos i missatges que
ens han fet arribar els sanitaris en
agraïment. Un doctor ens va dir
que tots els sanitaris de la planta
havien aplaudit per la nostra iniciativa. És increïble pensar que
nosaltres cada dia a les vuit del
vespre aplaudíem per ells i ells un
dia ens van aplaudir!
Heu restat hores de son per imprimir pantalles?
J.A.P.: I tant! Els primers dies van
ser molt estressants, no parava
de sonar el telèfon, els sanitaris
que ens demanaven viseres ens
explicaven la seva experiència,
treballaven amb molt pocs mitjans, la seva angoixa ens afectava,
dormíem poc, imprimíem, muntàvem i entregàvem, a la vegada
que coordinàvem un grup de més
de 60 persones. Estàvem a la una
de la matinada entregant viseres a
Badalona i, quatre hores més tard,
a la botiga imprimint perquè les
màquines treballaven les 24 hores.
Les heu fet totes gratis? Heu
pensat en comercialitzar-les?

Muntatge de les pantalles. Foto: 3D Blanes
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J.A.P.: Les 3.000 que hem confeccionat les hem regalat. Els
primers dies algunes empreses
privades volien comprar-nos
milers, però no hem pensat en
comercialitzar-les. Les vam fer
de forma altruista per cobrir les
necessitats dels sanitaris en un
moment puntual.
Heu rebut alguna ajuda institucional?
L.G.: Al principi vam començar
a fabricar-les amb el material que
cadascú tenia a casa seva. Però
anàvem a un ritme tan ràpid que
vam necessitar ajuda, i els Ajuntaments de Blanes, Tordera i Palafolls ens van ajudar amb material,
filament, acetats i gomes.
Normalment, per a què feu servir la impressora 3D?
J.A.P.: Fa 4 anys vam començar
amb una impressora i ja en tenim
vuit, set són de filament i una de
resina. Amb elles fem figures,
clauers, cartells, regals personalitzats i tot tipus de treball en 3D.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat! yy

Unitat COVID-19 de Mataró. Foto: 3D Blanes

