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El president del Govern, Pedro Sánchez va anunciar ahir el pla de desconfinament.

L’horitzó       
de la “nova 
normalitat”,  
a final de juny
En el millor dels escenaris, els dar-
rers dies del pròxim mes de juny do-
naran pas a la “nova normalitat”. Així 
ho va anunciar ahir a la tarda el pre-
sident del Govern, Pedro Sánchez. 
Va situar aquest horitzó en l’expli-
cació del pla de desconfinament per 

la pandèmia de la COVID-19 que es 
divideix en quatre fases. Per algunes 
illes, l’inici del camí serà el 4 del 
maig. Per la resta, si les condicions 
sanitàries ho permeten, serà l’11 de 
maig, en una desescalada que es re-
alitzarà per províncies.PÀGINES 2 I 3

Detingut a Sant Cugat  
l’assassí dels sense sostre
Els Mossos d’Esquadra van detenir en la matinada 
d’ahir a Les Planes, a Sant Cugat, un home com a sos-
pitós d’haver assassinat en les últimes setmanes diver-
ses persones sense sostre a Barcelona. Es tracta d’un 
individu de 35 anys, de nacionalitat brasilera, que re-

sidia en una caravana aparcada a Les Planes i de qui 
no es descarta que tingués “alguna dificultat mental”. 
Amb el cas en secret de sumari, se li atribueixen al-
menys tres crims a persones sense llar i no es descar-
ta que pogués estar relacionat amb un quart. PÀGINA 9

La caravana on vivia el presumpte assassí de persones sense llar, a Les Planes. CUGAT MÈDIA 

Avui, primer 
ple telemàtic 
de la història
L’Ajuntament de Terrassa cele-
brarà avui el primer ple telemà-
tic forçat per la crisi del corona-
virus. A partir de les 3 de la tar-

da, els regidors participaran en 
una sessió sense precedents que 
arrencarà amb una declaració 
d’agraïment i condol. PÀGINA 5

>  El desconfinament pot començar l’11 de maig
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Tornar a la “nova 
normalitat” amb    
les mateixes regles   
i diferents velocitats

Josep Arnero 

inals del mes de juny. 
Aquest és l’horitzó 
que el president del 
Govern, Pedro Sán-
chez, s’ha fixat per 
desenvolupar el pla 

de desconfinament per la pandè-
mia del coronavirus al qual ahir va 
donar llum verda el Consell de Mi-
nistres. És un programa establert 
en quatre fases i que segons Sán-
chez estarà marcat “per les matei-
xes regles, però amb diferents ve-
locitats en funció de la situació sa-
nitària”. L’11 de maig és la data per 
passar a la fase 1 de preparació. 
Una setmana abans, el 4 de maig, 
l’illa de Formentera, a Balears, i les 
de la Gomera, Hierro i La Graciosa, 
a Canàries, aniran per davant en 
l’aplicació del pla de desescalada 
establert pel Govern pel fet que en 
aquests territoris la incidència del 
coronavirus ha estat inferior. 

Pedro Sánchez va deixar molt 
clar que es tracta d’un calendari 
obert i que es caracteritza per ser 
“gradual, asimètric i coordinat”. El 
Govern espanyol ha utilitzat com a 
criteri d’unitat d’acció la província 
o les illes. D’aquesta forma, qualse-
vol decisió repercutirà en aquest 
territori. Per tant, per avançar d’una 
fase a un altre, seran els marcadors 
de la província els que indicaran 
aquesta situació. Totes les mesures 
que afectin Terrassa estaran condi-
cionades als resultats de la provín-
cia de Barcelona. Sánchez ha ad-
mès que es podrien donar situaci-
ons excepcionals en una mateixa 
província, encara que s’hi hauran 
de fonamentar. El president del Go-
vern també ha deixat molt clar que 

>  El pla de desconfinament aprovat pel Govern es realitzarà per províncies i consta 
de quatre fases que s’aniran aplicant en funció d’un panell objectiu de marcadors 

F
la darrera paraula sempre serà del 
Ministerio de Sanidad. 

Les quatre fases per a la transició 
cap a la “nova normalitat” previstes 
en el pla tindran una durada míni-
ma de dues setmanes, que és el pe-
ríode d’incubació del virus, per la 
qual cosa, en el millor dels casos, el 
pla tindrà una durada mínima de 
sis setmanes. 

La fase 0 o fase de preparació de 
la transició. És la fase actual en la 
qual, a més de les mesures d’alleu-
jament comuns per a tot el país, 
com les sortides regulades dels me-

nors de 14 anys des de diumenge 
passat, o les previstes per a dissab-
te que ve, dia en què es podrà sor-
tir a fer una passejada o a fer esport 
de manera individual, “s’obriran 
petites escletxes d’activitat econò-
mica”. 

PETIT COMERÇ 
La fase 1 o inicial permetrà l’inici 
parcial de certes activitats, com el 
petit comerç amb condicions es-
trictes de seguretat; en restauració, 
l’obertura de terrasses amb limita-
ció al 30 per cent d’ocupació; en 

La Generalitat i les 
franges horàries per               
a la sortida ordenada 
El comitè tècnic del pla d’Emer-
gències de la Generalitat ha apro-
vat una proposta de franges ho-
ràries per ordenar les sortides dels 
ciutadans a mesura que avanci el 
desconfinament, perquè els nens, 
els esportistes, els ancians i els 
aturats surtin en diferents torns 
durant el dia. Aquesta proposta, 
segons va anunciar Pedro Sán-
chez ahir per la tarda en roda de 
premsa, s’estudiarà. “Hi ha comu-
nitats que volen una sortida per 
franges i altres no”, va dir. 

quan les condicions sanitàries 
ho permetin, entre les sis i les vuit 
del matí es va podria sortir a prac-

ticar esport individual, entre les 
vuit i les nou es reservaria per a la 
mobilitat laboral, de les nou a les 
onze per a ancians i persones 
amb discapacitat i de les onze a la 
una del migdia, per als menors de 
fins a 5 anys. 

Després d’una pausa entre la 
una i les quatre de la tarda, per-
què els ajuntaments puguin ne-
tejar i desinfectar i per deixar una 
franja per si en el futur la poden 
ocupar altres col·lectius, seria el 
torn de quatre a sis de la tarda per 
als menors de 6 a 13 anys, als 
quals seguirien, entre les sis i les 
vuit de la tarda els adolescents 

hostaleria, l’obertura d’hotels i 
allotjaments turístics excloent zo-
nes comunes i també amb deter-
minades restriccions. 
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ra de centres d’alt rendiment i es 
permetrà l’entrenament en lligues 
professionals. 

A  la Fase 2 o intermitja s’obrirà 
l’espai interior dels locals amb una 
ocupació d’un terç de l’aforament 
i garanties de separació de taules; 
encara que el curs escolar no co-
mençarà fins a setembre, es reobri-
ran els centres educatius per a ac-
tivitats de reforç, per a garantir que 
els menors de 6 anys puguin acu-
dir a ells si tots dos pares han de tre-
ballar presencialment i per a la se-
lectivitat. 

Es preveu la represa de pesca i 
caça esportiva; l’obertura de cine-
mes i teatres amb un aforament li-
mitat a un terç; seran possibles vi-
sites a monuments o exposicions 
amb un terç d’aforament; llocs de 
culte amb un aforament al 50 per 
cent; actes i espectacles de menys 
de 50 persones en llocs tancats amb 
un terç d’aforament i, si és a l’aire 
lliure, amb menys de 400 persones 
i totes assegudes. 

La fase 3 o avançada  permetrà 
flexibilitzar la mobilitat general en-
cara que es recomanarà l’ús de la 
màscara fora de la llar i en els trans-
ports públics. El limit de l’afora-
ment serà del 50 per cent i una dis-
tància mínima de dos metres en 
l’àmbit comercial; se suavitzaran 

les restriccions d’aforament i ocu-
pació en restauració, encara que es 
mantindran estrictes condicions de 
separació entre el públic. 

Sánchez també va anunciar que 
totes les decisions de canvi de fase 
es prendran sota criteris públics es-
tablin un panell objectiu de marca-
dors. Entre aquests marcadors es 
troben la capacitat estratègica sa-

nitària (la Primària tornarà el mà-
xim protagonisme), també serà de-
terminant la situació epidemiolò-
gica de la zona, les mesures de pro-
tecció col·lectiva i finalment les da-
des de mobilitat i socioeconòmi-
ques. Sánchez no va donar xifres 
però va deixar clar que “seran pú-
blics i tothom ho podrà veure”. 

“NO HAN ESCOLTAT RES” 
Per la seva part, el president de la 
Generalitat, Quim Torra, ha acusat 
el Govern de Pedro Sánchez de 
“menysprear” els arguments de la 
Generalitat per afrontar el descon-
finament: “No han escoltat res”, ha 
deplorat. 

“Catalunya torna al 1833, a Léri-
da, Gerona, Tarragona i Barcelona”, 
ha criticat en un missatge a Twitter, 
en què ha escrit en castellà el nom 
de les províncies catalanes per re-
marcar el seu enuig amb l’ús 
d’aquestes unitats de divisió terri-
torial per al pla de desconfinament 
presentat aquest dimarts per l’exe-
cutiu central. 

Per a Torra, l’ús de les províncies 
com a referència equival a llençar 
“a les escombraries” l’experiència 
de gestió de la sanitat a Catalunya 
per regions i àrees sanitàries, cosa 
que segons la seva opinió constitu-
eix “un greu error”. 

Reunió del consell de ministres en el que es va donar llum 
verda al pla de desconfinament. LAMOCNCLOA.

d’entre 14 i 17 anys, juntament 
amb els adults que estan en un 
ERTO, a l’atur o teletreballen. 

Finalment, segons la propos-
ta aprovada ahir pel comitè tèc-
nic el Procicat, entre les set i les 
nou de la tarda seria de nou el 
torn per practicar esport de for-
ma individual, com córrer o pas-
sejar. 

RENDA GARANTIDA 
El Govern també ha aprovat el 
Decret que estableix el regla-
ment de la renda garantida de 
ciutadania com un nou dret 
subjectiu, “amb la finalitat d’as-
segurar els mínims d’una vida 
digna a les persones i les unitats 
familiars que es troben en situ-
ació de pobresa, per tal de pro-
moure la seva autonomia i par-
ticipació activa en la societat”, 
ha explicat la consellera de la 
Presidència i portaveu del Go-
vern, Meritxell Budó.La consellera Meritxell Budó.

En aquesta fase, s’inclourà un ho-
rari preferent per als majors de 65 
anys; en el sector agroalimentari i 
pesquer es reprendran les activitats 

que mantenien restriccions; els 
llocs de culte podran obrir limitant 
el seu aforament a un terç; en l’àm-
bit esportiu es contempla l’obertu-
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BiTer demana que la bicicleta 
sigui preferent en aquest escenari
>  Proposa promoure l’ús i executar els nous carrils bici estratègics previstos

BiTer adverteix del col·lapse de mobilitat que pot portar aparellat el desconfinament progressiu.

Redacció 

L’Associació BiciTerrassa Club (Bi-
Ter) insta al govern municipal a “si-
tuar la bicicleta com a una opció de 
mobilitat en vehicle privat prefe-
rent” especialment en l’escenari de 
desconfinament.  

Aquests dies, la plataforma cata-
lana FEMBICI feia un comunicat en 
el que advertia del col·lapse de la 
mobilitat que pot portar aparellat 
el desconfinament progressiu. So-
bretot si  el transport públic ha de 
reduïr la seva capacitat en hores 
punta i la ciutadania opta per des-
plaçar-se en cotxe. “Aquest incre-
ment de vehicles contaminants pot 
tenir “conseqüències nefastes per a 
la qualitat de l’aire i el canvi climà-
tic”.  

A Terrassa, BiTer proposa a l’al-
calde Jordi Ballart i a la regidoria de 
Mobilitat una bateria de mesures 
per promou-re l’ús de la bibicleta 
que inclouen l’execució dels nous 
carrils bici estratègics previstos a la 
ciutat, planificats i consensuats en 
la comissió de la bicicleta de la Tau-
la de Mobilitat. També “mesures de 
millora de la cohabitació bici-vehi-

cles motoritzats per a tota la xarxa 
de carrers”.  

L’entitat insta  a l’Ajuntament a 
aprovar una nova Ordenança de 
Mobilitat i a executar les mesures 
previstes en el Pla de promoció de 

l’ús de la Bicicleta, entre les que fi-
gura la garantia dels drets dels ci-
clistes a circular “a la seva velocitat 
normal” pel centre del carril de tots 
els carrers de la ciutat.  

 A la bateria de propostes figura-

també la d’un aparcament segur 
per a bicicletes, nous límits de ve-
locitat a la ciutat per a reduir els ris-
cos de accidentabilitat i campanyes 
informatives i de comunicació on 
la bicicleta figuri com a una opció  

de mobilitat preferent i recomena-
ble.   

BiTer defensa la bicicleta com a 
una opció de mobilitat de baix risc 
de contagi  “de cara a recuperar una 
mobilitat que eviti la propagació i 
rebrots del covid-19”. La bicicleta, 
recorden, permet mantenir la dis-
tancia de seguretat, augmenta la 
capacitat de les vies de transport al 
precisar de menys espai, i permet 
alliberar espai al transport públic 
per a qui més el necessita. A més, 
millora l’estat físic i emocional de 
les persones i contribueix a mante-
nir baixos nivells de contanimació 
i soroll.  

CICLOLOGÍSTICA 
L’Associació BiciTerrassa creu que 
aquesta és també una bona opor-
tunitat per a promoure el anome-
nats sistemes de ciclologística d’úl-
tima milla. Consisteix en inclou-re 
la bicicleta al darrer tram de la ca-
dena de subministrament de pro-
ductes alimentaris i de primera ne-
cessitat.  

L’última milla és el tram final en 
l’entrega d’un producte, especial-
ment complexe per l’e-comerce i 
també pel comerç de proximitat  a 
zones urbanes. Sobretot per proble-
mes de volums de trànsit, embus-
sos, carrers de vianants, manca de 
zones de càrrega i descàrrega i zo-
nes històriques de dificil accés. La 
bicicleta pot tenir un paper clau en 
aquest darrer tram de la distribució 
i BiTer proposa que el jugui especi-
alment amb els productes de pri-
mera necessitat. 

El “miracle” de donar medicació  
a domicili en ple confinament
>  El darrer mes i mig MútuaTerrassa ha dut a terme al voltant de 300 dispensacions 

El confinament i l’atenció domici-
liaria semblen dos conceptes difí-
cils d’encaixar en una situació de 
pandèmia mundial com l’actual. 
Per això, els diferents agents sani-
taris han canviat processos i siste-
mes per donar cobertura a les no-
ves necessitats. Un exemple es el 
Servei de Farmàcia Hospitalària de 
l’Hospital Universitari MútuaTer-
rassa (HUMT), que realitza la dis-
pensació dels medicaments dels 
pacients ambulatoris a domicili. 
Des de mitjans de març, les perso-
nes usuàries del servei contacten 
telefònicament (93 736 50 57) i s’ac-
tiven tots els circuits interns per tal 
de fer efectiva la dispensació de la 
medicació. Així doncs, els que man-
tenen un tractament de medicació 
regular gestionat des d’aquest ser-
vei no cal que es desplacin al cen-
tre. 

A l’inici de la pandèmia, aquesta 
iniciativa va prioritzar els pacients 

Les integrants del Servei Farmàcia Hospitalària de MútuaTerrassa de dispensació domiciliària.

de risc, de mobilitat reduïda, els pa-
cients immunodeprimits i els aï-
llats. Actualment ja s’abasteix a un 
volum molt més elevat de pacients. 
En aquest sentit, en el darrer mes i 

mig s’han dut a terme al voltant de 
300 dispensacions de medicació 
domiciliària en tot l’àmbit d’actu-
ació de MútuaTerrassa. 

Per  gestionar aquesta nova ope-

rativa, el servei compta amb el su-
port d’un proveïdor de missatgeria 
gràcies a un fons de solidaritat que 
la Societat Espanyola de Farmàcia 
Hospitalària (SEFH) ha creat per 

donar resposta a les necessitats 
d’aquest context. A més, des de la 
segona setmana d’abril, la gestió 
d’entrega domiciliària es comple-
menta -dos cops per setmana- amb 
el recolzament d’un grup de volun-
taris nascut a Sant Cugat (i provi-
nents, molts d’ells, de l’àmbit de la 
indústria farmacèutica). 

En paral·lel a aquesta mesura, 
des del servei en qüestió també 

s´han pres altres mesures per redu-
ir la freqüència de visites a l´hospi-
tal, com la dispensació de la medi-
cació per a un termini de dos me-
sos o la implementació d’un segui-
ment telefònic molt intensiu per tal 
d’avaluar les adherències o possi-
bles interaccions de la medicació 
en els pacients.
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El ple viu la seva primera sessió 
telemàtica en plena crisi del covid
>  Començarà a les 3 de la tarda amb una declaració institucional d’agraïment i condol 

L’alcalde Jordi Ballart, ahir durant el simulacre de ple telemàtic al seu despatx de treball, a l’Ajuntament.

Laura Hernández 

L’Ajuntament de Terrassa celebra-
rà avui el primer ple telemàtic de la 
seva historia i el primer des de 
l’aprobació del decret d’alarma. A 
les 15 hores, els 27 membres del 
Consistori participaran en una ses-
sió en línia mitjançat el programa-
ri Team Viewer, que permetrà se-
guirla en directe a través del canal 
de Youtube municipal (Ajterrassa).  

La sessió començarà amb la lec-
tura d’una Declaració Institucional 
de l’Ajuntament de Terrassa d’Agra-
ïment i Condol davant la crisi del 
coronavirus. El Consistori mostra-
rà l’agraïment de la ciutat al perso-
nal sanitari, als treballadors essen-
cials, al voluntariat i a altres col·lec-
tius. També s’expresarà el condol a 
les persones i famílies de les vícti-
mes de la pandèmia. El gest culmi-
narà amb un minut de silenci.  

SEGUIN FIL PER RANDA EL ROM  
El ple virtual permetrà avui complir 
amb el Reglament Orgànic Munici-
pal pel que fa als torns i als temps 
d’intervenció. Per acord dels grups 
municipals, però, a la sessió no hi 
hauran propostes de ressolució.  

Els partits han acordat aplaçar el 
debat polític i centrar el plenari 
d’abril en la votació dels dictàmens.  
Per agilitzar el procés, inicialment 
no seràn els regidors, un per un, els 
que expressin el sentit del seu vot, 
tot i que l’alcalde pot determinar el 
vot individual. Inicialment els por-

taveus comunicaran la decisió de 
vot de cada grup. Els partits reser-
van al final de la sessió un torn d’in-
tervencions on cada portaveu po-
drà valorar la situació de la pandè-
mia a la ciutat.  

  El ple d’abril és podrà seguir en 
directe per Youtube i la sessió es 
penjarà íntegra posteriorment, 
com es fà de manera habitual. En 
anteriors ocasions, prop de set-

centes persones han seguit en di-
recte o bé en diferit els debats ple-
naris. Una de las incògnites del pri-
mer ple telemàtic és si despertarà 
un interés més gran entre els inter-
nautes i si la crisi del coronavirus i 
el confinament dispararan l’audi-
ència.   

Pel que fa a l’ordre del dia, la ses-
sió d’avui  porta a votació dues 
operacions de transferència de crè-

dit per al pagament de la primera 
remesa del milió de mascaretes ad-
quirit per l’Ajuntament de Terras-
sa. La primera entrega va arribar a 
la ciutat la setmana passada i ja 
està sent distribuida a domicili. El 
ple telemàtic també debatrà   la 
modificació del calendari fiscal ar-
ran del decret d’alarma.  
 entre els dictàmens hi ha  la incor-
poració d’un nou exemplar al Cat-

làlec d’arbres d’interès  local i la 
aprobació definitiva  de l’inventari 
de camins públics municipals de 
Terrassa.  

PABLO GÓMEZ I LLORENÇ PUIG 
A la sessió plenària d’avui l’Ajunta-
ment també aprobarà l’otorgament 
de la Medalla d’Honor de la Ciutat 
al dirigent veïnal Pablo Gómez Ra-
mírez, històric membre de l’AVV de 
Les Arenes, impulsor de la coope-
rativa del barri i activista social. 
També a Llorenç Puig i Mayolas, 
fundador de l’Escola Tecnos. Lli-
cenciat en Ciencies Químiques per 
la Universitat de Barcelona, Mayo-
las s’ha dedicat professionalment a 
l’ensenyament de les ciències i ha 
estat professor de l’Escola d’Engi-
nyers de Terrassa.  

El ple virtual de l’abril cobrirà la 
vacant al Saló de Plens després de 
la marxa del socialista Adrián Sán-
chez. Carles Làzaro pendrà avui 
posssesió del càrrec com a membre 
del grup municipal del PSC.   

ACORDS DE JUNTA 
 Els grups polítics van realitzar ahir 
un breu simulacre de ple per pos-
sar a prova l’eina telemàtica i espe-
cialment per comprobar que tots 
els regidors és podien connectar 
correctament i seguir el debat en 
directe. La majoria dels polítics han 
participat les darreres setmanes en 
reunions i comissions telemàti-
ques, de manera que s’espera que 
la sessió és desenvolupi sense inci-
dències.  

L’ordre del dia no inclou propos-
tes de ressolució, però els grups ne-
gociaven ahir un paquet d’acords 
de junta de portaveus als que es do-
narà lectura en la sessió  telemàti-
ca si prosperen amb el recolçament 
de la majoria absoluta del ple. Com 
a cada sessió plenària, hi haurà de-
claració condemnant la mort de 
dones per violència masclista.  

La Fundació ”la Caixa” 
dona un milió més      
als Bancs d’Aliments  
>  Dins la campanya “Cap llar sense Aliments”

La Fundació “la Caixa” dona un mi-
lió d’euros més a la campanya “Cap 
llar sense aliments”, impulsada 
amb el suport de CaixaBank. 

La fundació “la Caixa” i Caixa-
Bank van llançar el dia 1 d’abril la 
campanya «Cap llar sense Ali-
ments», una acció solidària de re-
collida de donatius a favor dels 
Bancs d’Aliments, per atendre a les 
persones afectats pel desabasti-
ment. Gairebé quatre setmanes 
després, la iniciativa ja ha assolit el 
milió d’euros de donatius recaptats. 

Es calcula que el número de tru-
cades i peticions individuals d’aju-

da alimentària a les entitats benè-
fiques i als Bancs d’Aliments s’ha 
multiplicat per quatre en les últi-
mes setmanes. Com a resposta a la 
demanda creixent de les famílies, i 
a la bona acollida de «Cap llar sen-
se aliments», la Fundació ”la Cai-
xa” ha decidit duplicar la recapta-
ció actual aportant-hi un milió 
d’euros addicional. 

En menys d’un mes, més de 
16.000 donants s’han unit a la cam-
panya de recaptació, que en aquest 
moment segueix oberta, fent-hi 
una donació a través dels canals 
operatius de CaixaBank; per Bizum 

Voluntaris col·laboren amb la campanya solidària d’emergència en favor dels Bancs dels Aliments.

al número 38014; enviant un SMS 
amb la paraula «ALIMENTS» al 
38014; o al web www.capllarsense-
aliments.org 

Celebritats com l’actor Antonio 

Banderas o el xef Ferran Adrià s’han 
sumat a l’acció per donar visibilitat 
a la iniciativa solidària, des de les 
xarxes socials, al compromís dels 
Bancs d’Aliments. 

El 2019, la xarxa de  
Bancs d’Aliments va repartir més de 
144,5 milions de quilos de menjar 
a 1,1 milions de persones, en col·la-
boració amb 7.300 institucions. 
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Les xifres de la Covid-19 
a Terrassa continuen la 
tendència a la baixa
No hi ha repunts i es pot dir que 
les xifres de la Covid-19 mantenen 
una marcada tendència a la bai-
xa. El nombre de pacients posi-
tius, és a dir, malalts que han es-
tat sotmesos al test corresponent  
i estan sent directament tractats 
pels hospitals terrassencs és de 
263. Es tracta de la xifra més bai-
xa des que els centres sanitaris 
publiquen dades (fa uns dies s’ha 
canviat a Mútua la forma de 

comptabilitzar els atesos a domi-
cili i no els poden seguir donant 
com a dada ressenyable).  

A les UCI les xifres són també 
més baixes, a 24 persones ingres-
sades i igual passa als ingressos a 
planta, que baixen a 229 pacients. 
Una persona es va sumar ahir a la 
xifra de defuncions, assolint els 263 
i les altes acumulades són de 1.049 
persones, un total de vint persones 
més que ahir.

Denunciades un total               
de 41 persones per             
incomplir l’estat d’alarma
>  Dues per passejar el gos al bosc, a deu km de casa seva 

Redacció 

La Policia Municipal va denunciar 
entre dilluns i la matinada d’ahir a  
41 persones per no complir l’estat 
d’alarma. En aquests casos, les per-
sones denunciades no van poder 
justificar el motiu per trobar-se al 
carrer i no complir la instrucció vi-
gent. Així, dilluns, a les 18.15 hores, 
una persona va ser denunciada al 
Parc de Vallparadís per passejar el 
seu gos i no respectar la distància 
des del seu domicili. Quan va ser 
escorcollada, els agents li van tro-
bar substàncies estupefaents, amb 
un pes d’1,1 grams, i va quedar de-
nunciat també per aquest motiu.  

Igualment, a l’avinguda de Font 
i Sagué, a les 20.30 hores de dilluns,  

una patrulla va denunciar a dues 
persones per passejar els seus gos-
sos per la zona boscosa, a deu qui-
lòmetres dels seus domicilis. 

A més, un conductor va ser de-
nunciat dilluns a l’avinguda Àfrica 
per no poder justificar el motiu del 
desplaçament, i en l’escorcoll se li 
va trobar 0,2 grams de, presumpta-
ment, haixix, motiu pel qual tam-
bé va quedar denunciat. 

ATEMPTAT CONTRA L’AUTORITAT 
També dilluns, a les 17.50 hores, 
dues persones van ser denuncia-
des al Parc de Vallparadís per in-
compliment de l’estat d’alarma. 
Quan van ser identificades pels 
agents, aquestes persones van res-
pondre de forma airada i amb un 

comportament alterat. Els agents 
van percebre una forta olor d’hai-
xix quan van iniciar l’escorcoll de 
les dues persones. Una d’elles va 
donar una empenta als agents i to-
tes dues van forcejar per fugir.  

Una de les persones ho va acon-
seguir i va fugir en direcció a la car-
retera de Montcada, tot i que va ser 
interceptat per la unitat de suport, 
que va observar com llençava un 
paquet a terra. La unitat va com-
provar que es tractava d’un paquet 
de tabac amb diverses peces d’hai-
xix a l’interior, preparades, pre-
sumptament, per a la venda. Les 
dues persones van ser detingudes 
i denunciades per un delicte con-
tra la salut pública i atemptat con-
tra els agents de l’autoritat. 

b r e u s

Denunciat per alcoholèmies positives           
i incompliment del confinament 
Dilluns, a les 21.13 hores, la trucada d’un particular va informar 
a la Policia Municipal que a l’avinguda de Jaume l, amb el carrer 
del Camí de Castellar, una persona, possiblement en estat ebri, 
intentava agafar el seu vehicle. Una dotació d’agents van localit-
zar a aquesta persona, que feia maniobres amb el seu vehicle. El 
van identificar i van detectar una forta olor a alcohol. Va ser tras-
lladat a les dependències policials, on se li van realitzar les pro-
ves evidencials d’alcoholèmia, en les quals va donar uns resultats 
positius de 0,68 mg/l i 0,63 mg/l, motiu pel qual se li va realitzar 
denúncia administrativa, a més de ser denunciat per incompli-
ment del decret d’estat d’alarma. D’altra banda, a les 17.25 hores 
de dilluns, a la carretera d’Olesa, una dotació de la Policia Muni-
cipal que realitzava un control de pas, va retirar la targeta d’esta-
cionament d’una persona amb mobilitat reduïda, de la qual s’es-
tava fent un ús inadequat. 
 

Incendi a la teulada d’un establiment,          
on s’estava fent una reparació  
A les 16.06 hores d’ahir dilluns, una dotació de la Policia Munici-
pal, va informar d’un incendi a un establiment ubicat a la carre-
tera d’Olesa. Es va donar avís als Bombers i es va tallar el trànsit 
a la carretera d’Olesa, amb la C-58. Sembla que el foc es va origi-
nar a la teulada, on s’estava fent una reparació. Una ambulància 
va atendre a una persona, afectada per inhalació de fum.
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El Programa d’Alt Rendiment en 
Dansa convoca noves audicions
>  Ofereix proves virtuals als ballarins amb dificultats per desplaçar-se al Centre Cultural 

Laura Hernández 

El Programa d’alt Rendiment en 
Dansa adreçat a joves ballarins en-
tre 15 i 22 anys amb seu al Centre 
Cultural de Terrassa convoca noves 
audicions que podran ser presen-
cials, el 4 de juliol, o bé virtuals si 
els ballarins i ballarines tenen difi-
cultats per desplaçar-se a Terrassa. 

El període d’inscripció s’ha obert 
a la nova web del PAR (www.par-
dansa.com), on hi ha el formulari 
d’inscripció a les audicions. Estan 
obertes fins al dia 7 de juny. Els re-
queriments demanats per a parti-
cipar en les audicions són: sòlida 
base de dansa Clàssica incloent tèc-
nica de puntes; nocions de tècni-
ques improvisació i contemporani; 
tècnica de Pas de Deux. 

Pel que fa a les audicions presen-
cials, la data límit d’inscripció és el 
7 de juny i l’audició presencial serà 
el 4 de juliol al Centre Cultural de 
Terrassa. Els ballarins que partici-
pin en les audicions virtuals, hau-
ran de lliurar els vídeos abans del 7 
de juny. 

RODOLFO CASTELLANOS 
El PAR en Dansa és un programa 
intensiu d’alt rendiment per a joves 
ballarins que ofereix les eines ne-
cessàries per fer el salt a la vida pro-
fessional. El programa compta amb 
professors convidats i ballarins in-

Rodolfo Castellanos, director del Programa d’Alt Rendimant en Dansa, en una sessió formativa. 

ternacionals, tots de renom inter-
nacional. 

El director artístic és Rodolfo 
Castellanos, mundialment recone-
gut com a ballarí principal del Ba-
llet Nacional de Cuba i ara mestre 
en grans escoles i companyies com 
el Royal Ballet o l’English National 
Ballet. El coreògraf i director de la 
companyia Habemus Corpus, Mi-
quel G. Font, n’és coordinador. 

El curs comptarà també amb la 

docència de reconeguts professors 
com Azari Plisetsky, que fou solis-
ta del Bolxoi de Moscou i partenai-
re principal d’Alicia Alonso, Jose 
Carlos Martínez, director de la 
Compañía Nacional de Dansa fins 
2019. Durant 40 hores setmanals, 
el cos de professors treballaran les 
diverses branques del ballet i mo-
viment: tècnica de puntes, pas a 
dos, contemporani, improvisació i 
creació. 

El curs comença el 31 d’agost i fi-
nalitzarà el 27 de juny de 2021. La 
participació en el programa del 
Centre Cultural de Terrassa, un re-
ferent en l’àmbit de la dansa amb 
més de trenta-cinc anys d’història, 
obra als ballarins la possibilitat de 
participar en grans produccions. 

Poden adquirir experiència en 
grans escenaris formant part de 
produccions com El Trencanous di-
rigit per Rodolfo Castellanos que 

estrenarà per Nadal 2020 al Centre 
Cultural Terrassa o Coppelia, nova 
creació de Miquel G. Font amb al-
tres creacions més petites en pro-
grames triples. 

El PAR també ofereix contacte di-
recte, workshops i intercanvis amb 
les companyies internacionals pro-
gramades pel teatre durant la tem- 
 

Les inscripcions estan 
obertes fins al 7 de juny i 
les audicions presencials 
es faran el 4 de juliol. En 
les virtuals, els ballarins 
hauran de presentar un 
vídeo amb els exercicis 

porada amb noms com ara Thierry 
Malandain, Ballet Mariinski, 
Kibbutz Dance Company i orques-
tra de l’Òpera de Samara. Aquests 
contactes ofereixen també una in-
formació genuïna i directe dels ba-
llarins que han passat per l’etapa 
que els participants estaran i així 
poder donar consells directes i una 
entesa real sobre el món de la dan-
sa. 

El programa ofereix als inscrits 
formacions individuals en cas que 
vulguin participar a concursos in-
ternacionals com ara Prix de Lau-
sanne o YAGP. També de com pre-
sentar-se a audicions i relacions pú-
bliques. 

Més de trenta ballarins de dotze 
nacionalitats  es van inscriure a les 
primeres audicions convocades el 
18 i 19 d’abril i que per la crisi del 
covid-19 s’han ajornat fins al 4 de 
juliol. Està previst que el primer 
curs del PAR seleccioni 25 alumnes 
a les audicions. 

El fenomen Stay Homas 
creix amb una versió 
que ha fet Michael Bublé
>  Ha popularitzat “Gotta be patient”

El trombonista del grup terrassenc 
Doctor Prats, Guillem Boltó, i el 
trompetista i el baixista de Búhos, 
Klaus Stroink i Rai Benet, respecti-
vament, integren Stay Homas, un 
trio que s’ha convertit en un veri-
table fenomen musical en aquest 
confinament.  Una cançó gravada 
i interpretada en una terrassa de la 
Catalunya confinada per la pandè-
mia del coronavirus ha saltat fron-
teres en les últimes hores gràcies a 
la versió realitzada per l’astre cana-
denc Michael Bublé. 

Es tracta de “Gotta Be Patient”, 
un dels temes que Stay Homas s’ha 
fet popular durant la quarantena 
per compondre peces com aques-
ta des d’un apartament a Barcelo-
na. 

“Michael Bublé ens ha fet una 
‘cover’; en fi vivim en una simula-
ció”, anunciava la pròpia formació 
catalana en un missatge a Twitter 
en què redirigeixen al vídeo penjat 
al seu torn pel canadenc al seu ca-
nal de Youtube. 

En ell, l’intèrpret de “Feeling 
Good” canta el citat tema de Stay 
Homas juntament amb els compo-
nents de Barnaked Ladies i la me-
xicana Sofia Reyes. 

Segons ha explicat Universal Mu-
sic, Bublé va descobrir Stay Homas 
a finals de març gràcies a un vídeo 
que li va enviar un amic argentí i va 
quedar “tan sorprès” que va publi-
car un missatge lloant el seu treball 
i demanant a la resta d’usuaris que 
l’ajudessin a identificar la banda. 

Guillem Boltó, de Doctor Prats,  Klaus Stroink i Rai Benet, de Búhos, són el fenomen Stay Homas. 

“No sé qui són, però m’han posat 
un somriure a la cara i espero que 
facin el mateix per vosaltres!”, va es-
criure en el seu perfil oficial a Twit-
ter fa poc més d’un mes. 

En un senzill format acústic, amb 

la més senzilla de les percussions, 
una guitarra i les seves veus harmo-
nitzades, Stay Homas porta publi-
cant cançons a les seves xarxes so-
cials de manera regular des de gai-
rebé l’inici del confinament. 

Del reggae a la rumba, no sembla 
haver estil que se’ls resisteixi per 
acompanyar lletres plenes d’humor 
que giren precisament al voltant de 
la vida sota aquest tancament per 
coronavirus.
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Detingut a Les Planes el presumpte 
assassí de persones sense sostre 
>   Es tracta d’un individu de 35 anys, de nacionalitat brasilera i que residia en una caravana 

Redacció/EFE 

ls Mossos d’Esqua-
dra van detenir en la 
matinada d’ahir a Les 
Planes a un home 
com a sospitós d’ha-

ver assassinat en les últimes setma-
nes diverses persones sense sostre 
que vivien als carrers de Barcelona. 
En un missatge al seu compte de 
Twitter, la policia catalana va anun-
ciar la detenció d’un home “per la 
seva presumpta relació amb la sè-
rie de morts violentes durant les úl-
times setmanes de persones que vi-
uen al carrer a Barcelona”. 

Dilluns a la nit es va produir l’úl-
tim d’aquests crims en un carrer del 
districte de l’Eixample, lloc on l’as-
sassí havia actuat també anterior-
ment. Aquesta última víctima és 
també un altre indigent, que hau-
ria mort a l’ésser colpejat al cap 
amb un objecte contundent. No-
més unes hores després, a la 1.25 
hores, el presumpte assassí va ser 
detingut. 

Es tracta d’un individu de 35 
anys, de nacionalitat brasilera, que 
residia en una caravana aparcada a 
Les Planes i de qui no es descarta 
que tingués “alguna dificultat men-
tal”. Així ho va explicar ahir l’inten-
dent dels Mossos d’Esquadra Joan 
Carles de la Granja, cap de l’àrea 
d’Investigació Criminal, que va 
comparèixer en una roda de prem-
sa telemàtica al costat del conseller 
d’Interior, Miquel Buch. 

Amb el cas en secret de sumari, 
els Mossos atribueixen al detingut 
almenys els tres últims crims dels 
quals han estat víctimes persones 
sense llar a Barcelona -l’últim la nit 

La caravana on vivia el presumpte assassí de persones sense sostre. CUGAT MÈDIA

de dilluns-, encara que no descar-
ten que pogués estar relacionat 
amb el que primer que es va pro-
duir en aquesta etapa de confina-
ment, el passat 18 de març. 

UN TESTIMONI 
L’intendent dels Mossos va agrair 
la col·laboració ciutadana, ja que 
va estar la trucada d’un testimoni 
dilluns a la nit la que va alertar que 
hi havia una persona que agredia 

un sense sostre, cosa que va per-
metre que el dispositiu que havia 
establert la policia catalana per in-
tentar evitar que reincidís es des-
plegués per arrestar-lo. 

A preguntes dels periodistes, so-
bre per què el detingut atacava per-
sones sense llar, l’intendent va de-
tallar que els investigadors van po-
der parlar amb ell i que, malgrat 
que va contestar algunes pregun-
tes, van comprovar que té un dis-

curs “de vegades una mica incohe-
rent”, pel que no descarten que pu-
gui tenir “alguna dificultat mental”. 

L’arrestat atacava víctimes vul-
nerables sense que poguessin de-
fensar-se i emprant una violència 
“desmesurada i gratuïta”, va expli-
car la policia catalana. 

Per la seva banda, el conseller 
d’Interior, Miquel Buch, va felicitar 
els Mossos per haver pogut detenir 
el sospitós per aquesta sèrie d’as-

SANT CUGAT 
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sassinats de persones vulnerables 
sense llar. 

“No hi ha cap delicte que es pu-
gui justificar, però aquest és un as-
sassinat punyent, un cas que ha to-
cat especialment els Mossos, per-
què afecta un dels col·lectius més 
vulnerables, per la qual cosa s’han 

implicat a fons i han fet molts esforç
os per resoldre aquesta investiga-
ció”, va destacar Buch. 

Després del primer crim d’un 
sensesostre durant el confinament 
a Barcelona el 18 de març passat            
-pel qual va ser detinguda una per-
sona que va quedar en llibertat sen-
se càrrecs-, es van encadenar en 36 
hores -del 16 al 18 d’abril- dos as-
sassinats més a persones que dor-
mien al carrer al barri de l’Eixam-
ple, davant del que els Mossos van 
obrir una investigació prioritària en 
la qual anaven a “contrarellotge” 
perquè “estava en joc vides huma-
nes”, segons De la Granja. 

E
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Prop de 64 mil llocs de feina 
destruïts a Catalunya pel Covid
>  L’EPA, amb un augment de 5.800, no reflexa la situació real segons la Generalitat

Redacció 

a Generalitat calcula 
que la Covid-19 va 
provocar la destrucció 
de 63.700 llocs de tre-
ball a Catalunya a l’úl-

tima quinzena de març, el que va 
portar a una pèrdua global al pri-
mer trimestre del l’any de 118.676 
llocs de treball.  El secretari general 
de Treball de la Generalitat, Josep 
Ginesta, va assegurar ahir que 
aquest càlcul, extret de l’anàlisi de 
les afiliacions a la Seguretat Social, 
dóna una imatge del mercat de tre-
ball més fidel a la realitat que les da-
des de l’EPA (l’Enquesta de Pobla-
ció Activa) que s’ha conegut ahir. 

Precisament, l’EPA sitúa la deso-
cupació a Catalunya amb un aug-
ment de 5.800 persones del gener 
al març del 2020, un 1,4% respecte 
al trimestre anterior, situant la taxa 
d’atur en el 10,66% i el nombre 
d’aturats a unes 411.600 persones, 
mentre que el col·lectiu d’ocupats 
va caure en 27.000 persones (-
0,78%), fins als 3.451.200. 

L’Institut Nacional d’Estadístic ha 
advertit que la caiguda de l’ocupa-
ció no inclou als afectats per un 
ERTO (Expedient de Regulació 

Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya a Terrassa. ARXIU

d’Ocupació Temporal), el mecanis-
me que les empreses han utilitzat 
de manera generalitzada durant 
l’estat d’alarma per fer front a la 
caiguda de l’activitat. Només a Ca-
talunya, el nombre de treballadors 
afectats per un ERTO ascendia fins 
ahir a 694.284 persones. 

En una conferència de premsa 
telemàtica, Josep Ginesta ha desta-
cat que l’EPA no és el mecanisme 
adequat per retratar la situació ac-
tual del mercat de treball després 

del cop de la Covid-19, de manera 
que el Govern prefereix mirar cap 
a l’afiliació (encara que tampoc re-
cull la problemàtica dels ERTO ja 
que aquests empleats segueixen 
donats d’alta) i variables com una 
caiguda possible del PIB català 
d’entre el 4 i el 5%. 

BOMBOLLA 
“Ara vivim en una bombolla en re-
lació a la situació del mercat de tre-
ball i veurem com estem el dia des-

prés que s’aixequi l’estat d’alarma”, 
ha apuntat Ginesta, ja que podran 
començar a veure’s els treballadors 
que poden tornar a una certa nor-
malitat. 

Una altra variable que utilitza el 
Govern per analitzar la situació de 
desocupació són els contractes re-
alitzats i que al març van caure en 
72.155, mentre que el descens tri-
mestral va ser de 202.000, un 13,2%. 
En concret, de l’11 al 31 de març, el 
nombre de contractes es va reduir 

L

IBEX 35 EuroStoxx 50 FTSE 100 DAX CAC40 Dow Jones Nikkei
6.836,40 2.932,06 5.958,50 10.795,63 4.569,79 24.163,14 19.771,19
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1,27% -18,52%

Var.día Var.año
1,43% -23,56%

Var.día Var.año
0,12% -15,33%

Var.día Var.año
-0,06% -16,42%

E

Var.%
E D R E A M S  
ODIGEO

10,49

BBVA 8,97
BANKINTER 8,57
URBAS 7,41
LIBERBANK 6,33
 

Var.%
AIRTIFICIAL -12,86
ABENGOA B -6,41
AMREST HOLDI -4,42
LAR ESPAÑA REAL -4,10
ABENGOA -3,90
 

PRIMA DE RIESGO

BONO ESPAÑA 10 AÑOS

131 -3,10

0,842 -5,29%

IBEX 35 Intradía del Ibex 35 Una semana del Ibex 35 Un año del Ibex 35

Páginas elaboradas por Renta 4 (902 15 30 20 | www.renta4.com) el 28-04-2020 a las 18:01h. 1) Datos de los índices americanos a media sesión. 2) En el año.

JORNADA EN POSITIU A LES BORSES
Els mercats del Vell Continent començaven amb pujades, a l’espera de les reunions d’aquesta setmana dels bancs
centrals que podrien anunciar ajudes econòmiques, ignorant la caiguda del preu del petroli. Finalment, Europa
tancava la jornada en verd. A Espanya es va donar a conèixer la taxa de desocupació de 1T20, que va repuntar fins al
14,41% (15,65%e vs 13,8% anterior).bAls EUA hem conegut l’enquesta de confiança dels consumidors del Conference
Board corresponent al mes d’abril, on es va experimentar una caiguda major de l’esperada, fins a 86,9 (vs 88e i 120
anterior). Resultats empreserials, HSBC, caiguda del 56,8% dels ingressos. BP: La petroliera anglesa ha registrat unes
pèrdues de 4.365 M$ enfront dels 2.934 M$ de l’any anterior. PepsiCo, un 5,3% menys. Pfizer, 12% menys. Finalment,
Santander, els resultats 1T20 s’han situat per sota de les nostres estimacions en marge d’interessos -2%, marge brut i
marge net -3%. No obstant això, menors provisions en el trimestre -9% vs R4e porten al benefici net a superar en un
4% l’esperat per nosaltres. Pere Simó - Renta 4 Banc Terrassa

Precio Var. Var.% Var.Año Var.% Año
ACCIONA 91,000 1,10 1,22 -2,80 -2,99
ACERINOX 6,722 0,22 3,42 -3,32 -33,08
ACS CONST. 22,330 0,99 4,64 -13,32 -37,36
AENA 115,900 1,10 0,96 -54,60 -32,02
AMADEUS IT 43,110 0,11 0,26 -29,69 -40,78
ARCEL.MITTAL 9,524 0,29 3,19 -6,10 -39,03
B. SABADELL 0,354 0,01 1,61 -0,69 -65,92
BANKIA 0,895 0,01 0,81 -1,01 -52,97
BANKINTER 3,800 0,30 8,57 -2,73 -41,82
BBVA 2,927 0,24 8,97 -2,06 -41,26
CAIXABANK 1,578 0,04 2,87 -1,22 -43,60
CELLNEX TELECOM 48,620 -0,67 -1,36 10,25 26,71
CIE AUTOMOT. 14,350 0,26 1,85 -6,73 -31,93
ENAGAS 20,200 -0,03 -0,15 -2,54 -11,17
ENCE 2,944 -0,08 -2,58 -0,73 -19,78
ENDESA 19,910 0,61 3,16 -3,88 -16,31
FERROVIAL 22,190 0,34 1,56 -4,78 -17,72
GRIFOLS 31,940 -0,50 -1,54 0,51 1,62
IBERDROLA 9,076 0,17 1,89 -0,10 -1,13
INDITEX 23,320 -0,46 -1,93 -8,13 -25,85
INDRA A 7,580 0,01 0,13 -2,60 -25,54
INM.COLONIAL 8,000 0,00 0,00 -3,36 -29,58
INT.AIRL.GRP 2,505 -0,02 -0,95 -4,71 -65,30
MAPFRE 1,646 0,04 2,75 -0,71 -30,25
MASMOVIL 16,490 0,49 3,06 -3,85 -18,93
MEDIASET ESP 3,240 -0,06 -1,88 -2,42 -42,76
MELIA HOTELS 3,960 -0,10 -2,41 -3,90 -49,62
MERLIN PROP. 7,615 0,36 4,96 -5,17 -40,46
NATURGY 15,500 -0,17 -1,08 -6,90 -30,80
RED ELE.CORP 15,475 0,35 2,35 -2,45 -13,67
REPSOL 7,912 0,10 1,28 -6,02 -43,20
SANTANDER 2,064 0,09 4,78 -1,67 -44,66
SIEMENS GAMESA 13,795 0,34 2,57 -1,84 -11,77
TELEFONICA 4,055 0,03 0,72 -2,17 -34,88
VISCOFAN 58,100 0,35 0,61 11,00 23,35

Metales y Petróleo

METALES Precio Var.% Var.
Oro 1.704,0 -0,58 -10,0
Platino 771,8 0,79 6,1
Aluminio 1.336.775,0 1,43 18.850,0
Cobre 258.475,0 -1,57 -4.125,0
Estaño 5.965,0 -1,32 -80,0

PETRÓLEO Precio Var.% Var.

Brent 21 días 20,14 0,75 0,15

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,083 0,04

Yen 115,750 0,36

Libra 0,871 0,00

Franco Suizo 1,056 0,07

Corona Sueca 10,713 1,23

$ Canadá 1,516 0,25

$ Australia 1,668 0,41

un 40%, el que Ginesta ha augurat 
que tindrà “una afectació impor-
tantíssima” en les cotitzacions de la 
Seguretat Social. 

Al conjunt d’Espanya, l’EPA de-
talla que la pandèmia va destruir 
un total de 509.800 llocs de treball 
a la segona meitat de març -des de 
la declaració de l’estat d’alarma-, i 
va deixar el nombre d’aturats en 
3,31 milions, amb un taxa de atur 
del 14,41%. 

L’enquesta apunta a una taxes 

d’atur a Catalunya que Ginesta ha 
indicat no es veia tan baixa des del 
primer trimestre del 2008, abans de 
l’última crisi econòmica. 

Pel que fa als ERTO, el secretari 
general de Treball ha expressat la 
seva preocupació pel fet que “més 
de mig milió” de treballadors cata-
lans afectats per aquesta mesura 
encara no tenen reconeguda la seva 
situació de desocupats, de manera 
que no poden percebre encara la 
prestació d’atur. 
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EDITORIAL

El pla 

E
l President del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez va 
explicar ahir quines seran les fases del desconfina-
ment, que seran quatre fins a arribar al que va deno-
minar “una nova normalitat”. Quatre fases que es des-

envoluparan per províncies, amb les mateixes regles i dife-
rents velocitats en funció de si els territoris assoleixen o no 
els marcadors que estableixi el Ministeri de Sanidad. Sánchez 
no es va referir a les propostes de les autonomies, per exem-
ple la catalana, que va fer públiques les seves molt abans de 
la intervenció del President a través del conseller d’Interior, 
Miquel Buch. D’una banda, sembla que el govern central té 
un pla. El President no va ser molt explícit en algunes qües-
tions i segurament no havia de ser-ho, només calia esbotzar-
ho i ja ens donarà detalls Salvador Illa. A priori, tal com es va 
plantejar, sembla raonable en les seves línies generals. És lò-
gic un desconfinament asimètric. No existeix la mateixa afec-
tació a tots els territoris i fer-ho de forma homogènia seria un 
despropòsit. Una altra cosa serà la realització física del pla i 
si la planificació que es realitzi serà finalment eficaç.  
La qüestió que genera controvèrsia a Catalunya és que sigui 
Sanidad qui prengui les decisions sense tenir en compte l’opi-

nió de les autonomies. Per exemple, aquí parlar de provínci-
es és anatema. La Generalitat havia fet una proposta per re-
gions sanitàries. Ni províncies, ni comarques ni vegueries. Té 
la seva lògica i segurament seria bo, almenys, tenir en comp-
te aquest criteri, ja que el mapa de l’assistència de salut de 
Catalunya està organitzat sobre regions sanitàries que no te-
nen una exacta translació a organitzacions territorials admi-
nistratives. El que no s’entén és la política comunicativa del 
Govern. La roda de premsa d’ahir del conseller d’Interior ho-
res abans de la compareixença del President Sánchez genera 
confusió. Igual que va generar la setmana passada quan es va 
anunciar la proposta de franges horàries per la sortida dels 
nens al carrer, que es va fe pública una setmana abans amb 
un cartell detallat al qual s’incloïen els joves de 14 a 18 anys, 
que després van quedar fora de l’ordre ministerial. Ja no es 
tracta de si el Govern de la Generalitat té raó o no, sinó d’una 
estratègia de confrontació que genera confusió, com tampoc 
són del tot clares les instruccions de les autoritats sanitàries 
espanyoles.  
En qualsevol cas, tenim per davant una sortida de la crisi que 
ha de ser seriosa, eficaç i responsable i no oblidem una frase 
del discurs de Pedro Sánchez, que esperem que no haguem 
de recordar-li en relació a la necessitat de protegir constitu-
cionalment el nostre sistema de salut, tan malmès per tots en 
els darrers dotze anys. Ens en sortirem. 

Els obstacles són el camí
JOAN CARLES FOLIA 
TORRES

ES que naixem sempre estem 
buscant la manera de trobar 
quin ha de ser el nostre camí 
per poder gaudir d’una vida 

plena que s’apropi al fet de donar sortida a 
totes les nostres il·lusions i interessos. Anem 
abordant els dies, un darrera l’altre, pensant 
que una bona posició social i econòmica ens 
acostarà en aquests objectius. La cerca de 
l’estabilitat, alguns en diuen  felicitat i d’al-
tres  benestar, es converteix en una lluita vi-
tal que ens insereix en una quotidianitat que 
intenta adaptar-se a totes les situacions que 
van apareixen i ens sembla que l’acumula-
ció de totes elles acaben per fer-nos perso-
nes plenes de problemes i circumstàncies a 
resoldre. Sabem que la vida no és fàcil, que 
la vida són etapes, que la vida s’ha de viure, 
són frases habituals entre la gent i sabem 
també que la vida és una sínia de fira i tam-
bé un carnaval. 

És cert que la vida se’ns planteja com algu-
na cosa a la que ens hem d’adaptar, no fer-ho 
presenta inquietuds i angoixes i per tant una 
actitud acomodada i poc resilient als esdeve-
niments que ens envolten farà que la pressió 
a la que ens sotmetem tindrà incalculables 

D

O hi ha major valentia que 
resistir”. Heus ací una frase 
de l´afamat director d´or-
questra indi Zubin Mehta. 

Data de finals de gener de 1991, en una 
entrevista que li va fer el diari “EL PAÍS”, 
a Israel. Un país que considera la seva se-
gona pàtria. No endebades l´adoptà fa 
gairebé seixanta anys. A l´hotel Hilton (de 
Tel Aviv) hi té una suite magnífica, amb 
el seu nom. Des d´ella, divisa el port de 
Jafa. Avui, en mig d´una pandèmia mun-
dial, fa anys: exactament vuitanta qua-
tre. De ben segur, que més preocupat 
que una gran majoria de mortals.  

Aquests dies de confinament, no tinc 
temps per avorrir-me. Ans al contrari, em 
ve molt més de gust llegir, escriure, es-
coltar i fer música, i meditar/pregar, en-
tre moltes altres coses. És en aquest sen-
tit que, algun dels meus bons “partenai-
res” habituals de correu electrònic em 
proposà un tema agosarat i alhora inte-
ressant: fer tres llistes . Una amb deu co-
ses positives que m´hagi aportat la CO-
VID. Una altra amb la mateixa xifra, de 
negatives. I, finalment, un decàleg de bo-
nes pràctiques per quan ens obrin la gà-
bia d´aquest “engarjolament”. Òbvia-
ment, en el primer i tercer d´aquests llis-
tats, hi ocupa un rol destacat “la quarta 
de les belles arts”.  

Retornant al protagonista d´aquesta 
columna, hi ha una altra frase seva que 
trobo genial: “la 8ª simfonia d´Anton 
Bruckner és un colós”. Recomano  una 
praxi doble per aquests dies que ens que-
den de “stay at home”: escoltar aquesta 
obra mastodòntica i procedir a redactar 
les tres llistes d´abans. La qualifico 
així,entre altres coses, pel seu fragor es-
paterrant i la seva durada (als volts d´una 
hora i mitja). Pel que fa a trencar-se el cer-
vell i fer una bona meditació que establei-
xi els tres decàlegs esmentats, tot esdevé 
tal vegada més exigent i inquisidor.  

D´una o altra manera, animo tothom 
a gaudir de la bona música. A banda 
d´ésser aliment per a l´ànima, ens apor-
ta un bri de serenor,pau i relaxament. 
Des d´una perspectiva filosòfica, una vi-
tamina ben necessària en el brogit acce-
lerat de l´entorn actual. Mala cosa serà 
si, quan es pugui sortir al carrer, cadas-
cú de nosaltres no fa per bescanviar i 
capgirar esquemes, “timings” i conduc-
tes. Fins ara, érem molt erràtics. Se´ns 
atorga una segona oportunitat. Aprofi-
tem-la!

N

conseqüències. D’altra banda una vida sense 
sorpreses, sempre igual, sense cap estirabot 
que la faci interessant i emotiva  deu ser com 
un desert inhòspit que ens acull de manera 
cruel fins que no el resistim més i ens fa fora. 
Necessitem acció, dificultats, impediments 
per sentir-nos vius, per sentir-nos capaços i 
potents. Alguns és veritat que la superposició 
de problemes és tan gran i desconsiderada 
que necessitarien suavitzar la seva cursa 
d’obstacles per tal de poder relaxar el seu trà-
fec vital, no ho han escollit i han de mostrar-
se extraordinàriament forts per sobreposar-
se, hi ha vides molt tremendes en el món.  

Però en general tothom va vivim, amb més 
o menys tanques i barricades i suportant les 
andanades que la vida ens llença, sortejant 
amb alguns èxits i també fracassos les seves 
interpel·lacions. És tracta d’això, de ser cons-
cients que hem vingut per anar superant fi-
tes, ensopegant quan no plantegem la solu-
ció correcta i sortint victoriosos quan el nos-
tre enginy, la nostra capacitat o la sort bufa al 
nostra favor.  

Els obstacles són el motor de les nostres vi-
des, ens fan treure el millor de nosaltres ma-
teixos i ens enforteixen cada vegada més. La 
fragilitat rau en la facilitat per obtenir resul-
tats, en assolir les coses sense esforç, sense 
patir-les per després gaudir-les. 

Com explica el conte: 
Fa molt de temps, un rei savi i curiós va fer 

col·locar una gran roca com obstacle en un 
dels camins del seu regne. Es va amagar a 
prop i es va asseure a observar. Voldria saber 
com reaccionava els que passaven per allí.- 
Algú s’esforçaria per treure la tremenda pe-
dra? 

Van passar moltes persones. Alguns simple-
ment van envoltar la pedra sense donar-hi 
molta importància. Molts van culpar a l’auto-
ritat per no mantenir els camins clars, però 
cap d’ells va fer res per treure la pedra de camí. 

A la fi del dia passava per allà un veí de la 
vila que havia treballat tot el dia i que vivia en 
un lloc descampat. Estava exhaust i tenia un 
fardell de llenya sobre les seves espatlles. Va 
veure la pedra i es va aturar. Després es va 
aproximar a ella, va posar la seva càrrega al 
pis treballosament i va tractar de moure la 
roca a un costat de el camí. Després d’empè-
nyer i empènyer fins arribar a fatigar-se molt, 
amb gran esforç, ho va aconseguir. 

Mentre recollia el seu fardell de llenya, va 
veure una petita bosseta a terra, justament on 
abans hi havia la roca. La bosseta contenia 
monedes d’or i una nota del rei dient que el 
premi era per a la persona que remogués la 
roca com a recompensa per la seva actitud i 
per aclarir el camí. 

Els obstacles i les dificultats que es presen-
ten en la vida sempre són una gran oportuni-
tat per aprendre i créixer i en tot cas si no és 
així fa que ens  sentim vius.

Crec en la 
música
JOSEP BALLBÈ 
I URRIT
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Es lo que toca 

 
Pero ocurre que para algunos el 
dolor es algo pasado de moda. Te-
nemos de todo y vivimos bien. Y 
pocas veces nos paramos a pen-
sar que no es cierto, que no todos 
vivimos bien, que hay muchas 
personas que pasan hambre, en-
fermedades, dificultades eco-
nómicas, en todas las partes del 
mundo. Con la diferencia de que, 
en muchos lugares de África, por 
ejemplo, lo normal son las dificul-
tades. Viven con ellas. La pande-
mia es otra cosa. 

Y ante la situación actual apa-
rece la humanidad de tantas gen-
tes volcándose con los más nece-
sitados. Es verdad que, en este 
caso, únicamente los sanitarios 
de todo tipo, porque a los demás 
no nos dejan salir de casa. Pero 
hay una sensibilidad, un descu-

brimiento. La gente sufre, tam-
bién en Occidente, también la 
gente rica. Y por eso los periodis-
tas nos ponen en primera fila las 
caras de las celebridades falleci-
das o gravemente infectadas: pa-
recía como que esas personas de 
otro nivel estaban a salvo de todo: 
políticos, empresarios, artistas,… 

Y la realidad es que estos “des-
astres” nos sirven a todos para es-
tar en lo esencial.  Cambian un 
poco las cosas, en general para 
bien, porque vemos con más cla-
ridad el sentido de la vida. 
 

Juan García Rodríguez 

Incivisme 

Des d aquí vull denunciar l inci-
visme d algunes persones i el poc 

seny que ténen al passejar impu-
nement a la riera de Viladecavalls. 
Amb l excusa de passejar el gos i 
al no poder realitzar les seves tas-
ques la policía local,aquestes per-
sones baixen a fer llargues passe-
jades e inclús córrer per dita rie-
ra. 

Soc veí de Can Gonteres i em 
canso de dir res ja que a sobre t in-
sulten. 

Si us plau possem seny que així 
no sortirem. 

 
Albert González 

Contradicción 

Bon día, les quiero hacer llegar 
una medida de sanidad que a mi 
entender “no entender”, se trata 
de las personas que nos tomamos 
sintrom, estamos forzados a acu-
dir periódicamente a los caps 

pues nos tenemos que controlar 
el nivel de coagulación de nues-
tra sangre, algunos cada semana 
y otros cada 2,3 ó 4 semanas, al 
inicio de el estado de alarma y en 
concreto en mi zona cap sud de 
Terrassa los controles se venían 
habiendo con unas medidas a mi 
entender “entendibles”, pues nos 
esperábamos separados en el ex-
terior y a unas distancias 2 me-
tros, cuando nos tocaba entrar al 
edificio sólo eramos dos personas 
en el interior, estamos hablando 
de un ratio de unos 300metros 2 
personas y daba miedo pero a la 
vez seguridad. 

Ayer tuve que ir de nuevo para 
hacerme el control, ya días antes 
me avisaron que habían centrali-
zado el método, quiero decir que 
agruparon varios caps y acudimos 
al cap nuevo ubicado carrer igual-
tat pont passeig, este cambio a mi 
entender fue para mal, estábamos 

c a r t e s
a las 10:30, 31 personas esperan-
do en la planta menos 2 en el in-
terior de  la sala llamada i (i lati-
na),  algunos sin mascaras en un 
ratio 200 metros para 31 personas 
era una ratonera yo soy joven 56 
años pero la inmensa mayoría de 
las personas que toman este me-
dicamento son mayores muy ma-
yores, no creo para nada que este 
cambio de ubicación sea una me-
jora. 

En plena pandemia estamos 
recortando? 

Por que no dieron algún tipo de 
protección a nuestros mayores? 
igual que se hace en el metro? 

Por que este cambio? 
Agradecería dar a conocer este 

hecho con el fin de mejorar y que 
estas 4 preguntas fueran respues-
tas por el departamento de sani-
tat. 

 
Joan Carles Gorina

El valor del comerç

IVIM en una ciutat activa, amb 
moviment i amb molta vida co-
mercial, rica i variada. Per això 
es fa estrany aquests dies veu-

re els carrers buits. Com seria Terrassa sense 
comerç, sense bars i restaurants, sense boti-
gues? Fa setmanes que estem vivint una situ-
ació estranya, excepcional i dura, i començo 
a mirar enrere recordant ja moments viscuts. 
I aquests moments estan plens de vida al car-
rer i d’un comerç que ho omplia tot i que feia 
que la vida a Terrassa fos més bonica. 

El comerç a la nostra ciutat representa més 
del 50% del sector serveis, amb més de 5.000 
establiments. És un àmbit clau i estratègic a 
la ciutat, ja que genera milers de llocs de tre-
ball, essent molts d’ells contractacions esta-
bles i de llarga durada. 

Hem de ser, però, molt realistes i ser cons-
cients que el comerç ja ho estava passant ma-
lament abans de l’arribada d’aquest estat 
d’alarma que tot ho està trasbalsant. Al co-
merç terrassenc, durant els darrers temps, 
s’hi va notant la manca de relleu generacio-
nal, alguna dificultat en aspectes d’innova-
ció i un excés de clonatge comercial. El co-
merç és un bé públic. La seva funció va més 
enllà de proveir-nos, ja que dona sentit a la 

JENNIFER RAMÍREZ 
PORRAS (NIKI)

V

mateixa idea de ciutat, del nostre paisatge i 
del nostre estil de vida. Però la globalització 
que tot ho està uniformitzant també ha anat 
provocant, a la majoria de ciutats, aquell pro-
cés de botigues repetides, vinculades especi-
alment a marques i franquícies de grans ca-
denes. El petit comerç tradicional no hi pot 
competir, i el comerç de tota la vida o es di-
versifica o desapareix, deixant també un es-
cenari de locals buits. Però si mirem la part 
positiva d’aquest comerç ens seguim trobant 
amb un important percentatge, encara, de 
comerços singulars que aporten qualitat, pro-
ximitat, professionalitat, expertesa i confian-
ça, valors que les persones consumidores va-
lorem molt. 

El parèntesi forçat per la Covid-19 està sent 
molt dur. El comerç se sent sol i sense saber 
com obtenir ajut, a l’espera que el pànic des-
aparegui i tornem a la normalitat. Com a re-

gidora de Comerç em preocupa molt aques-
ta situació i la que ens trobarem quan tot això 
passi. Dins del moment crític potser ho po-
dem veure també com a una oportunitat per-
què els comerciants es formin, repensin el seu 
tipus de negoci i s’obrin a nous mercats. 

El comerç dona vida al nostre entorn i hem 
de seguir posant en valor com de trista seria 
Terrassa sense botigues, sense el petit comerç 
singular i pròxim. Hem de lluitar per recupe-
rar aquest valor. Com? Potser apostant per un 
associacionisme encara més viu, per estar co-
municats, per ajudar-nos i sortir juntes 
d’aquesta situació. 

Ara, més que mai, els nostres comerços ens 
necessiten. Cal fomentar el consum de pro-
ximitat, cal apostar per botigues que, aquests 
dies de confinament, segueixen obrint i ens 
segueixen oferint qualitat al costat de casa. 
Pot ser una forma molt bonica de donar-los 

les gràcies per la seva tasca i per aconseguir 
que no ens falti de res. Des de l’Ajuntament 
volem ajudar el comerç a través de mesures 
fiscals i de suport a l’activitat econòmica. Ja 
vam començar amb una moratòria en el co-
brament dels impostos des que es va iniciar 
la crisi i fins a l’1 de juny; s’ha posat en mar-
xa la bonificació per a l’aigua, i facilitem a 
bars, restaurants i cafeteries que puguin re-
convertir-se temporalment i oferir serveis de 
menjar a domicili. Són primeres respostes per 
encarar aquest moment, però també tenim 
el punt de vista posat en la tornada, en com 
viurem un futur, ara per ara, incert i sense una 
data clara de quan tot tornarà a ser com 
abans. Si és que tot torna a ser com abans. És 
per això que també estem preparant un pla 
de reactivació econòmica. Com a Ajunta-
ment, doncs, hem estat, des de l’inici de la cri-
si, en contacte permanent amb les associaci-
ons de comerciants, eixos, mercats munici-
pals i paradistes del Mercadal per donar-los 
tot el suport i acompanyament. 

El comerç cohesiona i fa ciutat. Ara és l’hora 
de retornar als comerços com feia la mare, el 
pare, l’avi o l’àvia. Ara és l’hora de deixar clar 
que volem continuar a prop dels comerciants. 
Ara, més que mai i com deia la meva compa-
nya Mónica Polo, regidora de Salut i Gent 
Gran, hem de reiterar que no podem deixar 
ningú enrere. 

 
* L’autora és regidora de Presidència i de 
Comerç i Mercats
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Passatemps
SUDOKU

7 DIFERENCIAS AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPO

AUTODEFINIDO

CRUCIGRAMASUDOKU DIFERENCIAS

nº: 1598

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tu salud, tu autoestima y la
seguridad que sientes son

ahora muy sólidas. No necesitas
pedir permiso ni opiniones ya que
tú sabes lo que quieres y cómo
conseguirlo con rapidez.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Los golpes que te ha dado
la vida te hacen ponerte

siempre a la defensiva y desconfiar
de casi todo, pero ése no es el
camino para recomponer lo que
está roto dentro de ti.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Te esperan cambios nota-
bles en tu existencia. Un

amigo te hará ver las cosas de otra
manera y empezarás a dudar de
algunas de las cosas en las que
confiabas ciegamente.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Tu natural encanto se colo-
ca en el centro de tus éxi-

tos personales para hoy. Te servirá
de gancho para poder desplegar
después toda tu artillería pesada.
Harás negocios.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Cuidado con las personas
que demuestran fuertes

inseguridades. No es fácil mostrar
desconfianza hacia ellas, si son
amigos, pero tampoco puedes
dejar en sus manos tu futuro.

Virgo (23 agosto a 22 sept.)

En ocasiones encuentras
la satisfacción en las cosas

materiales. Pero pronto te das
cuenta que es un sentimiento
pasajero, que apenas dura lo que
las pilas de un juguete nuevo.

Libra (23 sept. a 22 oct.)

No des marcha atrás a lo
que ya has comenzado, no

tan pronto. A veces las cosas
necesitan un poco de tiempo para
cuajar y son ésas las más consis-
tentes y duraderas.

Escorpio (23 oct. a 21 nov.)

Déjate guiar por tu intuición
tanto en el aspecto profe-

sional como personal, porque ella
te llevará a los mayores aciertos.
No tengas miedo en arriesgarte un
poco por ella.

Sagitario (22 nov. a 21 dic.)

Modera tu tono de voz
cuando tengas que expre-

sar aquello que te desagrada.
Controla tu temperamento, que en
estos días está exaltado y te
puede meter en problemas.

Capricornio  (22 dic. a 19 ene.)

Un asunto que tenías prác-
ticamente olvidado te trae-

rá ingresos que no esperabas y
que te librarán de compromisos
que no deseabas. Busca más allá
de las apariencias.

Acuario (20 enero a 18 feb.)

Lo que comenzó como un
idilio pasajero empieza a

convertirse en una relación más
íntima. Eso provocará en ti un
torrente de sensaciones indescrip-
tibles. Te acercas a la felicidad.

Piscis (19 feb. a 20 marzo)

Estás en disposición de
asumir riesgos que hasta

ahora te habían asustado sobre-
manera. Eso te llevará a ámbitos
vitales marcados por la sorpresa y
las nuevas experiencias.
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1. Termina. | Poner la data. • 2. Cortes profun-
dos. | Natural de Arabia o perteneciente a esta
región de Asia. • 3. Trozo de terreno que se
cultiva algún tiempo y después se deja erial. |
Sacerdote. • 4. Espacio entre carriles. |
Adyacente. • 5. Calzado romano. • 6. De
acero. | Cara. • 7. Estilo pictórico. | Muerta con
violencia. • 8. Capacidades. | Tirar de un cabo.
• 9. Relativos al hueso. | Desconcierta.

1. Vistiendo. • 2. De raza gitana. | Según los

antiguos griegos, abismo de donde procede la

existencia. • 3. Alioli. • 4. Arbusto de madera

dura. | Poeta tracio. • 5. Ataca. | Policía nazi. •

6. Arbitraje. • 7. Regala. | Vereda entre maleza.

• 8. Orilla de la carretera. | Canal de agua. • 9.

El que tiene afición a las corridas de toros. •

10. Destape. | Cocinar en el horno. • 11. Hará.
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TERRASSA 

■ Dimecres De les 9 del matí a les 10 del vespre: Núria Pau, Ctra. 
Castellar, 110; Batlle, Pg. Camp del Roure, 20, i Segle XX, Ctra. 
Montcada, 144. De les 10 del vespre a les 9 del matí: Rubio, Sa-
ragossa, 7, oberta de 9 a 22 h; Torrent, Plaça Vella, 2, oberta de 8 
a 21 h; Segle XX, Ctra. Montcada, 144, oberta de 9 a 22 h; Muchart, 
Ctra. Matadepera, 45; Camacho, Rbla. d’Egara, 390, oberta de 7 
a 23 h; Cap Nord, Avda. del Vallès, 457, oberta de 9 a 21 h (de di-
lluns a diumenge). 

 

MATADEPERA 

■ Dimecres Àngela Jiménez, Pratginestós, 21; Ballbè, Sant Llo-
renç, 91, plaça de Sant Jordi, 1. 

 

RUBÍ 

■ Dimecres Batallé, P. Fc. Macià, 23; Espert, Fc. Macià, 86; Mont-
serrat, St. Jordi, 25; Lozano, P. de les Torres, s/n; Ruiz, Ctra. Saba-
dell, 96; Kronos, P. Cronos, 9-11; Baradad, Av. Barcelona, 59; Ori-
ol, Zafir, 28; Mas, Torres Oriol, 4; Batllori, Milà i Fontanals, 5; Aru-
mí March,  Magí Ramentol, 7; Miñarro, Segòvia, 1 (Ca n’Oriol); Ca 
n’Oriol, M. Déu de Lourdes, 35; Parrilla, Xercavins, 2; Progrés, Ver-
ge de Fàtima, 13 (guàrdia); Xapelli, Víctor Català, 22; Hidalgo-
Moscardó, Sabadell, 79; Condal, Calderón de la Barca, 11; Piera, 
Pl. Josep Sapés, 4; Sansi, Ctra. Terrassa, 16-18; Blanca, Ntra. Sra. 
de Lourdes, 73; Cuyàs, Milà i Fontanals, 43; Schmid, Riera, 12.

■ OLESA DE MONTSERRAT: 
Ley, Alfons Sala, 41; Rosa M. 
Matas, Argelines, 96; Beren-
guer, Anselm Clavé, 144; Abe-
leira, Colom, 95; Alavedra, St. 
Pere, 27. 
■ VILADECAVALLS: Troiano, Av. 
Barcelona, 22 (Can Tries). 
■ ULLASTRELL: M. Avilés, Ver-
ge de Montserrat, s/n. 
 

■ VACARISSES:  Pérez, Salvador 
Badia, s/n; Yolanda España, Ma-
jor, 9. 
■ RELLINARS: Oficina de 
farmàcia: dilluns de 12.00 a 
14.00 hores. Dimecres i diven-
dres de 9.30 a 12.00 hores. 
■ CASTELLBISBAL: Escudero, 
Pl. de l’Església, 8; Castellana, 
Av. Sant Vicenç, 3 (guàrdia).

f a r m à c i e st e l è f o n s t r a n s p o r t s
TERRASSA 
Emergències: Bombers, Ambulàncies, Mossos   112 
Ajuntament                                93 739 70 00 
Alcohòlics Anònims                    93 317 77 77 
Ambulàncies Egara                    93 733 96 96 
Ambulàncies Terrassa               93 733 00 10 
Bombers oficina                        93 783 44 44 
Brigades Municipals                 93 736 34 60 
Cambra de Comerç i Indústria      93 733 98 33 
Cambra de la Propietat             93 788 33 50 
CAP Antoni Creus i Querol      93 736 00 20 
CAP Rambla                                 93 736 59 00 
CAP Sant Llàtzer                            93 731 01 37 
CAP Terrassa Nord                       93 731 02 68 
CAP Terrassa Sud                          93 785 51 61 
CECOT                                             93 736 11 00 
Centre Cultural Terrassa              93 780 41 22 
Comissaria Policia Nacional   93 786 90 50 
Correus                                           93 788 01 87 
Creu Roja Urgències                   93 788 14 41 
Delegació d’Hisenda                 93 780 23 22 
Eco-Equip                                     93 784 33 00 
Egarvia (grua i parquímetres)   93 784 27 11 
FECSA-ENHER (avaries)             800 760 706 
Ferrocarrils de la Generalitat    93 205 15 15 
Foment de Terrassa                       93 789 11 11 
Funerària                                      900 268 268 
Gas Natural                                   902200850 
Gerència d'Urbanisme             93 739 70 90 
Grues servei permanent           93 733 32 34 
                                                        908 73 68 88 
                                                         93 786 93 98 
Hospital Mútua Terrassa         93 736 50 50 
Hospital Sant Llàtzer                    93 783 71 11 
Hospital Terrassa                        93 731 00 07 
Casa Soler i Palet                          93 783 27 11 
Serveis Socials                             93 788 50 65 
Informació a la Gent Gran        93 731 59 82 
Informació Municipal                               010 

Registre Civil                       93 693 29 11 

Jutjat de guàrdia              93 693 29 22 
Línia d'atenció a les dones en situació de 
violència                                       900 900 120  
Sanitat Respon                                            061  
Mina d'Aigües                             93 736 28 20   
Mossos d’Esquadra                  93 734 65 00 
Oficina Consumidor (OMIC)    93 731 59 82  
Oficina Informació Turística 93 788 44 00  
Patronat Mpal. d'Ensenyament     93 780 35 11  
Policia Municipal                        93 780 55 55  
Ràdio Municipal de Terrassa    93 736 14 14 
Registre Civil                                93 693 29 14 
RENFE                                             93 786 37 20 
Servei Català de la Salut           93 727 85 65 

Servei d'Urgències                      93 710 65 58 

Societat Mpal. d'Habitatge       93 733 61 71 

Taxi                                                   93 735 77 77 

                                                         93 735 66 66 

MATADEPERA 
Ajuntament                                93 787 02 00 

Bombers                                       93 730 00 18 

Casal de Cultura                          93 730 01 32 

Consultori mèdic                         93 787 10 55 

Matadepera-Ràdio-TV             93 730 00 00 

Policia Municipal                         93 787 01 35 

Taxi                       619 78 22 55 -  610 22 59 56 

                                                          93 734 01 01 

RELLINARS 

Ajuntament                                93 834 50 00 

RUBÍ 
Ajuntament                                93 588 70 00 

Bombers                                      93 697 60 80 

CAP Anton de Borja                   93 588 45 55 

CAP Mútua Rubí                          93 588 47 51 

Creu Roja                                       93 674 12 34 

Policia Municipal                       93 588 70 92 

Policia Nacional                          93 588 76 94 

Mossos d’Esquadra                   93 581 79 00 

Servei d'Urgències                     93 588 60 35 

Taxi                                                  93 699 76 12 

ULLASTRELL 

Ajuntament                                 93 788 72 62 

Consultori mèdic                      93 730 44 48 

Policia Municipal                        93 788 72 62 

VACARISSES 

Ajuntament                                93 835 90 02 

Creu Roja Urgències                 93 828 20 20 

Dispensari mèdic                       93 828 02 74 

Farmàcies          93 835 94 00 / 93 835 91 63 

Jutjat de Pau                                93 835 90 02 

Taxi                    93 828 02 82 / 610 46 64 66 

VILADECAVALLS 
Ajuntament                                   93 788 71 41 

Consultori Can Tries                  93 733 03 86 

Consultori mèdico C. Urbà          93 733 33 78 

Policia Municipal                        93 733 07 07 

Taxi                     93 734 01 01 / 609 79 40 20 

SERVEIS COMARCALS 
Consell Comarcal                        93 727 35 34 

Mercat Central                              93 726 53 71 

SERVEIS GENERALS 

Informació Generalitat                              012 

Estat Carreteres Catalunya                       012 

Estat Carreteres Espanya         900 12 35 05 

Telèfon de l’Esperança              93 414 48 48 

Telèfon de la Infància                900 300 777 

Telèfon de la Sida                        93 339 87 56

 

■ Línia 1. St. Llorenç - Rambla d’Ègara Hospital. 

■ Línia 2. Les Arenes - Pg. 22 de Juliol - Rambla d’Ègara. 

■ Línia 3. La Grípia  - Ca n’Anglada -  Rambla d’Ègara - la Maurina 

■ Línia 4. Can Parellada - Can Palet - Ca n’Aurell 

■ Línia 5. Pla del Bon Aire - Rambla d’Ègara - Can Trias 

■ Línia 6. Can Tusell - Sant Pere Nord - la Cogullada 

■ Línia 7. Pla del Bon Aire - Dr. Robert - Can Jofresa 

■ Línia 8. Can Jofresa - Avingues - Can Jofresa 

■ Línia 9. Can Palet - Can Jofresa - Avingudes - Can Palet 

■ Línia 10. Les Fonts - Can Jofresa - Estació del Nord 

■ Línia H. Poble Nou - 22 de Juliol - Hospital 

■ Línia 12. Can Gonteres - Rbla. d’Ègara - C.P. Vista Alegre 

 Bitllet senzill: 1.45 €. T-25: 18.00 €. Carnet Bus T-blanca: Entre 5 i 20€. 

Compra a l’Oficina de Mobilitat al carrer d’Iscler Soler, 9, i als estancs i llibre-

ries. Més informació a: www.tmesa@tmesa.com. 

 

TRANSPORT INTERURBÀ 

Totes les línies de transport interurbà tenen la seva sortida a l’estació d’autobusos 

ubicada en la carretera de Montcada. Telèfon d’informació: 93 733 11 12. 

 

■ Terrassa - Sabadell - Castellar del Vallès. 

Sarbús:                                  93 733 11 12 

Autobusos Segalés:           93 865 04 00 -   93 231 27 56 

■ Terrassa - Rubí - Sant Cugat - Cerdanyola - Barcelona. 

Sarbús:  93 733 11 12 

■ Terrassa - Universitat Autònoma. 

Sarbús: 93 733 11 12. TGO:  93 778 00 88 

■ Terrassa - Matadepera. 

TGO: 93 778 00 88 

■ Terrassa - Sant Llorenç dels Pins - les Pedritxes. 

TGO: 93 778 00 88 

■ Terrassa - Mura. TGO:   93 778 00 88 

■ Terrassa - Caldes de Montbui - Granollers. 

Autobusos Segalés:            93 778 00 88 

■ Sabadell - Terrassa - Martorell. 

Autobusos La Vallesana:   93 727 92 92 

■ Terrassa - Viladecavalls. TGO: 93 778 00 88 

■ Terrassa - Olesa de Montserrat. TGO: 93 778 00 88 

■ Terrassa - Rellinars. TGO: 93 778 00 88 

■ Terrassa - Ullastrell. TGO: 93 778 00 88 

serveis al lector

 
Serafín Fabón Rodrigo 72 anys 
Amable Ramón Giménez 90 anys 
Flora Puig Iglesias 94 anys 
Aixa Mohamed Berkan 59 anys 
Victoria Sánchez López 89 anys 
Rafael Serrano Jiménez 68 anys 

 
 
 

Alejandro Quevedo Gento 
Adriano Yera González 
Elvira Beltrán Ocaña 
Antonio López Sorroche 
Ramona Prieto Sebastian 
Pedro Palà Ullés 

 
 
 

Telèfons Farmàcies Transports

COMPLEX FUNERARI MUNICIPAL:

Ctra. de Montcada, 789 · 08227 Terrassa
Telèfon 900 268 268 · 93 786 94 00 
funerariaterrassa.cat

 

Consuelo Sánchez Morante 
Manuel Mateos Romero 
José-Antonio Quesada Chavero 
José Soriano Cordón 
Joaquim-Alejandro Padró Quintana 
Antonio Moreno López 
 

 
 
 
 

A partir del 30 de març queden suspeses totes les vetlles i cerimònies. 
Com a conseqüència, aquest apartat, que habitualment recull les dates 
de les cerimònies, no incorporarà informació fins que no passi aquest 

període excepcional. Moltes gràcies per la seva comprensió.
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LA 1

33

LA 2

ANTENA 3

TELECINCO

CUATRO

CANAL TERRASSA

LA SEXTA

MOVISTAR+

8TV

06.00 Notícies 3/24.
11.00 Planta baixa.
14.30 Telenotícies migdia.
15.50 Cuines.
“Vieires amb xoriço”.

16.05 Jo també em quedo 
a casa.
16.20 Joc de cartes.
Concurs amb Marc Ribas. 

17.30 Tot es mou.
20.30 Està passant.
Programa de humor 
amb Toni Soler. Amb 
la col·laboració de Jair 
Domínguez i Elisenda 
Carod. 

21.00 Telenotícies vespre.
22.10 Tabús.
Aquesta setmana, David 
Verdaguer viu amb la 
Isabel, l’Enric, la Marisé i 
el Rubén, quatre persones 
amb diversitat funcional. 
Tots expliquen la seva 
història i se’ls veu compe-
tir i divertir-se en una car-
rera de karts i un karaoke. 
Junts intenten trencar tots 
els tòpics que els envolten 
i descobreixen que els 
límits només se’ls imposa 
un mateix. 

23.15 L’ofici de viure.
00.20 Laberints.
Mirar-se al mirall. 

00.50 Notícies 3/24.

11.19 Els germans Kratt.
12.05 Yakari.
12.41 En Grizzy i els lèm-
mings.
13.43 Prodigiosa: Les 
aventures de Ladybug i 
Gat Noir.
14.06 Les Sisters.
15.15 Manduka.
15.43 El xai Shaun.
16.09 Les tres bessones.
16.58 Comptem amb la 
Paula.
17.30 El Mic i els seus am-
ics.
17.56 El dia que el Henry 
va conèixer...
18.06 Una mà de contes.
18.22 Oddbods.
18.44 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.45 Robin Hood, el 
trapella de Sherwood.
20.33 Info K.
20.48 Dinàmiks.
21.18 Camins per anar a 
l’escola.
21.45 En Grizzy i els lèm-
mings.
21.55 Concerts confinats.
22.05 La gran il·lusió, 
relat intermitent del cin-
ema català.
22.45 Cine.
“Hollywood Talkies”.

23.45 Concerts 33.

09.00 Espejo público.
13.20 Cocina abierta con 
Karlos Arguiñano.
13.45 La ruleta de la 
suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Cocina abierta con 
Karlos Arguiñano.
16.02 El tiempo.
16.30 Amar es para siem-
pre.
17.30 El secreto de Puente 
Viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.40 El tiempo.
21.55 El hormiguero 3.0: 
quédate en casa.
Convidats: David Bisbal i 
Ainhoa Arteta, cantants. 

23.00 En Primera Línea.
En aquesta ocasió, el re-
portatge reconeix la tasca 
dels treballadors essen-
cials: empleats de super-
mercats, transportistes, 
agricultors i ramaders que 
treballen cada dia per a 
tots. 

00.30 Especial coronavi-
rus.
01.45 Cine.
“Certificado de muerte”.

09.05 El Bribón.
09.50 El concurso del año.
10.45 Alerta Cobra.
14.00 El concurso del año.
15.00 Noticias Deportes 
Cuatro.
15.10 Deportes Cuatro.
15.25 El tiempo.
15.30 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día a las 
20 h.
20.30 Deportes Cuatro.
20.35 El tiempo.
20.45 Supervivientes: 
Diario.
21.20 First Dates: en ante-
riores citas.
21.45 First Dates.
22.45 Mzungu-Operación 
Congo.
Després d’haver 
aconseguit visitar 
l’espectacular llac de lava 
que amaga el volcà Nyi-
ragongo, un dels volcans 
en actiu més perillosos del 
món, l’equip torna a Meià, 
on queden molts ob-
stacles per salvar: encara 
queden moltes coses per 
fer i els comptes estan en 
una situació crítica.

00.10 Planeta Calleja.
02.35 Puro Cuatro.

07.30 Previo Aruser@s.
09.15 Aruser@s.
11.00 Al rojo vivo: previo.
12.30 Al rojo vivo.
14.00 La Sexta noticias 1ª 
edición.
14.55 La Sexta noticias: 
Jugones.
15.20 Jugones: el análisis.
15.30 La Sexta meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 La Sexta noticias 2ª 
edición.
20.55 Estación laSexta.
21.05 La Sexta deportes.
21.30 El intermedio desde 
casa.
22.30 Cine.
“El rescate de mi hijo”. La 
Karla és una dona feliç-
ment casada amb el Ben, 
un home musulmà que 
s’ha adaptat perfectament 
a Occident. No obstant 
això, després de la mort 
del pare del Ben, tot can-
via. Un matí, la Karla es 
desperta i descobreix que 
el seu marit ha desapa-
regut i que s’ha emportat 
al fill que tenen en comú.

00.00 Cine.
“Lavalántula”.

01.25 Las primeras 48 
horas.

07.30 Telediario matinal.
09.00 Noticias 24 horas.
10.00 La mañana.
13.00 Coronavirus: Última 
Hora.
14.00 L’informatiu.
14.30 Coronavirus: Última 
Hora.
15.00 Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.30 Mercado central.
17.20 Servir y proteger.
17.50 Acacias 38.
18.50 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 El paisano.
L’aventura de Jorge 
Cadaval d’avui transcorre 
a Ezcaray, a La Rioja. 
Allà coneix, entre altres, 
l’home més gandul del 
món: el Chuchi. Però 
també el Dani, un guia 
que li mostra els paratges 
més insòlits d’Ezcaray, i 
l’Aguchi, el més atrevit a 
l’hora de vestir i combinar 
colors impossibles. En 
aquest capítol Jorge rep 
cops per totes bandes. 

23.00 Entre ovejas.
00.00 Comando actuali-
dad.
02.00 Noticias 24 horas.

09.30 Aprendemos en 
casa.
11.30 La 2 express.
11.55 Top 10: el arte de la 
arquitectura.
“Diseños extravagantes”.

12.50 Mañanas de cine.
“El último pistolero de la 
frontera”.

14.10 Las recetas de Julie 
con Thierry Marx.
“La cocina vegetariana”.

15.05 Mi odisea griega.
“Hydra/Dokos”.

15.50 Saber y ganar.
16.30 Grandes documen-
tales.
18.15 Això què és?
18.35 Jo soc Erasmus.
19.10 Las recetas de Julie 
con Thierry Marx.
“Cocina con queso”.

20.00 Arqueomanía.
“La forja de los imperios”.

20.30 La 2 express.
20.45 Los mejores locales 
de diseño del mundo.
“El pop digital, un nuevo 
clásico”.

21.10 Grandes diseños.
“Richmond”.

22.00 Documaster.
23.45 En portada.
00.25 Cine.
“La enfermedad del do-
mingo”.

08.55 El programa de Ana 
Rosa. 
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Te-
lecinco.
15.45 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate.
21.00 Informativos Te-
lecinco.
21.45 El tiempo.
21.55 Deportes.
22.00 Supervivientes: 
Última hora.
22.40 Lejos de ti.
“Llegadas”.  
Després de complir la 
seva condemna, el Chino, 
parella de la Candela i pare 
del seu fill Pepe, torna al 
petit pis familiar a Sevilla. 
No obstant això, les vi-
sions del Massimo fan que 
la bailaora es pregunti si 
realment ell és el millor 
pare per al Pepe i si pot 
seguir fiant-se d’ell. Men-
trestant, a Roma, la Fran-
cesca anuncia al Massimo 
que creu que ha arribat el 
moment de començar a 
viure junts.

00.35 Bake Off. El gran 
pastelero.

15.32 Pel·lícula: Abyss.
Un equip de científics i un 
grup d’agents de les forces 
especials són enviats 
a rescatar un submarí 
nuclear que ha quedat 
atrapat al fons del mar. 
Tant bon punt comença 
la missió, l’equip s’adona 
que l’esquerda abissal que 
hi ha al costat del sub-
marí amaga alguna cosa 
estranya. (#0)

21.00 Pel·lícula: Fast & 
Furious: Hobbs & Shaw.
Des que es van creuar els 
camins de l’agent Hobbs, 
un lleial membre dels 
serveis de seguretat del 
cos diplomàtic nord-amer-
icà, i del solitari mercenari 
Shaw, exmembre d’un cos 
d’elit de l’exèrcit britànic, 
els insults, cops i burles 
no han cessat entre ells 
per veure quin dels dos 
cau abans. Però quan un 
anarquista millorat ciber-
genèticament anomenat 
Brixton aconsegueix el 
control d’una perillosa 
arma biològica, el món 
s’enfronta a una de les 
seves pitjors amenaces.

(Movistar Estrenos)

15.00 Al dia. Vallès Oc-
cidental.
15.30 Aventura’t.
16.00 Les tres bessones.
17.00 Al dia. Vallès Oc-
cidental.
17.30 Picalletres.
18.00 La porteria.
18.30 Ens quedem a casa.
19.00 Connecti.cat.
20.00 L’informatiu vespre.
20.25 El temps.
20.30 Aventura’t.
21.00 L’informatiu vespre.
21.30 Torna-la a tocar, 
Sam.
22.00 L’informatiu nit.
22.25 El temps.
22.30 Sobre la Marxa.

13.00 Informatiu 8tv.
13.27 Zap 8/Interferen-
cias.
14.46 Déu n’hi dron.
15.12 Distrito policial.
16.06 Ventdelplà.
17.06 Cine.
“Kansas Pacific”.

18.25 Cine.
“Ana Caulder”.

19.52 Distrito policial.
20.42 Jet lag.
21.33 Teresina, S.A.
22.00 Cine.
“Tiempo para morir”.

RECOMANEM

Gaspar Hernàndez. 

TV3, 23.25 >  
“Deixar de menjar-
nos l’olla”, a “L’ofici 
de viure” 
Les preocupacions, com ges-
tionar-les o, fins i tot, com 
evitar-les, són el tema 
d’aquest nou capítol de “L’ofi-
ci de viure”. Gaspar Hernàn-
dez començarà conversant 
amb Jenny Moix, doctora en 
Psicologia i autora del llibre 
“Mi mente sin mi”. També 
parlarà amb el monjo budista 
Guen Lochani i l’islamòleg Ha-
lil Bárcena.

La 1, 22.00 >  
“El Paisano” 
descubreix Ezcaray i 
les seves tradicions 
“El Paisano” viu aquesta set-
mana una divertida aventura 
en Ezcaray, La Rioja. Allí, Jor-
ge Cadaval coneixerà, entre al-
tres, a l’home més vague del 
món: Chuchi. Però també a 
Dani, un guia que li mostrarà 
els paratges més insòlits 
d’Ezcaray, i a Aguchi, el més 
atrevit a l’hora de vestir i 
combinar colors del tot im-
possibles.

La 2, 23.45 >  
“En Portada” 
recupera “El viaje de 
Madre Guáramo” 
Aquest es un reportatge de 
producció pròpia que acaba de 
ser guardonat amb el Globo 
de Plata del prestigiós World 
Media Festival d’Hamburg en 
la categoria de millor docu-
mental. En aquest treball, un 
equip del programa acompa-
nya a Meivis, una mare amb 
tres fills, en el seu viatge de 
Veneçuela al Brasil a la recer-
ca d’un futur millor.

Jorge Cadaval, “El Paisano”.

tv
D I M E C R E S

 tv      l’actualitat tv      la pel·lícula
“Estoy vivo”, un èxit internacional 
“Estoy vivo”, una de les sèries de més èxit d’RTVE, continua la 
seva marxa internacional i ja pot veure’s a l’Uruguai. La ficció ha 
estat venuda a TV Ciudad de Montevideo, que ha adquirit les tres 
temporades completes. La sèrie ha aconseguit conjuminar un  
èxit d’audiència, tant lineal a en diferit. Ha estat venuda a països 
com Itàlia, França, els Estats Units, Rússia, Grècia i l’Índia.

LaSexta 23.00> El rescate de mi hijo 

(Drama. Alemanya, 2010). Director: Edzard Onneken. Intèr-
prets:Yvonne Catterfeld, René Ifrah, Ercan Durmaz. 90minuts. 
Karla està feliçment casada amb Zaid, un home musulmà 
que s’ha adaptat a l’estil de vida occidental. Tots dos compar-
teixen un fill de 12 anys anomenat Hamy. Però tot el panora-
ma familiar canvia dràsticament quan el pare de Zaid mor. 
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Descobreix totes les promocions  
i novetats de Diari de Terrassa

Compra el Diari i participa!

Set 3 safates de forn 
 
38 x 22, 33 x 20 i 28 x 17 cm. Vidre opalí 
extra lleuger i extra resistent. 
Dissenyades per a un agarri segur. 
Blancor impecable. 24,95 + cupons.

Sortegem un increïble sopar per a 2 
persones al Ristol Viladecavalls 
Omple la butlleta i participa!

Centre de planxat 
compacte Solac 
Màxim vapor. 2.400 w màxim. 
Antical permanent. Vapor 
constant 45g/min. 
54,95 + cupons.

Joc de 3 ganivets Valira 
Resistència i fermesa amb elegància i modernitat. 
Acer inoxidable 18/0. Multiús: 11 cm. Ganivet xef: 
12,5 cm. Ganivet “Santoku”: 17,5cm. Fulla: 3cr13 de 
2,3 mm de gruix. 
18,95 + cupons.

Calefactor Taurus 
Potència 2.000 w. Termostat regulable. 
2 potències de calefacció. Posició ventilador. 
21,95 + cupons.

Espremedora 
de palanca 

Taurus Easy Press 300 
Motor de 300 w. Filtre 

regulador de polpa. 
Filtre d’acer inoxidable. 

Boca d’abocament 
antidegoteig. Dipòsit de 
0,652 l. Peces aptes per a 

rentavaixelles. 37,95 + 
cupons.
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