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Setmanari d’informació local

L’Ajuntament centralitza en una finestreta única informació
i assessorament per pal·liar els efectes socials de la pandèmia

Obre una  oficina d’atenció per la Covid-19
El ple expressa unanimitat en la lluita contra el virus i 
s’obre la porta a refer els pressupostos de l’Ajuntament

COrOnAvirus | ESPECIAL ALERTA SANITÀRIA

Un sanitari del Taulí, l’hospital de referència dels castellarencs i castellarenques, en una imatge de fa pocs dies, caminant davant de les instal·lacions. || q. pascual

La gran lluita 
és als hospitals

COrOnAvirus | P 03

El Taulí  obrirà un hospital de campanya 
amb 250 llits on es destinaran alguns 
metges del CAP de Castellar
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www.facebook.com/castellarvalles   @femcastellar              @femcastellar         @castella  rvalles                           93 714 40 40

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

#COVID19 / Estat d’alarma / Informació de servei

Atenció ciutadana
Al tel. 93 714 40 40, de dilluns a divendres de 
8.30 a 19.30 h. Servei ampliat a dissabtes 
i diumenges,  de 9 a 14 h.
També a www.castellarvalles.cat 
Equipaments i oficines municipals 
tancades excepte Policia Local

Servei d’informació 
i acompanyament a la
ciutadania Vallès Occidental
Al tel. gratuït 900 29 35 34, de dilluns a
diumenge, de 9 a 21 h

Atenció a dones en situació 
de violència masclista
Tel. 900 900 120, WhatsApp 671 778 540, 
emergències 112
A/e 900900120@gencat.cat

Pla de xoc d’impacte social 
i econòmic
Es modifica el calendari fiscal
Consulta les mesures adoptades a 
www.castellarvalles.cat/placoronavirus 

Seguiment de l’impacte del 
COVID-19 a l’Observatori  del 
Consell Comarcal
Dades actualitzades de Castellar del Vallès i la 
resta de municipis www.ccvoc.cat/actualitat/
covid-19/dades-d-interes

Certificats de desplaçament
Si t’has de moure, consulta la info a 
www.castellarvalles.cat/
certificatsmobilitat 

Oficina de suport a l’activitat 
econòmica afectada pel 
COVID-19
Servei per a empreses, comerços,
autònoms/es i treballadors/es
Més info a:
www.castellarvalles.cat/oficinasuport 

Gestió de residus
Consulteu les recomanacions sobre la gestió de 
les deixalles durant el confinament a
www.residusvalles.cat

Tens familiars amb diversitat 
funcional/TEA?
Et facilitem una samarreta SUMA2020
Contacta’ns a:
sacserveissocials@castellarvalles.cat o 
al tel. 93 714 40 40

Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Nou tel. gratuït: 900 800 046, de 8 a 14 h (altes, 
tramitacions, consultes, info Renda Garantida)
Consulteu ofertes de feina a
www.castellarvalles.cat/xaloc 
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67 positius per Covid-19 a Castellar

67 casos de Covid-19 confirmats a 
Castellar del Vallès és la dada que ofe-
ria ahir la Generalitat. Des del passat 
dissabte, es pot veure l’evolució de la 
malaltia a tots els municipis catalans 
a partir dels test positius que van 
apareixent i que el Consell Comarcal 
agrupa en les poblacions vallesanes. 
D’aquesta manera, sabem que al Va-
llès Occidental s’han comptabilitzat 
des de l’inici de l’epidèmia de Covid-
19 més de 3.000 casos repartits en els 

Les dades de 
la Generalitat 
corresponen a casos 
confirmats a través 
de test però hi ha 
molts més casos 
sense comprovar

 J.G.

23 municipis de la comarca. 
Segons va explicar l’alcalde, 

Ignasi Giménez, en el ple munici-
pal, els positius de Castellar, estan 
“en la mitjana de la comarca”. “És 
veritat, però, que hi ha zones que 
estan patint més intensament la 
pandèmia i d’altres que no tant”, 
va matisar Giménez. També es va 
donar a conèixer al ple que hi ha un 
usuari d’una de les cinc residències 
de gent gran de la vila que ha estat 
hospitalitzat per coronavirus i que 
un professional d’aquestes depen-
dències també n’ha estat infectat, 
motiu pel qual 5 persones del per-
sonal ara estan en aïllament a casa.

La comunicació municipal és 
diària amb les residències de gent 
gran, amb l’àrea bàsica de salut 
(CAP) i també amb l’Hospital Taulí. 

En aquest sentit, també ha 
transcendit que la Generalitat ja ha 
fet arribar a les residències de la vila 
material divers de protecció (EPI) 
i que la pràctica totalitat del Taulí 
està destinada a atendre pacients 
de Covid-19 —només es mantenen a 

ple rendiment el servei de malalties 
mentals i la maternitat—. Precisa-
ment, per donar un respir al Taulí, 
la UME està aixecant un hospital 
temporal a la Pista Coberta d’Atle-
tisme de Sabadell, al barri de Sant 
Oleguer, que permetrà establir uns 
250 llits per atendre malalts semi-
crítics procedents el Taulí. Aquest 
fet implicarà, de retruc, que qua-
tre professionals sanitaris del CAP 
de Castellar es mobilitzaran cap a 
aquest hospital temporal.

600 trucades diàries

El Servei Català de la Salut ha infor-
mat que l’àrea bàsica de Castellar 
està centrada en l’atenció de pato-
logia urgent, majoritàriament res-
piratòria. Es fa atenció telemàtica 
i telefònica —en aquests moments 
s’estan atenent fins a 600 trucades 
al CAP— i s’ha reforçat l’atenció do-
miciliària pels casos que ho necessi-
tin. També s’estan posposant totes 
les atencions referides a qüestions 
alienes a la Covid-19 i que no siguin 
actuacions immediates i s’estan re-

+CORONAVIRUS

L’ATM  aprova que 
el transport públic 
sigui gratuït des 
dijous passat

En aquest escenari de mesures 
extraordinàries a causa de la crisi 
sanitària de la Covid-19, l’Autoritat 
del Transport Metropolità de l’àrea 
de Barcelona (ATM) ha anunciat 
que a partir d’aquest dijous passat 
el transport públic és gratuït. És una 
mesura que afectarà tothom, a tots 
els col·lectius, i que tindrà validesa, 
de moment, fins al 9 d’abril. A 
Castellar del Vallès, es notarà 
fonamentalment en les línies d’au-
tobusos, que també seran gratuïtes. 
Cal destacar que el Transport a la 
Demanda (TAD) de Can Font - Ca 

n’Avellaneda també serà de franc.
L’acord ha estat consensuat per les 
administracions consorciades, men-
tre estigui vigent el decret de l’estat 
d’alarma que restringeix la mobilitat. 
Tanmateix, és important mantenir 
el confinament i quedar-se a casa, 
tal com ha demanat el govern, 
i restringir els desplaçaments 
només per comprar aliments o 
anar a la farmàcia, treballar en cas 
que sigui una activitat essencial, o 
situacions d’extrema necessitat.
En la imatge, presa la setmana 
passada, una usuària de la Vallesana, 
espera l’autobús amb el seu patinet 
a una parada de la carretera de 
Sentmenat. Des que es va decretar 
l’estat d’alarma i la majoria de la 
població va quedar confinada a casa 
s’ha viscut un descens notable de 
l’ús del tranport públic a la vila. Un 
fet encara més evident aquesta 
setmana amb l’aturada de l’activitat 
no essencial.  || foto: q. pascual

programant visites. 
Per part dels professionals 

del CAP, es subratlla que “cal se-
guir amb el confinament i no re-
laxar-nos per poder donar aire als 
serveis sanitaris, als hospitals i a 
les UCIS per intentar minimitzar 
danys”. Les autoritats sanitàries re-
corden que si es tenen símptomes 
o s’ha estat en contacte amb algun 
cas i, per tant, s’és possible porta-
dor asimptomàtic del virus no s’ha 
de sortir al carrer i cal aïllar-se per 
evitar el contagi a altres persones 
fràgils que ho poden passar molt 
malament si són infectats.

finestreta única covid-19
Des de fa pocs dies, l’Ajuntament 
ha decidit agrupar tota la proble-
màtica de les nefastes conseqüèn-
cies sociosanitàries i econòmiques 
que està deixant la pandèmia a la 
vila. Ha posat en marxa una Ofici-
na única que ofereix a la ciutadania 
guia sobre tota la nova normativa, 
ajuts, subvencions o exempcions 
fiscals que estan posant en marxa 

totes les administracions. Aquesta 
finestreta vol informar i assesso-
rar tant ciutadania, com empreses 
i també emprenedors i autònoms i 
en paral·lel ja està desplegant un Pla 
Xoc, amb una trentena de mesures 
per anar creant coixí per pal·liar la 
crisi socioeconòmica que ja està ar-
ribant de la mà del virus.

nous servei municipal de whatsapp

D’altra banda, i tenint en compte que 
més del 90% de la població ja disposa 
de telèfons amb dades, l’Ajuntament 
ha activat un nou servei d’informa-
ció i comunicació amb la ciutadania, 
a través de l’aplicació WhatsApp, 
amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar 
la comunicació entre el consistori i 
la població. Així, rebran totes les no-
vetats sobre els serveis municipals, 
rebre tota l’actualitat del municipi 
(activitats, informacions d’interès, 
emergències...) i tenir línia directa 
amb l’Ajuntament. Per rebre i envi-
ar missatges s’haurà d’activar mjan-
çant un enllaç que trobaran al web 
www.castellarvalles.cat/whatsapp.   
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unanimitat contra 
el coronavirus

Els 21 components del consistori castellarenc van poder fer el ple per via telemàtica, dimarts passat. || youtube
Tot està en qüestió. El terrabastall 
provocat per la greu urgència sani-
tària de la pandèmia per la Covid-19 
“posa en crisi totes les prioritats”, 
va expressar l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, recollint els posicio-
naments manifestats pels portaveus 
dels grups municipals en l’insòlit ple 
de març, celebrat aquest dimarts de 
forma telemàtica a causa del confina-
ment. El ple ordinari menys ordinari 
de la història de la democràcia local 
des de la Transició va servir perquè 
l’alcalde detallés la difícil situació que, 
com la resta de viles, estan vivint Cas-
tellar i la seva població en aquests mo-
ments de confinament i de col·lapse 
dels centres sanitaris. Giménez va 
explicar que s’ha dissenyat un pla de 
xoc amb un primer paquet de mesu-
res que ajudin a pal·liar els danys que 

Govern i oposició 
coincideixen que 
caldrà redefinir 
els pressupostos 
del 2020

 J.G.

CRòNICA | ple març

Castellví també va demanar un “re-
plantejament de l’enfocament actual 
dels pressupostos per cobrir tots els 
problemes que s’estan generant amb 
la pandèmia”. “Ara més que mai no 
hi ha colors polítics”, va sentenciar.

Per part de la CUP, la regidora 
Marga Oncins va explicar al ple que 
la seva formació ha elaborat “un do-
cument ple de propostes que volem 
compartir amb la resta de grups” i 
va posar sobre la taula diverses pro-
blemàtiques que ara es poden anar 
plantejant, com les obres projecta-
des (la piscina o l’institut escola) o els 
problemes de tresoreria que poden 
patir les entitats. 

Finalment, el regidor de Ciuta-

dans, Matías de la Guardia, va coinci-
dir en el to de les intervencions prece-
dents i va dir que “ara és el moment 
d’estar al costat de l’equip de go-
vern”. “Ara hem de calcular molt 
bé i quantificar l’impacte que supo-
sa la pandèmia perquè els ajuts no 
quedin en simples gestos polítics.”

L’alcalde va recollir amb agraï-
ments les intervencions i va apuntar 
que caldrà redefinir el Pla d’Acció Mu-
nicipal (PAM) del mandat que tot just 
s’havia d’aprovar en aquestes dates: 
“Caldrà fixar les noves prioritats i 
mirar de consensuar-les”, va dir Gi-
ménez, que, no obstant, va insistir en 
el fet que, ara mateix, l’administració 
està centrada en l’emergència sanità-

ria: “El CAP, les residències, el Taulí i, 
per tant, la salut de les persones, han 
de ser les nostres preocupacions”.

L’equip de govern i ERC també 
van avançar que dedicaran les apor-
tacions que reben els seus grups mu-
nicipals a projectes socials que aju-
din a pal·liar les greus conseqüències 
d’aquesta pandèmia, que obre un 
escenari ple d’incerteses. Com va 
expressar el portaveu d’ERC “ara 
estem en una nova escala de va-
lors”. En aquest sentit, Oncins (CUP) 
va matisar que tant el seu sou com 
l’aportació al seu grup municipal ja 
es destinen a projectes socials, i va 
citar com a exemple el finançament 
de Cal Gorina.   

· Com evoluciona la pandèmia de 
coronavirus a Castellar?
Avui dimecres hi ha 65 positius, un 
lleuger augment respecte als dar-
rers dies. Són unes dades, però, que 
les hem d’agafar amb cautela perquè 
és segur que tenim més de 65 casos. 
A l’Àrea Bàsica de Salut encara no 
s’estan fent tests a moltes persones 
que tenen símptomes que s’ajusten 
al diagnòstic de la Covid-19.

· Com està funcionant el CAP?
En la mesura del possible no s’ha 
d’anar als centres de salut. S’està 
rebent una quantitat d’atencions 
telefòniques brutal, més de 600 tru-
cades diàries, moltes d’aquestes re-
lacionades amb la situació d’emer-
gència del coronavirus, però moltes 

 “Mobilitzarem fins l’últim cèntim per a la ciutadania”

 Redacció

ENTREVISTA

IGNASI GIMÉNEZ
Alcalde de Castellar

d’altres no. Per a mi, la dada més im-
portant del CAP és que la gran majo-
ria de professionals estan treballant 
i es pot funcionar amb la normali-
tat d’aquests fets excepcionals. Des 
del CAP s’haurà de col·laborar amb 
l’hospital temporal de Sabadell que 
a partir de dissabte segurament es 
posarà en marxa a la Pista Coberta 
d’Atletisme: hi haurà quatre profes-
sionals del CAP de Castellar que es 
derivaran a aquest hospital tempo-
ral de semicrítics que tindrà 250 llits 
per descol·lapsar el Taulí.

· Quina situació viuen les residèn-
cies de la vila?
Les cinc residències que tenim, en 
principi, estan funcionant d’una ma-
nera molt precària, però estan fun-
cionant sobretot gràcies a l’esforç 
que estan fent les seves professio-
nals, que estan aportant la nota hu-
mana dedicant-se en cos i ànima per-
què els nostres avis i àvies estiguin 
en les millors condicions en un mo-
ment duríssim.

· Hi ha garanties d’higiene a les re-
sidències?
La Generalitat està fent tots els es-
forços possibles per poder donar res-
posta a l’allau de peticions per part 
del conjunt de residències. Nosaltres 
el que demanem, també oferint la 

nostra col·laboració, és que les resi-
dències tinguin el material adequat. 
Però també disponibilitat per poder 
fer desinfeccions. Hem de tenir pre-
sent que si es dona un cas de corona-
virus en una residència s’ha de poder 
habilitar espai per aïllar la persona, 
i és un espai molt delicat on hem de 
centrar molts esforços.

· S’està notant l’aturada de l’activi-
tat no essencial decretada dilluns?
Des dimarts ja s’ha notat que hi ha 
molt menys trànsit; la policia local està 

fent controls sovint i ens comenta que 
hi ha molt menys moviment, on s’està 
notant més és als polígons industrials.

· Està d’acord amb les mesures de 
confinament preses per l’estat?
No disposo de dades per poder fer 
una valoració a fons, però sembla que, 
des del primer confinament, aquesta 
progressió geomètrica de la pandè-
mia ara s’està aplanant però encara 
continuarem tenint un problema de 
col·lapse sanitari perquè el nombre 
de casos es manté.

· Continuen aplicant-se mesures 
coercitives per part de la policia 
per fer complir l’estat d’alarma?
Es continuen prenent mesures però 
és veritat que la gent cada vegada 
està més conscienciada. Les últi-
mes dades actualitzades que tenim 
són 67 controls, 916 vehicles iden-
tificats, 123 identificacions de per-
sones, 33 ciutadans denunciats i un 
investigat i dos detinguts. 

·En el ple telemàtic es van plan-
tejar de forma unànime refer els 
pressupostos municipals.
Que ningú dubti que mobilitzarem 
fins últim cèntim d’euro per tal 
d’atendre totes les qüestions que 
ens plantegin el conjunt de ciuta-
dans i ciutadanes. Això ho tenim 
claríssim i és la línia que estem tre-
ballant des de l’equip de govern. El 
que fins abans de l’estat d’alarma 
havia estat una prioritat ara ho ha 
deixat d’estar i per tant hem de ser 
capaços de mobilitzar tots els re-
cursos que té l’administració local 
per donar resposta a les necessi-
tats dels ciutadans de Castellar. 
Això significarà que el pressupost 
s’haurà de revisar exhaustivament. 
Incrementarem totes aquelles par-
tides que puguin resoldre les qües-
tions que aniran sorgint en els pro-
pers temps.   

Ignasi Giménez durant l’entrevista d’aquest dimecres a Ràdio Castellar. || l’actual

la pandèmia està provocant a les fa-
mílies, empreses, treballadors i em-
prenedors castellarencs. El pla inclou 
moratòries en el pagament d’impos-
tos o supressió de taxes mentre sigui 
vigent l’estat d’alarma. També va de-
tallar els esforços municipals, però 
també dels dos centenars de volunta-
ris que s’han activat “perquè els col-
lectius de risc i vulnerables estiguin 
tan protegits com sigui possible”.

El portaveu del principal grup 
de l’oposició, Rafa Homet (ERC) va 
deixar clar des del primer moment 
que, “mentre duri la crisi, estarem 
a disposició de l’equip de govern”. 
“Necessitem veure la llum al final 
del túnel”, va dir el portaveu republi-
cà, tot apuntant que cal “un nou ple 
de pressupostos que inclogui pro-
postes valentes i que doni suport al 
teixit social i productiu de la vila”.

Pau Castellví (Junts per Caste-
llar) va donar testimoni de la gravetat 
de la situació que pateixen les famílies 
després d’haver hagut de passar per 
l’hospital, malalt. “És important que 
en aquests moments ningú estigui 
sol i que hi hagi resposta a les neces-
sites requerides, començant per la 
gent que veu perillar la seva feina”. 
Seguint la línia del portaveu d’ERC, 

L’alcalde de Castellar fa una  valoració 
de tota l’actualitat al voltant de la pan-
dèmia i els seus efectes a la vila
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La vida en temps 
de pandèmia
Després de 20 dies de confinament, el dia a dia ha canviat a escoles, 
a la llar, als carrers o l’activitat cultural per l’avanç de la Covid-19

És evident que la presència d’un virus 
invisible però molt contagiós, a part 
de les mesures d’higiene i d’aïllament 
social extremes que ens han obligat a 
adoptar per prevenir-ne la propagació, 
ha alterat la nostra via diària. Escoles, 
equipaments i centres culturals tan-
cats, una nul·la presència als carrers, 
que ara necessiten una neteja intensi-
va, i la presència dels serveis d’emer-
gències són algunes realitats amb què 
hem de conviure aquests dies. La vida, 
però, segueix.

classes a partir del 13 d’abril

Les escoles van tenir la seva darrera 
classe presencial el 12 de març, abans 
que l’endemà es tanquessin tots els 
centres per fer front al contagi del co-
ronavirus. El Departament d’Educa-
ció fixa aquesta data límit, la del 12 de 
març, per obtenir les qualificacions 
corresponents a la segona avaluació 
en funció de les observacions i indica-
dors recollits. Educació també estipu-
la que entre el 12 de març i el 13 d’abril 
—data en què finalitza la pròrroga de 
confinament— no es considerarà, en 
cap cas, ni lectiu ni qualificable, enca-
ra que reconeix que “amb tota proba-
bilitat, l’inici de la tercera avaluació 
es farà en situació de confinament” 
i que per això “la docència s’haurà 
de fer de forma virtual i l’avaluació 
també serà qualificadora”.

La directora de l’Institut Esco-
la Sant Esteve, Mònica Díaz, ha expli-
cat que, mentre no arribi el 13 d’abril, 
els mestres “estan penjant diferents 
propostes, missatges, reptes, ampli-
ació dels temes que s’estaven treba-
llant, però no estem ampliant tema-
ri ni tampoc fent cap tasca que sigui 

avaluable”. La cap d’estudis d’ESO de 
FEDAC Castellar, Rosa Maria Baró, 
reconeix que als alumnes de secundà-
ria “els estem donant feina i la nos-
tra intenció seria avançar una mica 
en el temari, però de moment estem 
acabant allò que teníem a mitges”.

comerços i violència masclista

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
s’ha adherit a la campanya ‘Establi-
ment segur’ contra la violència mas-
clista, una proposta engegada per l’Ins-
titut Català de les Dones i els Mossos 
d’Esquadra. Concretament, en els pro-
pers dies es faran arribar als establi-
ments comercials que romanen oberts 
per cobrir necessitats bàsiques i que 
també s’adhereixin a la campanya uns 
cartells amb el missatge “Establiment 

  Jordi Rius

Un castellarenc amb un carro de súper. Al fons, cues amb distància social. || q. p.

segur contra la violència masclista. Si 
aquests dies de confinament sents que 
casa teva deixa de ser un espai segur 
per a tu o els teus fills, aquí truquem 
per tu al 900 900 120 o al 112. #NoEs-
tàsSola #JoActuo”.

Aquesta és una de les mesures 
que s’han pres aquests dies excepci-
onals de confinament provocat per 
l’estat d’alarma decretat amb motiu 
de la crisi sanitària del coronavirus. 
“L’objectiu de la campanya és que 
les dones que es troben en situa-
ció de violència masclista puguin 
comptar durant el període de con-
finament amb el suport dels comer-
ços, per poder trucar als telèfons 
d’emergències com el 900 900 120 
o el 122”, explica Àngela Bailén, regi-
dora de Feminisme. “Als comerços 

se’ls demana que pengin un car-
tell informatiu en un lloc ben visi-
ble de l’establiment i que en el cas 
de rebre una dona amb demanda 
d’ajuda, truquin per ella al telèfon 
del cartell (900 900 120), que està 
operatiu 24 hores, o bé al telèfon de 
l’Ajuntament (93 714 40 40)”, deta-
lla la regidora. El comerciant anota-
rà el nom complet de la víctima per 
poder-la localitzar posteriorment.

més desinfecció als carrers

La neteja d’espais específics s’està in-
tensificant en els darrers dies i aquesta 
actuació de desinfecció també s’ha am-
pliat a la via pública. Sota la coordina-
ció de l’Ajuntament, hi participen una 
trentena de professionals que perta-
nyen a la brigada municipal, a l’empre-
sa concessionària del servei de neteja 
viària i a la recollida d’escombraries 
(Fomento), a l’ADF i a SERNA. Prin-
cipalment, els treballs estan focalit-
zats en espais susceptibles de provo-
car contagis, amb prioritat per a espais 
de serveis essencials com el CAP, les 
residències de gent gran, els comer-
ços oberts, el mercat municipal o els 
contenidors de deixalles. També s’ac-
tua a l’espai públic. Aquesta setmana 
s’ha contractat una empresa privada 
per netejar equipaments públics de 
serveis essencials.

serveis d’emergència actius

Bombers, ADF i SERNA segueixen de 
guàrdia, a disposició de la ciutadania, i 
preparats per als nous serveis reque-
rits per part de l’administració públi-
ca en aquest context de crisi sanitària. 
En el cas del Parc de Bombers Volun-
taris de Castellar, no es fan guàrdies 
presencials, però els efectius fan un 
seguiment de les incidències i les aler-
tes que s’activen a través d’una apli-
cació per tal de cobrir el territori com 
qualsevol altra jornada. “Estem dis-
ponibles des de casa nostra”, expli-
ca Cisco Altarriba, cap dels Bombers 
Voluntaris de Castellar. Els bombers 
no trepitgen el parc, seguint del proto-
col de Salut i de la Direcció General de 
Bombers, “per preservar els espais 
tan nets com sigui possible”. 

Els Agents de Defensa Forestal 
de Castellar (ADF) han dut a terme 
tasques informatives, “recordar a 
la població la recomanació de que-
dar-nos a casa pels camins del nos-
tre entorn, per les pistes forestals, i 
de posar cartells per recordar-ho”, 

explica el cap operatiu dels ADF, Pepe 
Casajuana. Des del cap de setmana 
passat, l’ADF s’ha sumat a un nou 
operatiu per desinfectar els carrers 
de Castellar. El Servei a la Natura de 
Castellar, el SERNA, col·labora en les 
tasques de desinfecció de la via públi-
ca i faran de conductors del metge de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Castellar en 
cas que hagi de fer un servei.

projecte ‘carta per a tu’
L’Ajuntament, a través de la Regido-
ria de Cicles de Vida, porta a terme 
el projecte ‘Tenim una carta per a tu’, 
una iniciativa conjunta amb les resi-
dències de gent gran de la vila per tal 
que les persones que hi viuen rebin 
missatges virtuals dels infants i joves 
castellarencs. Així, els usuaris i usuàri-
es de la Ludoteca Municipal Les 3 Mo-
reres, els nens, nenes i joves dels Con-
sells d’Infants i Adolescents i els grups 
de participació ciutadana Fòrum Jove, 
Taulacció i Cogestió estan fent arribar 
els seus dibuixos i cartes a les residèn-
cies. D’aquesta manera, les persones 
residents podran tenir un contacte di-
ferent amb l’exterior, ja que no poden 
rebre visites. Les cartes o dibuixos han 
de contenir missatges positius i moti-
vadors per tal de fer passar una estona 
divertida i entretinguda als residents i 
es poden fer arribar a les residències 
per correu electrònic perquè les im-
primeixin i reparteixin. 

prèstec virtual i tertúlia virtual

La Biblioteca Municipal Antoni Tort, 
tancada al públic, ha tingut el triple 
d’usos del servei de préstec virtual 
eBiblio després d’haver quedat decre-
tat el confinament, ja es tenen dades 
d’evolució des de primers d’any del 
servei de préstec virtual eBiblio. Són 
uns serveis que ja existien i, “ara que 
no ens podem moure de casa, sort 
que els tenim”, afegeix la directora 
de l’equipament, Carme Muñoz. Tots 
els préstecs s’han prorrogat fins el dia 
21 d’abril, data en què també es revisa-
rà d’acord a la situació. D’altra banda, 
la Biblioteca Municipal Antoni Tort 
també ha informat que dimarts que ve, 
dia 7 abril, a les 20 hores, es realitzarà 
la tertúlia Read and chat en anglès tele-
màticament. En aquesta ocasió, es co-
mentarà el llibre The garden party and 
other stories, de Katherine Mansfield. A 
l’activitat podran participar les perso-
nes ja inscrites a aquesta tertúlia, que 
dirigirà Mathew Nix.   

estat d’alarma
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#joemquedoacasa
#COVID19
Estat d’alarma

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

L’Ajuntament de Castellar del Vallès agraeix la 
tasca que estan fent tots els i les professionals 
per aturar el #coronavirus i mantenir en 
funcionament els serveis essencials!

Moltes gràcies
per la vostra feina!

una onada entranyable arriba a les 
residències a través de les pantalles

Hi ha residents que, quan els posen 
una pantalla engegada a davant, se 
sorprenen tant per l’efecte mirall que 
es posen a pentinar-se. O, en veure-hi 
la seva imatge reflectida, exclamen: 
“Oh, que guapa estic!”. Alguns inten-
ten contestar els àudios de WhatsApp 
com si fossin trucades, altres fan el 
mateix quan els ensenyen un vídeo 
gravat: saluden les imatges del mòbil.

Amb la intenció de comunicar-se 
amb les seves famílies, els avis i àvies 
de les residències de Castellar són pro-
tagonistes d’una revolució digital, tar-
dana i entranyable en la mateixa mesu-
ra. Més enllà de les primeres escenes 
còmiques que deixen, s’hi van acos-
tumant. Qui s’hauria imaginat, dues 
setmanes enrere, que hi hauria tants 
nonagenaris surfejant aquesta onada?

veure la família 
La Fundació Obra Social Benèfica 
és una de les residències més cèntri-
ques de Castellar i molts usuaris esta-
ven acostumats a rebre visites famili-
ars diàriament. Quan es va restringir 
l’accés a tothom, hi havia perill que en-
tristissin. La residència va haver de 
reaccionar ràpidament: “Hem anat 
a tota pastilla per posar-nos al dia, 
perquè no decaigués la comunica-
ció”, explica Núria Nadal, treballa-
dora social. Ara, el gimnàs també fa 
la funció de locutori digital. Hi instal-
len un mòbil aguantat per un trípode 
i els avis connecten telemàticament 
amb fills i nets. Per a aquells residents 
que no s’hi veuen tan bé, es fa servir la 

Una resident 

de l’Obra Social 

Benèfica es 

comunica per 

videotrucada 

amb la seva 

família. || osb

Molts avis utilitzen 
per primera vegada 
videotrucades a 
través de WhatsApp 
i skype per mantenir 
el contacte amb 
les seves famílies

plataforma Skype en un ordinador. I si 
el problema és d’oïda, uns bons auri-
culars faciliten molt poder mantenir 
converses llargues. “Està sent molt 
xulo”, resumeix Nadal.

“La persona més gran que fa 
videotrucades té noranta-sis anys. 
I encara que no entengui gaire bé 
què està passant, està veient la seva 
família», puntualitza Eva Busón, en-
carregada d’animació a la Residèn-
cia Falgàs, on tots els usuaris, que 
són gairebé una vintena, utilitzen 
eines digitals. “No hi estan acostu-
mats”, admet. Ara bé, encara que 
els residents s’hagin hagut d’adaptar 
per força al canvi, no ho fan resigna-
dament, sinó més aviat amb una em-
penta de curiositat i il·lusió.

La Dionisia és una de les àvies 
de la Residència Nord Egara de més de 
noranta anys que també ha començat 
a comunicar-se digitalment. “Els en-
senyem fotografies que ens envien al 
mòbil, trucades de veu o videotru-
cades, és una manera de pal·liar la 

+GENT GRAN

Castellar del Vallès és un dels 
tretze ajuntaments de la comarca 
del Vallès Occidental que demanen 
ajuda urgent per a la desinfecció 
interior de les residències de la 
comarca. A través d’una carta 
adreçada al conseller de Treball, 
Afers socials i Família, Chakir El 
Homrani, l’alcalde de Castellar i 
president del Consell Comarcal, 
Ignasi Giménez, sol·licita que es 
prenguin les mesures per poder 
desinfectar les residències de 
gent gran amb urgència per 
minvar el perill d’un contagi 
massiu per la Covid-19.

manca de comunicació. Al principi 
els veig desorientats, però després 
reaccionen i s’adapten fàcilment”, 
diu Xavi Amezcua, treballador del 
centre. A la Residència de Can Font 
també van crear un compte a Skype, i 
ja l’han fet servir una quinzena de per-
sones. Ho detalla Eva Busón, encarre-
gada d’animació a la residència: “N’hi 
ha que quan veuen a les famílies es 
queden parats, se sorprenen que 
puguin ser a la pantalla. Els diuen: 
‘On ets? Què hi fas, aquí?’”, riu per 
l’anècdota.  A Les Orquídies han com-
prat una tauleta digital “amb una pan-
talla grossa” per posar-la a disposició 
de tothom, a més del telèfon que ja 
utilitzen normalment. La Pepeta, de 
vuitanta-sis anys, és una de les àvies 
que ho té força per la mà. Però tal com 
matisa el director, Salvador Graells, 
fins i tot s’hi atreviran residents amb 
més de cent anys. Potser la tecnolo-
gia depèn una mica de l’edat, però no 
les ganes de comunicar-se.  || GuI-

lleM plaNs

GENT GRAN | AïLLAMEnT

actualitat

Petició urgent         
per desinfectar        
les residències                  
de la comarca

estat d’alarma

EMPRESA | DOnACió

L’empresa xinesa Huayi (amb seu 
a Sabadell), ha fet efectiva una do-
nació a la població de Castellar 
de fins a 1.900 mascaretes qui-
rúrgiques. L’empresa pertany al 
grup empresarial Chanhong, si-
tuat a Mianyang. Aquesta ciutat 
xinesa de 5,5 milions d’habitants, 
i amb qui l’Ajuntament de Caste-
llar va signar un memoràndum 
d’amistat i cooperació el passat 
mes de juliol, farà arribar en els 
propers dies al municipi unes al-
tres 10.000 mascaretes que ara 
s’estan tramitant a les duanes.

No cal anar tan lluny per 
trobar també solidaritat entre 
les empreses més properes que 
també han fet ja importants do-
nacions: una empresa ha donat 
600.000 guants cedits a l’ABS 
Castellar i al CUAP Sant Fèlix, 
s’han fet 1.000 mascaretes de 
roba (confeccionades per 42 co-
sidores voluntàries  a partir del 
material cedit per l’empresa ru-
binena RobinHat). Diverses em-
preses més de la vila i l’entorn han 
aportant fins ara 150 gorros, 100 
viseres per a sanitaris, 60 bates 
de perruqueria, 25 granotes per a 
desinfecció, 18 ulleres de segure-
tat, 13 mantes i 10 ampolles de gel

aliments

També particulars, associaci-
ons i establiments comercials del 
municipi estan fent donacions de 
material divers: com la produc-
ció de 3.000 viseres per part de 
32 coronamakers amb impres-
sores 3D o  els 20 lots d’aliments 
dels horts de l’Institut d’Agricul-
tura i Jardineria Les Garberes do-
nats a Càritas (se’n donaran 20 
més en una propera recol·lecta). 
Diversos bars i restaurants de la 
vila també han fet donació d’ex-
cedents d’aliments o han prepa-
rat àpats.  || redaccIó

10.000 
mascaretes 
arribaran 
de la Xina
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havia proposat 
fer un article que 
no parlés de la 
Covid-19, però és 
tan gran l’impac-

te del virus en les vides de la ciuta-
dania que aquella pretensió sembla 
impossible de fer-la efectiva. Revi-
sant doncs el plantejament inicial, 
el propòsit ara es fer un article que 
ajudi a relativitzar aquelles situa-
cions a la vida que ens poden sem-
blar fantàstiques o tràgiques en el 
moment que es produeixen. Òbvi-
ament aquest article i la metàfo-
ra que conta no serveix a aquelles 
persones que han patit d’una ma-
nera irreversible els efectes finals 
de la vida: la mort. 
O potser sí que fins i tot en aquests 
casos podríem aplicar una mica de 
relativisme i no deixar-nos portar 
pel drama extrem o pel dolor in-
suportable.
La metàfora diu així:
Un dia es presenta un fill a casa 
del seu pare tot content.
—Sabeu què, pare? Estic molt con-
tent perquè m’acaben de regalar 
un magnífic cavall!! És una noti-
cia fantàstica.

ins la setmana passa-
da, el govern espanyol 
i els seus mercena-
ris a Catalunya cri-
ticaven el president 

Torra per defensar el confinament 
total com a mesura dràstica de con-
trol de la pandèmia de coronavirus. 
Finalment, el temps ha demostrat 
que el nostre president tenia raó i 
que calia prendre mesures excep-
cionals perquè el sistema sanitari 
no es col·lapsés. 
Malauradament, la petulància del 
negligent Sánchez ha costat la vida 
a 5.500 persones en tot l’Estat es-
panyol. Perquè sí, a hores d’ara 
ja podem dir que la irresponsabi-
litat continuada, durant més de 
quinze dies, del govern espanyol 
ha estat un fet determinant en el 
creixement estratosfèric del nom-
bre d’infeccions durant aquest pe-
ríode. Si ja van malgastar tot el fe-
brer i part del març abans no van 
prendre cap mesura contundent, 
quan s’han decidit a actuar ho han 
fet tard i malament.
L’arrogància de Sánchez és la res-
ponsable de la magnificació del de-
sastre. El primer que va fer va ser 
militaritzar el territori i dissol-
dre de facto l’estat autonòmic. La 
Moncloa no podia arriscar-se que 
un govern independentista —que 
intenten torpedinar des de tots els 
flancs— posés en marxa una estra-
tègia amb més probabilitat d’èxit 
i que podia deixar-los en ridícul.
Mentre la cancellera alemanya re-
coneixia l’eficiència del sistema fe-
deral alemany a l’hora de gestionar 
la crisi de manera descentralitza-
da, el president espanyol segueix 
predicant que el virus no entén 
de territoris.
 El virus no hi entén, però ell sí. Amb 
la seva deriva autoritària demostra 
que Espanya és un estat regressiu, 
amb una estructura rígida i arcaica, 
incapaç de modernitzar-se ni tan 
sols per protegir la vida dels seus 
propis habitants. Fins i tot s’han fet 
proclames a detenir el president de 
la Generalitat per voler protegir 

ls moments de crisi -i 
més quan ens enfron-
tem a una situació tan 
delicada des del punt 
de vista sanitari, so-

cial i econòmic com l’actual- tenen 
la virtut de treure el millor de les 
persones. 
Des que es va decretar l’estat d’alar-
ma hem viscut un merescudíssim 
seguit d’homenatges al personal 
sanitari, que literalment s’està dei-
xant la salut i en ocasions la vida 
en la lluita per ajudar a les perso-
nes malaltes de covid-19.
Però també hi ha altres treballa-
dors i treballadores que, sovint, 
resulten invisibles i que estan fent 
una feina imprescindible per aju-
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Relativisme

El virus no entén de 
territoris. Sánchez, sí

A tots els herois i 
heroïnes invisibles

taris, preocupacions i esperances. 
Recuperar hàbits de lectura, jocs 
o música perduts. Valorar millor 
les oportunitats de diàleg i comu-
nicació. Estudiar, aprendre, enri-
quir-nos amb tot allò que aquesta 
poderosa eina de comunicació que 
és Internet ens ofereix. 
Valorar més adequadament que les 
possessions, els diners i l’ostenta-
ció no aporten gaire valor afegit a 
la nostra felicitat. Adonar-nos que, 
sovint, les coses més simples i sen-
zilles són les més grans i completes 
per al nostre benestar i per al de 
les persones que estimem.
L’única queixa o objecció que po-
dríem fer és que els déus podrien 
trobar maneres més suaus de fer-
nos veure les coses que ens conve-
nen. O potser, planament, és que 
nosaltres no les volem veure si les 
circumstàncies no ens col·loquen 
en una situació límit. 
Sigui com sigui, és en bona part a 
les nostres mans convertir totes 
les desgràcies insuportables en 
oportunitats que ens facin créixer 
com a persones. Fins i tot en el cas 
de la mort de persones estimades.

*Regidor ERC

dar-nos a tirar endavant. Són pro-
fessionals que arrisquen la seva 
salut i s’exposen a portar la malal-
tia a casa perquè no ens faltin els 
productes bàsics i perquè tothom 
gaudeixi dels serveis essencials.
Els i les voluntàries que fan pos-
sible que Creu Roja i Càritas es-
tiguin funcionant de manera 
exemplar sempre, i especialment 
aquests dies. I els i les que s’orga-
nitzen espontàniament per ajudar.
Són els i les responsables que fan 
possible que els establiments co-
mercials restin oberts, les tre-
balladores familiars del Servei 
d’Atenció domiciliària, dels ser-
veis de neteja, de la seguretat 
privada, dels serveis funeraris, 
els perruquers i perruqueres que 
atenen a domicili a les persones 
que ho necessiten, els operaris i 
operàries que garanteixen el fun-
cionament de la cadena d’abas-
timent de productes de primera 
necessitat, els i les professionals 
transportistes, els i les que garan-
teixen la recollida i tractament 
dels residus urbans. Les persones 
que es dediquen a la ramaderia, 
la pesca i l’agricultura, que abas-
teixen els mercats.
També la policia, membres de les 
forces de seguretat, de protecció 
civil o d’institucions penitencià-
ries. Els treballadors i treballa-
dores de l’administració que ga-
ranteixen el funcionament dels 
serveis públics necessaris, que 
fan que els serveis imprescindi-
bles siguin excel·lents.
Els i les professionals que con-
tinuen treballant per protegir i 
atendre a les víctimes de violèn-
cia de gènere o els que cuiden de 
la salut mental de la ciutadania, 
també mereixen el nostre reconei-
xement. Educadors i treballado-
res socials que atenen a les per-
sones més vulnerables. Els i les 
periodistes i els professionals de 
la banca que continuen al peu del 
canó. Segur que em deixo algú. La 
llista és molt llarga.
La resta ens quedem a casa per-
què els riscos que patiu siguin els 
mínims possibles.
Gràcies de tot cor a tots i a totes. 
Amb vosaltres tot és possible.
Ànims i força.

*Alcalde

Davant les poques mostres d’en-
tusiasme del pare, el fill insisteix:
—Oi, pare, que és una gran noticia?
El pare, amb un escepticisme ir-
ritant per a qui està eufòric, diu:
—Serà per bé o serà per mal?
—Com que si serà per bé o per 
mal? No veieu que és un gran regal?
La cara tranquil·la i afectuosa del 
pare va servir de resposta con-
cloent.
Al cap d’un temps el fill es presen-
ta davant del pare amb la cama 
enguixada.
—Maleït cavall!! Anant a passejar 
em va tirar a terra i em vaig tren-
car la cama. En mala hora el vaig 
acceptar!!
El pare respon:
—Serà per bé o serà per mal.
—Coi! No veu que tinc una cama 
trencada!! És evident que és una 
gran desgràcia!!
Més tard el fill es torna a presen-
tar davant del pare amb una bona 
gran notícia:
—Pare, estic molt feliç. Gràcies 
a les estades a l’hospital per cu-
rar-me la cama he conegut una 
noia increïble. Ens hem enamo-
rat i volem viure junts!! La vaig co-
nèixer gràcies al fet que em vaig 
trencar la cama! Quines coses té 
la vida!
El pare, impertorbable, respon fa-
tídicament:
—Serà per bé o serà per mal.
És evident que aquest conte, faula 
o història podria continuar inde-
finidament. 
I la lliçó que en podríem treure, 
potser, és que gairebé tot el que ens 
passa a la vida no és tan fantàstic 
o tan desastrós com ho valorem en 
el precís moment que ens passa.
Certament ara tothom ha fet mol-
tes renúncies. 
Ha passat, i passa, por o angoixa 
pel present i pel futur. 
La seva llibertat ha quedat elimi-
nada. La feina, completament al-
terada per excés o per defecte. Els 
projectes, ajornats en el millor dels 
casos. Les sortides, eliminades. 
Les trobades d’amics i els viatges, 
ajornats indefinidament.
Però també podríem recuperar 
coses simples que el frenètic ritme 
de vida ens havia fet oblidar. Es-
coltar més aquells amb qui convi-
vim. Compartir amb la parella o els 
fills valors, experiències, comen-

les nostres vides al marge del que 
es decidís a Madrid. No us recorda 
això la persecució del major Tra-
pero arran de la gestió autònoma 
que va fer dels atemptats del 17A 
del 2017? Mateixa història amb di-
ferents protagonistes.
Ara comença l’operació de socialit-
zar les culpes de la mala gestió i es-
quitxar el màxim possible el govern 
català. Els equidistants de sempre 
ja estan acusant l’independentisme 
de partidista i de voler treure rèdit 
electoral de la pandèmia. Ells i els 
seus pamflets faran el que calgui 
per desviar el focus d’atenció per-
què la gent no tregui conseqüènci-
es polítiques de la inoperància su-
pina en la gestió d’una crisi que va 
començar sent sanitària i ha esde-
vingut política i econòmica.

estat d’alarma
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Cada virus nou és 
un llibre en blanc

Infermer de l’Hospital General de Granollers

j.
a

.

L’infermer castellarenc es troba a la primera línia 
de foc. Des de la UCI de l’Hospital General de 
Granollers, ell i tot l’equip mèdic estan treballant 
durament aquests dies d’alarma sanitària. A la seva 
àrea els toca atendre els pacients més crítics

”

“

· On treballes, des de quan i quines 
feines feies, normalment?
Treballo, juntament amb la meva dona 
(que també és infermera), a la UCI 
de l’Hospital General de Granollers i 
també a l’ambulància de suport vital 
del SEM de Granollers. Ara ja fa 25 
anys que treballo en aquest hospital 
i 30 anys que treballo com a infermer. 

· Quines feines fas, principalment?
Precisament, atendre els pacients més 
greus, els crítics. Són els que neces-
siten ventilació mecànica, tècniques 
de depuració renal, fàrmacs que per-
meten mantenir la funció cardíaca i 
tensió arterial, el coma farmacològic. 
Aquests dies estem intentant aug-
mentar la capacitat de l’hospital per 
poder atendre a aquest tipus de pa-
cients, adaptant altres espais, com la 
unitat de reanimació post quirúrgica 
o unitats d’hospitalització convencio-

nals, per poder realitzar les teràpies 
que abans fèiem a la UCI.  

· Quines mancances teniu?
Tenim un problema realment greu 
amb els EPIs  (els equips de protecció 
individuals). Les tècniques que fem a 
la via respiratòria, precisen que por-
tem les mascaretes de més protecció 
(les Fpp2 i Fpp3) i que en aquests mo-
ments hem de reutilitzar durant dies. 
També falten bates quirúrgiques im-
permeables i les ulleres integrals. A 
més, ens falten altres equips com els 
monitors cardíacs. I el més greu de 
tot, respiradors per a ventilació me-
cànica. Hem hagut de buscar màqui-
nes de sota les pedres. 

· Com ho viu, el personal mèdic?
En general, no només al nostre hos-
pital, tant pels que estem a la prime-
ra línia de foc com per tota la resta del 
personal, està essent molt esgotador. 
Treballar moltes hores amb els EPIs fa 
que suïs molt, es condensa el baf dins de 

la nostra mascareta, se’ns entel·len les 
ulleres, la comunicació amb tot l’equip 
es fa molt més difícil. Treballem amb 
una tensió molt diferent a la que estem 
acostumats, amb directrius que han 
d’actualitzar-se contínuament,  per-
què hi ha massa casos greus a la vega-
da. Tenim una por controlada, sabem 
que tots acabarem contagiats abans o 
després, i desitgem no haver d’acabar 
intentant salvar la vida a un company 
o, el pitjor, perdre’l. Els professionals 
mèdics viurem situacions molt difícils 
quan ens trobem malalts que no supe-
rin la malaltia i que l’únic acompanya-
ment que tindran serem nosaltres. Ma-
lalts d’edat avancada, conscients han 
de d’acomiadar-se de les seves famíli-
es per videotrucada.

· Veus solidaritat en la gent, a l’ho-
ra d’oferir ajuda als professionals?
Sí. El nostre hospital va patir  una greu 
falta d’equips de protecció, es va haver 
de fer una crida a la ciutadania i hi va 
haver molt bona resposta. Voluntaris, 

amb l’ajuda d’impressores 3D, ens han 
obsequiat amb pantalles protectores i 
adaptadors per tècniques de teràpia 
respiratòria. 

· Creus que les mesures que pren el 
govern són exagerades o poques?
Recordo una actitud molt més proac-
tiva amb l’epidemia de la Grip A que 
amb aquest virus. S’ha demostrat que 
el virus va per endavant de les decisi-
ons polítiques. S’havien d’haver sus-
pès abans els actes que concentressin 
molta població, tan polítiques com es-
portives, d’oci, religioses. Un exemple, 
a nivell personal, la setmana que es va 
anunciar el confinament al nord d’Ita-
lia havia de donar la paga i senyal per 
a unes vacances que havíem contra-
ctat amb uns amics. Vaig dir que tot 
quedava suspès i la resta d’amics em 
va mirar pensant que era un exagerat, 
per desgràcia tenia tota la raó. 

·  Com és aquesta malaltia? 
La gent que treballem al món de la 

medicina intensiva ja teníem pràcti-
ca amb pneumònies víriques com les 
de la grip A o de la varicel·la i no ens 
agradaven gens. Per les neumònies 
bacterianes o pels fongs tenim anti-
biòtics i antifúngics, pels virus tenim 
un arsenal petit d’antivírics, molt es-
pecífics per a cada tipus de virus, que 
es maten amb un sistema inmunitari 
propi que aprèn a lluitar amb ell, amb 
la immunitat que desenvolupem per 
l’exposició a ell o pel que desenvolu-
pem amb les vacunes. La Covid 19 és 
una malaltia del coronavirus, que ha 
après a entrar a les nostres cèl·lules i 
infectar-les per poder-se replicar per 
una porta d’entrada nova. El 80% de la 
població serà asimptomàtica o patirà 
una forma benigna. En l’altre 20% la 
cosa es va complicant, arribant a patir 
una neumònia intersticial bilateral (tot 
el pulmó afectat) amb shock sèptic i fa-
llada multiorgánica. I com ja hem vist, 
no només afecta la gent d’edat avança-
da amb patologies prèvies. Cada evolu-
ció d ‘un virus nou és un llibre en blanc, 
podem fer suposicions però no sabem 
gaire com actuarà... 

·  Com va la vida familiar?
És difícil, sobretot perquè tots dos mem-
bres de la parella ens trobem amb la ma-
teixa situació.  Arribes a casa i continues 
reben missatges del que està passant a 
l’hospital, dels companys del SEM, d’al-
tres hospitals, però la teva família ne-
cessita que estiguis per ells, que estan 
tancats a casa, et necessiten per jugar, 
per riure i compartir emocions i el que 
acabes fent és transmetre’ls la teva ten-
sió. Hi ha hagut dies que hem estat amb 
la mascareta dins de casa jugant, cui-
nant o veient una pel·lícula, perquè un 
company de feina ha donat positiu i et 
penses que potser ja estàs contagiat. Et 
vas movent per casa fent circuits dife-
rents als altres membres de la família. 
La meva dona Nuri i jo hem decidit dor-
mir en habitacions diferents; ella, amb 
la nostra filla, i jo, en una altra habita-
ció. Pot semblar estúpid però intentes 
disminuir la càrrega viral.  

 Marina Antúnez


