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EL CORONAVIRUS AL LLUÇANÈS

El Coronavirus paralitza 
l’activitat al Lluçanès

Salut confirma 10 positius per 
Coronavirus a l’ABS Lluçanès

El Coronavirus obliga a 
reorganitzar els CAP

El CAP de Prats rep els 
primers tests

La Generalitat de Ca-
talunya ha confirmat 
que fins al dia 30 de 
març s’han registrat 10 
casos positius en per-
sones amb residència 
a l’Àrea Bàsica de Sa-
lut (ABS) del Lluçanès. 
Aquesta àrea engloba 
Prats, Olost, Lluçà, 
Perafita, Sant Barto-
meu, Sant Martí, Oris-
tà i Merlès, i no inclou 
Sant Feliu (que per-
tany a l’ABS d’Artés) i 
Sant Boi, Alpens, Sant 
Agustí i Sobremunt 
(que pertanyen a l’ABS 
de Sant Quirze).

El resultat se situa 
en la franja baixa del 
mapa català. Amb tot, 
cal situar-lo en el con-
text actual, en què 
l’elaboració d’estadísti-
ques està resultant es-
pecialment complicada 
i, per tant, pot variar.//

Des del passat 16 de març els dife-
rents Centres d’Atenció Primària del 
Lluçanès es veuen obligats a concen-
trar els serveis en un centre principal. 
En el cas de l’Àrea Bàsica de Salut 
Lluçanès l’activitat es va concentrar al 
CAP de Prats, on s’hi van desviar les 
centraletes dels altres consultoris. Els 
consultoris d’Alpens i Sant Boi desvien 
totes les seves visites al CAP de Sant 
Quirze i els veïns de Sant Feliu Sas-
serra els toca anar a Avinyó. La con-
centració de serveis en menys centres 
respon a la necessitat d’optimitzar re-
cursos i poder garantir l’atenció a  tota 
la població.

En un comunicat oficial, l’ajuntament 
olostenc va explicar que no comparteix 
la decisió de concentrar l’activitat mè-
dica al CAP de Prats i que està prenent 
“mesures compensatòries per facilitar 

El CAP de Prats de Lluçanès ja 
disposa de les primeres unitats de 
proves per detectar el coronavirus. 
La Diputació de Barcelona els ha 
distribuït entre els ajuntaments per 
a la gestió i prevenció de riscos als 
coŀlectius de treballadors municipals 
dels serveis essencials com serveis 
d’atenció domiciliària o brigades 
de neteja, per tal d’assegurar que 
aquests professionals treballen amb 
garanties i poden continuar prestant 
els seus serveis.

La petició d’aquests tests s’ha orga-
nitzat a través dels ajuntaments, que 
tenien la possibilitat de fer una co-
manda de material sanitari a la Dipu-
tació. Des del Consorci del Lluçanès 
es va recomanar que els ajuntaments 
demanessin també aquests tests i que 
s’entreguessin al CAP de Prats, l’únic 

que cap persona deixi de ser atesa”.
Tots els centres d’atenció recorden a 

la població que abans d’anar al CAP cal 
trucar-hi, des d’allà se’ls atendrà de la 
manera més adequada i se’ls dirà què 
han de fer. I recorden que en el cas de te-
nir símptomes del Coronavirus, el millor 
és quedar-se a casa i trucar al 061.

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Lluça-
nès  manté iguals les urgències de nit, 
caps de setmana i festius  i segueix fun-
cionant el telèfon d’urgències. L’únic 
canvi és la concentració del servei. Els 
veïns de Sant Feliu tampoc veuen al-
terades les urgències que  nits, caps de 
setmana i festius continuen a Artés. I 
pel que fa als municipis d’Alpens i Sant 
Boi els caps de setmana seguiran anant 
al PAC de Torelló però les urgències de 
nit es traslladen al CAP Osona a la pla-
ça Divina Pastora.//Red

que es manté obert aquests dies, te-
nint en compte que els aparells de 
detecció ràpida de la COVID-19 han 
de ser manipulats per personal sani-
tari. Mentre que alguns ajuntaments 
ho han intentat i no ho han aconse-
guit, la Diputació sí que ha entregat 
aquest material als ajuntaments de 
Prats, Olost, Sant Bartomeu i Oristà. 
A Olost, l’Ajuntament ha confirmat 
que n’ha rebut 25 i que els ha cedit al 
CAP de Prats “fent constar que en la 
mesura del que sigui possible aquest 
material sigui utilitzat per la detecció 
de la infecció de les persones d’Olost 
i Santa Creu de Jutglar” i que “en 
la mesura de les necessitats més pe-
remptòries, la cessió del material no 
impedeixi que es realitzin almenys 5 
dels tests al personal dels serveis es-
sencials del municipi d’Olost”.//Red

No és una Rella com les altres, és la més 
llarga dels últims 20 abrils i la primera que 
no és en paper. Potser hi ha moltes notíci-
es però sols hi ha un tema: el Coronavirus. 
 
  Aquest ha alterat el dia a dia dels CAPs, dels 
centres hospitalaris i de totes les persones 
que hi treballen. En aquest número troba-
reu el testimoni de quatre lluçanenques que 
des de diferents posicions i hospitals plan-
ten cara als desafiaments de la COVID-19.   

El virus ha alterat comerços, empreses, au-
tònoms i indústries. Algunes s’han vist obliga-
des a abaixar les persianes, altres han reorga-
nitzat horaris i algunes han començat a oferir 
serveis que fins ara no s’havien ni plantejat 
però que els estan ajudant a trampejar la crisi.  
 
Famílies i mestres estan més “connecta-
des” que mai. Els reptes per l’educació d’in-
fants i joves que planteja aquesta nova 
situació repensa momentàniament un mo-
del que mai havia deixat de ser presencial. 
 
Però com tota gran crisi, aquesta també té 
les seves coses bones: xarxes de volunta-
ris, cosidores de mascaretes, creadors de 
pantalles de protecció. Onades de solida-
ritat s’han despertat arreu del Lluçanès. 
 
Aquesta crisi ens aboca coses noves. Esperem 
aprendre dels errors del passat. Per força ara 
caldrà construir un futur diferent.
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LA COLUMNA

Enyorar-se en temps 
de confinament

El dia que ens van dir que ens havíem de que-
dar tancats a casa vam pensar, mira, tindrem 
temps per llegir i escriure. Després la cosa s’ha 
anat complicant: cada cop més gent emmalalteix 
i no hi veiem la fi. Si vius entre dos llocs, com 
tanta gent avui dia, sempre passa que quan ets 
a una banda ja voldries ser a l’altra i això, ja 
ho sabem, es calma a costa de cotxe i benzina. 
Ara, però, hem quedat encallats.  I això porta a 
quest sentiment tan estrany i tan viu de l’enyor. 
L’enyor de les persones amb qui compartim es-
tones. L’enyor de les cases, amb la seva olor ca-
racterística, les vistes, els aires, les fresses. Un 
dels guanys d’aquesta merda de situació són els 
sons del silenci. Ocells, branques, gairebé el mo-
viment de la cortina, tot se sent. Però el mateix 
silenci i la poca activitat alimenten l’enyor.  Per 
desenyorar-nos, avui dia hi ha algunes solucions, 
que sovint són les mateixes que les del telefei-
nejar. Videotrucades amb la família i els amics. 
Visites virtuals als indrets coneguts. Grups de 
Whatsapp. Sí, tot això està molt bé. Però les ex-
periències de debò demanen com a mínim tres o 
quatres dels cinc sentits. No n’hi ha prou amb la 
vista i l’oïda, ens cal el tacte, l’olfacte i el gust. 
Una combinació de tres, per exemple, el gust de 
la carn d’olla de la mare, l’olor dels alls tendres 
que et dona el pare, el tacte de mà amb mà amb 
un veí. O bé el lladruc del quisso de casa, la vista 
concreta d’aquella roca amb aquell romaní, l’olor 
del romaní, la fressa de la roca rodolant. I així 
podríem anar fent perquè, ves quina descober-
ta, la nostra vida de cada dia va carregada de 
detalls i aventures que la major part de vega-
des ni els captem ni els donem valor. La putada 
d’aquesta situació és que no se’n veu clar el final. 
Tampoc se sap quina mena de final serà. De cop, 
tothom ha experimentat en un o altre grau, això 
que cada dia deuen sentir els presos, polítics o 
comuns, aquestes ganes d’un impossible: ser ara 
mateix a una altra banda. Com que de moment 
això queda lluny, només hi ha una actitud i és la 
que combina esperança i paciència. Penso en la 
gent que s’ha d’estar en un refugi mentre cauen 
bombes, com els nostres avantpassats, o embos-
cats de les guerres, o en un camp de refugiats, o 
en una trinxera, o dins una barca amb un munt 
de cossos premuts i a la deriva. Penso en tot això 
i m’adono que encara som privilegiats. Després, 
el dia que marxi la nuvolada, ja tindrem temps 
de mirar què coi ens ha passat, perquè no ho 
hem pogut aturar, i d’imaginar amb més preci-
sió com seran les nostres vides a partir d’ara.// 

Ramon
ERRA

“Farà una setmana que el metge em 
va dir que em confinés al 100%”

L’olostenca Mireia Pons farà 
poc més d’una setmana que es 
troba confinada a casa per reco-
manació sanitària. “El metge em 
va dir que em confines al 100% 
i que no surti per res”, confirma. 
La Mireia treballa amb personal 
de risc i està a l’espera de fer el 
test per saber si és positiva en 
COVID-19.

Al seu lloc de feina ja s’han confir-
mat alguns casos és en aquest mo-

ment quan la Mireia li donen hora 
per fer el test i rep un seguiment 
“pràcticament diari” del seu cas, tal 
i com informa, encara que ja feia 8 
dies que es trobava de baixa perquè 
notava alguns símptomes. 

Actualment, assegura que els 
símptomes són “lleus”. Segons 
constata, va començar amb febre 
per la qual ja li van fer la baixa. 
“Quan més em vaig preocupar va 
ser quan em van informar que 
alguns usuaris amb els que jo 
havia estat treballant eren posi-
tius” assegura, ja que en aquest 
moment també se li van mani-

L’olostenca Mireia Pons es troba a casa confinada ja que 
treballa amb personal de risc

festar altres símptomes com “tos, 
els pulmons tapats i cansament 
en fer petits esforços com pujar 
les escales”. Va ser en aquest mo-
ment quan, des del CAP, la van 
fer estar 100% confinada a casa 
per ser un possible positiu i va 
entrar a la llista per fer el test. 

A hores d’ara encara esta pen-
dent de fer la prova, i resta en 
una situació d’incertesa. Ella 
mateixa declara que la situació 
és nova i que els protocols enca-
ra no estan gaire definits. “Cal-
drà seguir els consells del CAP i 
de l’empresa”, afirma.//

OLOST
Per_ Lluc Corominas

Per_ Gemma GallorteACTUALITAT IL·LUSTRADA
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La vida als hospitals
LA CRISI SANITÀRIA

“Els que atenem els malalts 
de Coronavirus ja assumim 
que potser l’agafarem”

“El més terrible és que hi ha 
gent que mor sola” 

Sanitàries del Lluçanès expliquen com fan front a la crisi del COVID-19

La sasserrenca Laura Sucar-
rats és metgessa de rehabilitació 
de la Xarxa Assistencial Univer-
sitària de Manresa. Normalment 
tracta pacients amb patologia 
musculoesquelètica o neurològi-
ca en una consulta externa, però 
amb l’arribada del Coronavirus 
ha canviat totalment la seva 
tasca mèdica. Ara atén pacients 
amb el virus COVID-19. 

“A tots els metges, des d’un of-
talmòleg a un traumatòleg, de 
qualsevol especialitat, els toca 
anar a l’hospital a fer un reforç de 
12 hores”. Com explica, la majoria 
hi han d’anar “dia sí, dia no”. Tot i 
que, com diu, això és “de moment, 
perquè ja assumim que alguns 
dels que atenem aquests pacients 
ens posarem malalts”.

La majoria d’hospitals disposen 
de poc material per garantir la 
seguretat dels sanitaris. Aquest 
també és el cas de Manresa, on hi 
ha pocs EPI (equips de protecció 
individual). “No sé si has vist les 
bates que es posen els metges per 
visitar els pacients, aquestes bla-
ves. Les hem d’anar reutilitzant 
per allargar-los la vida, i de les 
mascaretes també. Falta materi-
al i no se sap quan arribarà”.

Els sanitaris s’han anat adap-
tant, millorant una organització 
que va començar sent caòtica. 
“Dia a dia anava canviant la si-
tuació, els protocols, els tracta-
ments i l’organització. Estàvem 
pendents del mòbil 12-13 hores 
al dia, pendents de si ens avisa-
ven, de qui treballava, dels que 
havien quedat a casa perquè te-
nien símptomes…”. 

L’olostenca Bruna Sala és estu-
diant de 3r d’Infermeria, i l’han 
reclutat abans d’acabar els estu-
dis, a l’Hospital de la Santa Creu 
de Vic. Com diu, habitualment hi 
ha infermeres de reforç que pas-
sen per tot el centre, però amb 
la situació actual, i per evitar el 
perill de contagi, n’hi ha d’haver 
a cada planta. La Bruna fa d’au-
xiliar a la tercera planta, on hi 
sol haver malalts que han operat 
a l’Hospital General, i ja estan 
curats “però els falta fer rehabi-
litació”. Aquests dies també hi 
porten alguns contagiats per la 
COVID-19.

Normalment a la Santa Creu hi 
ha persones grans que reben la vi-
sita de familiars. Els malalts poden 
anar al gimnàs, al menjador o a la 
perruqueria. En aquests moments 
els malalts no poden sortir de l’ha-
bitació i les famílies només poden 
trucar. “Ens passem el dia dient: 
ha trucat el teu fill i t’envia molts 
petons”. La Bruna explica que hi 
ha 31 malalts a la seva planta, i 
d’aquests “hi ha força casos de pa-
cients amb Coronavirus que prove-
nen de l’Hospital Universitari (Ge-
neral)”. Per ella “el més terrible és 
que la gent s’ha de morir sola”. 

Com a arreu, les infermeres van 
protegides amb la bata blava i la 
mascareta amb vàlvules, ulleres i 
guants. En tenen un joc per per-
sona i l’han de reaprofitar, encara 
que “en teoria alguns elements 
són  d’un sol ús”. A sobre de la 
mascareta de l’EPI se n’hi posen 
una de quirúrgica “o de les que 
fan la gent a les cases”. També 
es posen ulleres, un gorro i doble 
guants: “uns que ens deixem tota 
la jornada, i uns altres que canvi-
em quan entrem a veure cada pa-
cient”. A més a més, en visitar els 
pacients amb Coronavirus es po-
sen una altra bata i una pantalla: 
“aquell plàstic transparent”. Com 
que s’han d’equipar molt, quan 
entren a l’habitació dels positius 
ja aprofiten per fer “tota la feina: 
la higiene, posar la medicació, do-
nar l’esmorzar…”. Com afegeix, 
tots els residus que han estat en 
contacte amb els malalts van en 

El número de contagis ha aug-
mentat molt de pressa, i com diu 
en aquests moments “potser entre 
un 90 i 95% del total d’ingressats a 
l’hospital estan infectats pel Coro-
navirus”. Una xifra que augmenta-
rà: “ja s’assumeix que si un pacient 
ingressa sense el virus, la probabi-
litat que l’agafi és molt alta”. 

En l’inici de la crisi sanitària, 
la Laura Sucarrats va enviar un 
missatge al veïnat de Sant Feliu 
Sasserra, on hi deia: “és molt im-
portant que us quedeu a casa i 
que només tingueu contacte amb 
les persones amb qui conviviu. 
Si qualsevol de vosaltres té tos, 
mocs, mal de cap, mal de coll amb 
febre o sense es considerarà que 
teniu el Coronavirus i us heu d’aï-
llar encara més dins del mateix 
domicili”. Ara reitera l’avís amb 
més força i afegeix que “si ens ha-
guéssim quedat a casa una setma-
na abans de quan van dir-ho se-
gurament no estaríem en aquesta 
situació”. Afegeix que “als pobles 
costa més d’entendre que ens hem 
de quedar a casa perquè sembla 
que el virus no arribarà, però la 
probabilitat de contagiar-se tam-
bé hi és i cal que tothom faci cas 
de les indicacions”.

En el cas que algú de la família 
tingui el Coronavirus explica que 
és molt important que es quedi 
confinat a dins d’una habitació: 
“només pot sortir per anar al la-
vabo i després s’ha de netejar amb 
lleixiu tot el que ha tocat”. Per a 
més informació de com fer front 
al virus recomana fer una ullada 
al Canal Salut, de la Generalitat: 
canalsalut.gencat.cat.//JFO

contenidors especials.
Portar tot aquest material pro-

voca estrès a les sanitàries “la 
mascareta m’ofega molt, tantes 
capes fan molta calor. És angoi-
xant”. A aquest estrès, s’hi suma 
l’emocional, de veure la solitud 
dels avis, i el fet que hi ha com-
panyes que han d’agafar la baixa: 
“arriba un punt que et fa mal a tot 
arreu”. És per aquest motiu que 
des de l’hospital han posat servei 
psicològic a les sanitàries.

En arribar a casa moltes infer-
meres tenen precaucions especi-
als. Com diu la Bruna, algunes 
intenten no fer abraçades i petons 
als seus familiars. Ella, que viu 
amb els seus pares, només utilitza 
un dels dos lavabos de casa seu, i 
els seus pares l’altre. “Quan arribo 
de la feina el primer que faig sem-
pre és dutxar-me. La roba que por-
to, a rentar, i em poso roba neta”. 

A l’horitzó hi queda la medicina 
o vacuna que permetrà superar el 
COVID-19. En aquests moments, el 
metge epidemiòleg Oriol Mitjà i el 
seu equip fan assajos per provar una 
possible medicina, i l’Hospital de la 
Santa Creu s’hi ha adherit.//JFO

Laura Sucarrats, metgessa de la Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa

Bruna Sala, estudiant de 3r d’infermeria, 
reclutada per fer d’auxiliar a l’Hospital 
Universitari de la Santa Creu

http://canalsalut.gencat.cat
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“La situació és molt dura”

La Maria Puig, de Sant Boi de 
Lluçanès, és infermera del servei 
d’urgències de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge de l’Hospitalet 
de Llobregat des de fa set anys. 
Aquests dies és al mòdul D d’ur-
gències, on s’atenen els pacients 
més crítics del Coronavirus.

DES DE QUIN DIA ESTEU TRACTANT 
PACIENTS AMB COVID-19?

El primer cas va sortir el 25 de 
febrer a l’Hospital Clínic. A partir 
d’aquest dia hi va haver casos a diver-
sos hospitals de Barcelona.

HI HA MOLTS PACIENTS INGRES-
SATS I EN AÏLLAMENT?

En total tenim 500 malalts hospi-
talitzats amb COVID-19 positius, 70 
d’ells a les diferents unitats de cures 
intensives que s’han habilitat. I s’està 
preparant una nova unitat que tindrà 
24 llits més per malalts crítics. 

 
QUANTES PERSONES ATENEU D’UR-

GÈNCIES EN UN DIA?
A l’Hospital de Bellvitge atenem 

unes 300 urgències al dia, el 80 o 
90% són pacients amb COVID-19 i, 
d’aquests, un 10% necessiten llits 
d’UCI. Les urgències amb patologies 
quirúrgiques es deriven a una altra 
clínica.

El nostre servei d’urgències es dis-
tribueix en 4 mòduls: 3 estan dedicats 
exclusivament a atendre malalts amb 
sospita de COVID-19 (on es distribuei-
xen en funció de la gravetat dels símp-
tomes), i un quart que és per atendre la 
resta d’urgències. D’aquesta manera no 
es barregen malalts contagiats amb els 
que no ho estan.

 
COM SABEU SI UN PACIENT ÉS PO-

SITIU O NO, SENSE FER-LI EL TEST?
Quan el malalt arriba al servei 

d’urgències primer és valorat per la 
infermera de triatge i se li facilita una 
mascareta quirúrgica. Si els símpto-
mes són greus i el malalt necessita 
una atenció immediata es trasllada 
directament al mòdul corresponent.  
A la resta se’ls demana una radiogra-
fia de tòrax i es valora si hi ha signes 
de pneumònia. Si és així, es fa el test 
i es classifiquen els malalts en funció 
de la seva gravetat. Al mòdul A els 
pacients lleus, al mòdul B els malalts 
amb patologia moderada i al mòdul D 
els malalts amb insuficiència respira-
tòria. Els malalts amb una radiogra-
fia normal i amb diagnòstic lleu se’ls 
envia a fer la quarantena als seus do-
micilis.

En funció de l’evolució clínica del 
malalt i els resultats del test el ma-

lalt pot ingressar a l’UCI o a la planta 
dels semicrítics, on van els casos més 
greus, que requereixen suport res-
piratori. Els malalts estables poden 
anar a les diferents plantes d’hospita-
lització. També s’ha habilitat l’Hospi-
tal de Dia i el CMA (Cirurgia Major 
Ambulatòria) per drenar els malalts 
lleus del servei d’urgències que estan 
a l’espera dels resultats.

La majoria de positius queden in-
gressats a càrrec de l’àrea de pneu-
mologia, medecina interna o malalti-
es infeccioses. Si empitjoren, i si hi ha 
disponibilitat de llits, van a l’UCI.

 
QUINES EDATS TENEN?
Hi ha un rang d’edat molt variable, i 

també n’hi ha de joves. Van de 20 fins 
a 75 anys, però la majoria estan entre 
els 50 i 70 anys. Depenent de l’edat 
de les persones i les patologies que 
puguin tenir de base, es valora si són 
candidats per anar a l’UCI; si no ho 
són es fan servir altres tractaments i 
mesures menys agressives per tractar 
la patologia respiratòria.

 
QUINA ÉS LA MITJANA DE MORTS 

PEL CORONAVIRUS AL DIA?
Només et puc donar les dades d’urgèn-

cies, on tenim una mitjana de 3 morts al 
dia. A la resta de plantes, no ho sé. 

 
TENIU SUFICIENTS EQUIPS DE RES-

PIRADORS?
Tenim 110 respiradors aproximada-

ment, n’han comprat més, estem pen-
dents que ens arribin.

 
ESTEU SATURATS A BELLVITGE?
Ara ja es preparen nous espais pels 

dies que vindran. De moment, com 
que podem drenar els pacients a tots 
els espais que s’han habilitat, el ser-
vei d’urgències no està coŀlapsat, però 
quan els llits de l’UCI i plantes arri-
bin a la seva màxima capacitat, lla-
vors quedarà saturat.

La capacitat pel que fa a infraes-
tructura i personal està al màxim. 
Aquesta setmana ja han vingut infer-
meres d’atenció primària a fer suport. 
Aviat pot quedar desbordat.

Hem habilitat un espai de consultes 
externes amb 50 llits per malalts que 
hagin superat la fase aguda, malalts 
que estan bé però encara no suficient-
ment per tornar a casa.

 
EL PERSONAL SANITARI ESTEU 

ACOSTUMATS A VEURE MORIR PER-
SONES, PERQUÈ ÉS DIFERENT LA SI-
TUACIÓ ACTUAL?

Estem acostumats a viure situacions 
molt extremes i per desgràcia estem 
familiaritzats a veure morir malalts, 
però aquests dies veiem morir els pa-
cients sols, ja que està prohibida l’en-
trada d’acompanyants: en situacions 
normals el pacient té els familiars al 

seu costat. La situació actual és dife-
rent, és més dura. Els malalts estan 
sols, ens fan preguntes, estan espan-
tats, no tenen un familiar allà al costat. 
És trist en el sentit que no hi ha nin-
gú per donar-los suport que no siguem 
nosaltres, i tampoc no podem estar-hi 
el temps que ens agradaria. Vivim una 
situació d’angoixa, treballem amb unes 
mesures de seguretat a les que no es-
tem acostumats. Costa adaptar-s’hi, 
estàs més nerviosa, no respires bé, tens 
calor, pots estar hores fent tècniques 
i atenent al malalt. A ell el veus trist, 
amb por… És una situació dura.

 
ELS PACIENTS MÉS GREUS SÓN 

CONSCIENTS DE LA SEVA SITUACIÓ?
La majoria de pacients en són ben 

conscients. Jo estic al mòdul D, on ate-
nem els més greus, i ja quan entren 
els veus amb por, amb pànic; ja veuen 
que si no els ajuden no sobreviuran, 
ningú viu sense respirar. Demanen 
molta atenció i tenen ansietat en pen-
sar amb el que ha de passar. Almenys 
en el nostre servei qui està amb el pa-
cient és la infermera, estem totes les 
hores amb ells. El metge fa les visites i 
si no es complica no hi torna a entrar.

Nosaltres intentem trucar a les fa-
mílies. Un cop informades per part del 
metge que el malalt està en els seus 
últims moments de vida, nosaltres 
els diem que som allà per tranquil-
litzar-los, amb ells fins al final. Els 
expliquem que ell/a no està patint i 
que no el deixarem sol. 

També estem mirant de buscar dis-
positius perquè els malalts es puguin 
comunicar amb els familiars, en algun 
moment hem utilitzat el nostre mòbil. 
Ens hem posat en contacte amb el de-
partament de comunicació de l’hospi-
tal per tal d’aconseguir tauletes i po-
der fer aquest servei durant l’ingrés 
o últims dies, ja que hi ha pacients 
que no tenen mòbil, sobretot la gent 
gran; o que tenen un mòbil antic i no 
es poden veure amb les seves famílies. 
A més a més, la gent arriba sense el 
carregador i es queden sense mòbil al 
cap de poc.

 COM ANEU PROTEGITS ELS SANI-
TARIS? TENIU MANCANCES?

Els polítics diuen que primer hi ha 
el personal sanitari, que som el motor. 
Però no es veu reflectit en els nostres 
EPI (Equip de Protecció Individual). 
Tot el personal sanitari anem prote-
gits de la mateixa manera. Anem ben 
protegits? Sí i no. Hauríem de portar 
bates impermeables en tot moment, 
però com que en tenim molt poques 
només s’utilitzen en l’atenció a ma-
lalts ventilats. Per la resta, bates no 
impermeables i un davantal de plàstic 
que no ens protegeix suficientment. 
Les mascaretes les hem de reutilitzar 
fins a tres dies. I les ulleres encara, 
perquè es poden netejar i esterilitzar.

Ens diuen que estan pendents que 
arribi més material i molts ens pre-
guntem on és aquest material que 
sembla que no arriba mai.

ST. BOI DE LLUÇANÈS / BELLVITGE
Per_ Marta Giravent

Maria Puig, infermera a Bellvitge
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 HEU REBUT DONACIONS I MATERIAL?
Sí, moltes empreses ens fan donacions de 

material per si ens pot anar bé. L’associació de 
xinesos de l’Hospitalet ens va portar guants 
i mascaretes, a un col·legi del Prat cada nen 
va aportar 7€ i van comprar-nos guants. El 
Decathlon ha fet donació d’ulleres i imperme-
ables que els podem fer servir com a bates. 
També han començat una campanya per re-
captar donacions particulars i d’empreses.

 
COM ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?
És molt complicada, difícil per tothom: pel 

personal sanitari, famílies, malalts, cada dia 
ens hem d’adaptar a una nova realitat. El dia 
a dia és dur. El personal sanitari, durant les 
hores que treballem, no parem; estem al 200% 
i ho donem tot. El que t’esgota més és la part 
mental, el patiment del malalt; sentim empatia 
pel malalt i t’afecta, som humans, i encara que 
estem acostumats a situacions extremes, viure 
això dia a dia costa de processar.

 
COM VIUS TU PERSONALMENT LA SITUA-

CIÓ ESTANT A PRIMERA LÍNIA?
Molta incertesa, perquè no sabem fins a quin 

moment podrem donar el tractament i el suport 
que cada malalt necessita. A vegades t’arriba 
més d’un malalt en estat crític, i tots necessiten 
un respirador, però potser en aquell moment 
només disposem d’un, i s’ha de prioritzar el més 
greu mentre se’n busquen per als altres malalts 
que ho requereixen.

 
I SI EL PERSONAL MÈDIC TENIU SÍMPTO-

MES?
Si els treballadors tenim símptomes ens 

visita un metge de medicina preventiva i ens 
fan el test, i fins que no tenim el resultat ens 
fan treballar. Encara que tinguis un contacte 
de risc, si no desenvolupes els símptomes no 
et fan el test ni t’envien a casa a fer la qua-
rantena.

De moment estem fent el mateix horari, el 
servei d’urgències és la unitat que de moment 
té menys baixes de personal. Hi ha uns 150 
treballadors afectats per la COVID-19.

També ens han posat un reforç d’estudiants 
de 4t d’infermeria que fan tasques d’ajuda a 
la infermera, però no poden assumir malalts.

 
I QUAN ARRIBES A CASA?
El temor més gran és contagiar a la persona 

amb qui convius, perquè no tothom té la sort 
de poder aïllar-se en un pis sol.

 
HAN DIT QUE HABILITARAN HOTELS A PROP 

DELS HOSPITALS PEL PERSONAL SANITARI?
En el nostre cas se’ns permet utilitzar els 

vestidors i les dutxes del Poliesportiu Munici-
pal de Bellvitge Sergio Manzano.

 
QUIN CONSELL ENS DONARIES?
És un virus que es transmet per contacte 

estret amb les secrecions respiratòries que es 
generen amb la tos i/o esternuts. Cada infectat 
transmet el virus de mitjana a 3 persones. Per 
això són molt importants les mesures d’higie-
ne (rentat de mans, procurar no tocar-nos la 
cara, utilitzar mocadors d’un sol ús, mantenir 
uns 2 metres de distància…). Vull agrair que 
tothom es quedi a casa, respectant les mesu-
res de confinament i minimitzant les sortides. 
Com més prolongat sigui el contacte amb una 
persona contagiada, major serà la teva càrre-
ga viral amb el risc que es compliqui la ma-
laltia, independentment de l’edat i l’estat de 
salut que tens.//

“Normalment ja anem justos de personal”

Les farmàcies  també aguanten l’embat

En la primera setmana de 
crisi sanitària pel Coronavirus, 
l’Hospital General de Vic, com 
la majoria d’hospitals del país va 
fregar el col·lapse. L’Iris Nogue-
ra és auxiliar d’infermeria a una 
planta de l’hospital, i explica que 
“els primers dies costava molt, 
perquè arribaven molts possibles 
contagis i els testos tardaven més 
temps a donar els resultats”. Ara 
que han passat dues setmanes, 
“s’han establert protocols”, i com 
diu  “l’organització ha millorat 
força respecte els primers dies”. 
Aquesta és la situació a les plan-
tes d’ingrés, com diu, a urgències 
és una altra història, i “la UCI 
està molt plena”. 

A la seva planta són tres in-
fermeres i tres auxiliars, i fan 
torns de 12 hores, “de 8 a 8; i un 
dia de treball, un dia de festa”. 
Com explica, la jornada habitu-
al es divideix en tres torns de 7 
hores, és per això que han hagut 
de reforçar el personal amb més 
auxiliars i personal de neteja. En 
aquest sentit, l’Iris afegeix que 
“normalment ja falta personal”, i 
explica que des de l’època de les 
retallades va pujar la ràtio de 
pacients per personal, i des de 
llavors “anem justos”. Per ella, 
també caldria “que ens apuges-
sin el sou”.

Per tal d’evitar que entri el vi-

El personal farmacèutic està 
sent una altra peça important 
en la gestió d’aquesta crisi. Un 
personal sanitari, sovint rele-
gat a la rereguarda, que juga 
un paper clau, especialment, 
en la contenció i el control de la 
propagació del virus. 

Mascaretes, guants, termò-
metres, són alguns exemples del 
material sanitari que més de-
manda tenen i que la gent bus-
ca. I així ho asseguren des de la 
Farmàcia Viver de Prats de Llu-
çanès, on, les provisions de mas-
caretes s’han exhaurit i la resta 
també escasseja. “Les provisions 
són escasses per a tothom, ja que 
totes les farmàcies necessitem el 
mateix i és difícil que arribi en 
gran quantitat” afirmen des de 
la Farmàcia que, per substituir 
la falta de mascaretes, ofereixen 
les fabricades amb roba de ma-
nera solidària per alguns veïns i 
veïnes del poble. 

rus a l’hospital, el personal no 
pot entrar “ni objectes personals, 
ni el mòbil, ni tampoc l’entrepà, 
per evitar que entrem res con-
taminat”. Com afegeix, aquests 
dies és l’hospital qui els serveix 
els àpats: esmorzar, dinar i bere-
nar, en el seu torn. Una vegada 
acabat el torn “guardem el nostre 
EPI en una bossa, ens dutxem a 
la mateixa planta, ens posem 
una altra roba, baixem a baix al 
vestidor, i ens posem la roba per 
anar a casa”.

Sobre els EPI (equip de pro-
tecció individual), explica que 
al principi feien el protocol ben 
fet: “cada cop que entraves a una 
habitació, canvi de guants, de 
bata i de mascareta”. En aquests 
moments encara hi ha material 
però com diu, “hem de reciclar 
una mica”. Per exemple, la mas-
careta FP2, que segons diuen té 
efectivitat entre 24 i 48 hores, 
“l’hem de portar una setmana si 
ens aguanta. I les bates imper-
meables, les típiques blaves, han 
d’aguantar tan com es pugui, 
canviar-les menys cops”. 

Per l’Iris el més dur d’aquesta 
situació és la solitud dels malalts: 
“les famílies no poden entrar i a 
vegades els pacients moren sols. 
A nivell de les famílies també és 
molt dur”. Com diu “nosaltres es-
tem per ells, però amb el nivell de 

“Notem que la gent està es-
pantada i que es compren grans 
quantitats” declaren. Aquest 
problema, xoca amb un altre 
conflicte generat per aquesta 
situació i és que alguns proveï-
dors i algunes farmacèutiques 
han apujat el preu dels produc-
tes més buscats aquests dies, fet 
que pot dificultar més la provisió 
d’aquests materials de protecció. 

Iris Noguera, auxiliar d’infermeria a l’Hospital General de Vic

La falta de material de protecció i l’augment de preus per part 
de proveïdors son alguns dels problemes que han de fer front

feina que hi ha tampoc hi podem 
aprofundir tan com voldríem”. 
Conclou “els primers dies ho vaig 
passar malament, però t’hi vas 
acostumant perquè no en queda 
una altra”.//JFO 

Amb tot això, des de la Far-
màcia Viver fan una crida a 
la importància de quedar-se a 
casa i apeŀlen a la responsabi-
litat, a racionalitzar les com-
pres, comprant allò estricta-
ment necessari, puntualitzant, 
per exemple, que “l’ús de mas-
caretes és imprescindible per 
aquelles persones contagiades 
o de risc”.//LC 

Cua de seguretat per entrar a la farmàcia//F.: ISAAC ROMERO
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El confinament a les residències 
Tot i la prohibició de les visites i algun ensurt, els ancians de les 
residències del Lluçanès viuen amb calma l’estat d’alarma per la COVID-19

Les residències són, aquests dies, 
centres que poden convertir-se en 
punts de brot i on s’hi troben aque-
lles persones amb el risc més elevat 
davant l’amenaça del Coronavirus, 
les persones grans. Per exemple, a 
la residència Ballús de Valls (Tarra-
gona) s’hi va detectar un brot que ha 
contagiat a diverses persones d’edat 
avançada i alguns treballadors. És 
per això que les residències d’arreu 
del país han extremat el confinament 
i han pres mesures que evitin el con-
tagi del Coronavirus. 

No en són cap excepció les tres re-
sidències del Lluçanès. Des de la nit 
del divendres 13 de març, quan es va 
decretar l’estat d’alarma a Espanya, 
totes les residències van prohibir les 
visites dels familiars i es van confinar. 
Marisa Casamor, la directora de la 
Residència d’avis Els Munts de Sant 
Boi de Lluçanès, explica que aquesta 
residència ja va tancar les portes el 10 
de març, tres dies abans del confina-
ment oficial de l’estat. Durant el dia 
10 van rebre visites d’alguns famili-
ars i ja se’ls va explicar la situació, de 
manera que no se’ls va deixar entrar. 
Tot i així, van permetre a alguns anci-
ans veure els familiars, fora del recin-
te de la residència i amb mesures de 
seguretat perquè sabien que estarien 
molts dies sense realitzar cap visita. 

A part del tancament en sí de la re-
sidència, s’han hagut de prendre diver-
ses mesures per disminuir al màxim el 
trànsit de persones que hi entren i sur-
ten, com és el cas de les cuidadores. A 
la mateixa residència d’Els Munts, Ca-
samor explica que les treballadores po-
den comprar els aliments o altres béns 
imprescindibles des de la residència. 
D’aquesta manera s’evita que comprin 
presencialment a les botigues i així es 
disminueix el contacte amb persones 
externes a la residència. A la Residèn-
cia Montcel, també de Sant Boi, Verò-
nica Ramon, directora del centre, ex-
plica que només treballa la meitat de 
la plantilla per disminuir el contacte 
dels usuaris amb la gent de fora.

Això ha obligat a buscar altres mè-
todes per tal que els familiars puguin 
veure els avis, i les diferents residèn-
cies han aprofitat les noves tecnologies 
per fer-ho. La Germana Aurora, direc-
tora de la Residència Nostra Senyora 

de Lourdes de Prats de Lluçanès, diu 
que el centre té una pàgina de Face-
book on, abans, penjaven fotografies 
dels esdeveniments més destacats de 
la residència. Ara, però, pengen imat-
ges i vídeos diàriament per tal que els 
familiars puguin saber què fan i com 
estan. A més, la mateixa Germana Au-
rora envia fotografies personalment als 
fills, néts i nebots dels ancians. Marisa 
Casamor també explica que a la resi-
dència d’Els Munts es fan videotruca-
des mitjançant les tauletes en substi-
tució de les visites.

Tot i les mesures, les treballadores 
dels centres viuen la situació actual 
amb una certa por, i qualsevol símp-
toma fa pensar el pitjor. La Germana 
Aurora diu que un dels ancians de la 
residència de Prats va presentar febre 
i gastroenteritis, fet que va posar en 
alerta el personal que hi treballa. Es 
van seguir els protocols i la prova va 
donar, sortosament, negativa. Un cas  
semblant va passar a la residència 
d’Els Munts, on una persona de 95 va 
morir després de presentar febre, i poc 
després van conèixer que tampoc ha-
via donat positiu de Covid-19. Tot i la 

PRATS / SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras

situació excepcional, és temps de grip 
i refredats i no és estrany que afectin 
a les persones més grans.

UN POSITIU A LA MONTCEL
Tal com recomanen els protocols de 

CatSalut, la residència Montcel va aï-
llar des d’un primer moment una per-
sona que es trobava en tractament de 
diàlisi a l’Hospital General de Vic. En-
cara que aquesta persona no presenta-
va cap símptoma, el contacte constant 
amb l’Hospital hagués pogut ser la 
causa d’un possible contagi i el virus 
podria no haver-se manifestat. Després 
d’aconseguir la prova van saber que el 
resultat era positiu, i ràpidament es va 
poder traslladar a el malalt a l’Hospital 
Santa Creu de Vic. L’eficiència de les 
treballadores de la Montcel va evitar 
el contagi del malalt a altres persones, 
i haver-lo aïllat de forma preventiva 
abans de presentar cap símptoma va 
ser un aspecte clau, mereixedor de les 
felicitacions dels treballadors del De-
partament de Salut de la Generalitat.

Davant aquesta situació, és lògic 
que els i les treballadores dels centres 
estiguin espantats. És per aquest mo-

tiu que algunes residències, com la de 
Prats, ha organitzat tallers informa-
tius al personal i a les cuidadores. La 
Germana Aurora afirma que aquesta 
xerrada va tranquiŀlitzar a totes les 
treballadores, ja que van saber que qui 
menys possibilitats té de contagiar-les 
són els ancians, que fa dies que resten 
confinats. La residència Montcel, per 
exemple, va organitzar un taller d’in-
formació encarat als mateixos usuaris, 
ja que, segons la directora Verònica Ra-
mon, se’ls ha d’informar sense embuts i 
han de conèixer tot el que passa fora de 
la residència. 

La situació d’excepcionalitat també 
ha obligat a les residències a adquirir 
material que mai abans havien neces-
sitat, com ara mascaretes o guants. 
En aquest sentit, la Germana Auro-
ra agraeix a l’Ajuntament de Prats, 
al Centre d’Atenció Primària (CAP) i 
a tota la població per la fabricació de 
mascaretes i la facilitació per adquirir 
guants o tovalloles blanques. Segons 
diu la Germana Aurora, el poble de 
Prats i dels voltants s’hi ha abocat. Ma-
risa Casamor explica que la Patronal 
de Residències i Geriatries de Catalu-
nya ha facilitat a la residència 5 EPI’s 
(Equips de Protecció Individual) que 
esperen, diu, no haver de fer servir.

Les tres directores coincideixen quan 
parlen de l’estat anímic dels avis. “Ad-
miro la tranquil·litat i serenor amb que 
porten la situació”, explica la Germana 
Aurora. Per tal que els avis estiguin 
tranquils, les tres residències del Llu-
çanès han optat per intentar alterar 
el mínim possible la seva rutina. Ma-
risa Casamor assegura que “als avis 
no els agraden els canvis i, tant com 
podem, fem vida normal però reduïm, 
per exemple, els grups de les diferents 
activitats que fem”. Per això arreu han 
augmentat la teràpia ocupacional amb 
més hores de gimnàs, passejades dins 
el mateix recinte o activitats de di-
buix. La Germana Aurora creu que per 
tranquil·litzar-los cal informar-los però 
a la vegada distreure’ls i evitar, per 
exemple, que mirin molt la televisió, 
on les notícies són monotemàtiques. 
Tot i així, la Germana Aurora, Marisa 
Casamor i Verònica Ramón insistei-
xen en què els avis estan bé, tranquils 
i segueixen la seva rutina. En aquest 
sentit, les tres directores han volgut 
llençar un missatge de calma, ja que 
alguns fets com el positiu en Covid-19 a 
la Montcel havia alterat sensiblement 
la població de Sant Boi.//

A la residència Els Munts de Sant Boi//

A la residència Nostra Senyora de Lourdes, a Prats//

Segueix-nos a les xarxes:  a Twitter i Instagram @revistaLaRella
           a Facebook @larella.llucanes

https://twitter.com/revistaLaRella
https://www.instagram.com/revistalarella/
https://www.facebook.com/larella.llucanes/
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UNA CRISI INTERNACIONAL

LA COLUMNA EXTRA

Un lloc per la 
quarantena

“Estic bé, tinc un lloc on passar la quarantena, 
així que mentre els de casa estiguin bé, no tornaré”. 
Aquesta és la frase que no m’he cansat d’escriure du-
rant les últimes setmanes, és bonic sentir-te cuida-
da quan estàs lluny de casa. La pandèmia ha agafat 
a tothom d’imprevist i a mi m’ha enxampat a Xile. 
La situació aquí no és tan diferent de la que es viu 
a altres llocs; mentre la població procura quedar-se 
confinada, en mesura del que pot, el comptador de 
contagis, la incompetència i la improvisació política 
no paren de multiplicar-se exponencialment. A Sud-
amèrica els primers contagis van arribar més tard 
que a Europa i, per tant, la feixuga seqüència de fets 
posteriors serà la mateixa però amb unes setmanes 
de diferència, encara que agreujada per l’hivern 
austral i l’estructural escassetat de recursos sanita-
ris. El març i abril xilens ja s’auguraven històrics i 
ho han estat, però no com s’esperava. Les massives 
manifestacions del “estallido social” i el plebiscit per 
una nova constitució s’han canviat per l’enfronta-
ment a una pandèmia mundial.

Normalment quan viatges etiquetes els llocs vi-
sitats. Les etiquetes responen a diferents variables 
com les experiències personals i el compliment de 
les expectatives del lloc. Des del primer moment 
Xile no m’ha parat de sorprendre, no només pels 
seus paisatges sinó també per la seva gent, i davant 
l’adversitat del coronavirus no podia ser menys. Així 
és com Xile ha passat de ser el gran desconegut que 
m’era abans de començar el viatge a ser l’acollidor 
país que m’ha donat refugi quan les coses han anat 
mal dades. Així doncs, mentre tothom estigui com-
plint les seves promeses “quan tot això s’acabi...”, jo 
compliré la meva  de continuar descobrint els racons 
d’aquest país que ha inaugurat una nova etiqueta: 
un lloc on podria passar una bona quarantena.//

Laia FONT LÓPEZ Gent del Lluçanès al món
Estefania Plans, pradenca atrapada 
a l’Índia: a 38 hores de l’aeroport i 
sense manera d’arribar-hi

Roger Comes, dels últims passatgers en poder 
viatjar del Perú a Catalunya 

L’Índia semblava un país segur 
els primers dies de saber-se que 
el coronavirus s’havia començat 
a estendre pel món. L’Estefania 
Plans, de Prats, hi acabava d’ar-
ribar per començar un projecte 
de voluntariat en una escola amb 
nens amb discapacitat inteŀlectu-
al, i veient la situació d’Europa 
va decidir seguir endavant. Tot 
just ara s’ha començat a saber 
que els casos poden ser molts 
més dels que havia admès el go-
vern. “El dia 22 van decretar el 
tancament absolutament de tot, i 
el projecte de l’escola també s’ha 
acabat”, ens explica. Immedia-
tament després d’això va decidir 
comprar un bitllet d’avió pel dia 
31, però ja era massa tard: el 
govern indi ha decidit canceŀlar 
tots els vols nacionals i interna-
cionals, i ella ha quedat atrapada 
en una zona, al sud, en què les 
carreteres són poc segures i on, a 
hores d’ara, ja no es pot accedir 
a cap mitjà de transport públic 
ni privat. Ho tindria impossible, 
per tant, per arribar fins a l’aero-

El Roger Comes, de 22 anys i mei-
tat vigatà meitat pradenc, és un jove 
apassionat de la natura i amant dels 
viatges. Des de finals de gener es tro-
bava al Perú, descobrint el país junta-
ment amb un amic, el Marçal. Els dos 
companys feia dies que seguien l’ac-
tualitat del virus arreu del món, però 
com que el seu vol de tornada estava 
programat el 16 de març, van decidir 
no realitzar cap canvi, ja que al Perú 
encara es respirava una certa norma-
litat. Aquest primer vol, que sortia de 
Lima (la capital del Perú), els portaria 
fins a París, on havien d’agafar un se-
gon avió fins a Barcelona. Ells es tro-
baven a la ciutat de Huaraz, des d’on 
sortia un autobús que els faria arribar 
a l’aeroport de Lima. 

Però el dia 14 el govern del Perú va 

port de Nova Dheli (a 2.100 qui-
lòmetres, 38 hores de trajecte en 
cotxe) que és des d’on el govern 
espanyol estudia organitzar un 
vol de repatriació.

L’Estefania ja té coll avall que 
no podrà sortir del país fins al 15 
d’abril i que la situació es pot allar-
gar més. “Tinc la sort que puc es-
tar a l’escola fins que trobi un vol 
per tornar a casa, des d’Exteriors 
de la Generalitat m’han aconsellat 
que passi aquest temps a una zona 
segura”, explica, i és que molts 
establiments es neguen a allotjar 
turistes, i encara més si tenen na-
cionalitat espanyola. És el mateix 

declarar l’estat d’alarma, i a partir 
d’aquí es van començar a canceŀlar 
vols. De seguida, des de l’aplicació del 
mòbil, el Roger i el Marçal van rebre 
l’avís de canceŀlació del seu vol, de 
manera que van intentar-se posar en 
contacte amb l’agència però no ho van 
aconseguir. Des de l’aplicació del mò-
bil, els dos companys anaven veient 
com els seus vols es canceŀlaven i re-
programaven una vegada i una altra, 
així que van decidir agafar un auto-
bús i plantar-se a l’aeroport de Lima 
(a partir d’un català que van conèixer 
al país, que no ja no va poder tornar, 
van saber que aquest va ser l’últim 
autobús que va sortir de la ciutat de 
Huaraz). “Ens va sorprendre el caos 
que hi havia a l’aeroport. Molta gent, 
molt moviment i cap control ni mesu-
ra de seguretat especial”, diu el Roger. 
Un cop a l’aeroport van poder agafar 
un vol fins a Mèxic (un dels últims que 
va sortir del país), on, segons relata el 

PRATS DE LLUÇANÈS / ÍNDIA
Per_ Ferran Vila

PRATS DE LLUÇANÈS / VIC 
Per_ Jordi Borralleras

que li recomana l’ambaixada fins 
que li puguin assegurar un vol de 
tornada. Mentrestant, internet i 
les xarxes socials la mantenen en 
contacte amb la família i els amics, 
i es desespera quan rep notícies de 
companyes que també són a l’Ín-
dia i ho estan passant malament. 
“Algunes són rebutjades dels hos-
tals on s’allotgen. D’altres reben 
agressions per part de la policia 
quan van a comprar. Fins i tot, 
els que es troben en zones més ru-
rals, els comença a faltar menjar”. 
L’Estefania té clar que aquests 
dies “requeriran molta paciència i 
coratge, no serà fàcil.”//

Roger, el panorama era exactament 
igual de caòtic. Des de Mèxic, els dos 
amics van poder viatjar fins a París 
i l’endemà tornar, finalment, a Bar-
celona. A l’avió que arribava a l’ae-
roport del Prat només hi viatjaven 
22 persones. “Estàvem pràcticament 
sols”, explica. I, tot i així, les maletes 
dels 22 passatgers es van perdre i no 

va ser fins al cap de dos dies que les 
van poder recuperar. Ells dos, però, 
van quedar sorpresos per la situació 
als aeroports de París i Barcelona. 
Molt poca gent, però ni un control de 
més, ni els van prendre la tempera-
tura, ni cap mesura que correspon-
gués a la situació excepcional que 
estaven vivint.// 
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El Coronavirus marca el ritme de 
comerços, empreses i autònoms

“És una roda que ens afecta a tots”

Només algunes indústries i el sector 
primari s’escapen de l’aturada 

La Tina Vilà Companyó és propi-
etària de la Pelu de la Tina de Sant 
Bartomeu del Grau i ha hagut de tan-
cat les portes del negoci aquests dies. 
Com ens explica al principi no va ser 
fàcil, el primer esborrany del Reial 
Decret pretenia que les perruqueries 
seguissin treballant malgrat el risc 
que comportava. Però al final, i per 
pressions del gremi, en el Reial Decret 
aprovat el 14 de març, en el que es de-
clarava l’estat d’alarma, s’hi dictava el 
tancament de perruqueries. Com diu 
la Tina, “estar associat és molt impor-
tant. És el que ens ha permès plantar 
cara a l’Estat.”

A partir d’aquest moment comença-
va un autèntic periple per ella, i per 
tants altres autònoms. Va optar, amb 
la informació que li facilitaven des de 
l’Associació de Perruquers d’Osona i 
aconsellada per la seva gestora, sus-
pendre l’activitat i soŀlicitar l’ajuda 
per cobrar l’atur que oferia el Govern 
espanyol. També va presentar  “tota 
la paperassa” per demanar l’ajuda de 
fins a 2.000 € de la Generalitat. No és 
segur que les hi atorguin, i en el cas 
que les rebi, tampoc sap quan cobrarà. 

La crisi del Coronavirus deixa un 
retrat força desigual en l’activitat eco-
nòmica a la comarca després de l’apro-
vació del decret en què el Govern es-
panyol ha obligat a aturar qualsevol 
activitat no considerada essencial. 
Malgrat gran part de les empreses, la 
majoria Pimes, s’han vist obligades a 
tancar, les corporacions de la indús-
tria alimentària segueixen amb la 
seva activitat habitual, mentre que la 
resta d’indústria romandrà tancada i 
a l’espera de l’evolució de la pandèmia. 

Per la seva banda, els comerços veuen 
com les seves vendes augmenten, però, 
alguns topen amb la pujada de preus 
dels proveïdors i l’escassetat d’alguns 
productes. Sí que s’han vist obligats, 
però, a fer algunes modificacions d’ho-
raris i en la gestió de l’espai i l’afluència 
de gent, per tal de garantir la seguretat 
i evitar la propagació del virus.

A Olost, les dues principals em-
preses s’han vist reforçades perquè 

La quantitat a percebre també està en 
dubte. 

L’ajuda del Govern espanyol perme-
trà que els autònoms cobrin el 70%  de 
la seva base de cotització. Pel que fa a 
l’ajuda de la Generalitat, parteix d’un 
pressupost de 7,5 milions d’euros que 
segons estimacions del govern preveu 
beneficiar a unes 4.500 persones, no-
més cal fer una petita divisió per veu-
re que, si volen arribar a totes, l’ajuda 
no podrà ser de 2.000 €.

Això sí, s’ha acabat el març i la 
Tina, com la resta de treballadores per 

compte propi d’aquest país, han pagat 
sencera la quota d’autònoms d’aquest 
mes. La Tina ens diu que “amb sort, i 
si li accepten l’ajuda, potser podrà re-
clamar la part proporcional”.

Però no és l’únic que s’ha de pagar a 
final de mes. Els ingressos no entren 
però si que ho fan els rebuts: llum, 
aigua, telèfon, despeses bancàries, re-
buts de productes, etc. La Tina ens ex-
plica que molts dels seus proveïdors ja 
s’han posat en contacte amb ella per 
ajornar almenys 30 dies “els rebuts 
pendents que encara no havíem girat, 
tant de març com d’abril”. Malgrat sa-
ber que arribaran els pagaments això 
“et dona aire”.

I pel que fa al futur, no ho veu clar. 
De moment dona per perduda l’èpo-
ca de comunions i veu perillar la de 
casaments. I com ella diu “no només 
m’afecta a mi, sinó a restaurants, fo-
tògrafs, botigues de vestits, tothom”. I 
quan pugui tornar a obrir, ja es va fent 
a la idea que les coses no seran iguals, 
canviaran horaris, dies que obre la 
perruqueria. Té clar que “m’hauré 
d’adaptar. La gent treballarà més 
hores, segur. Per tant jo m’hauré de 

bars i restaurants, i allotjaments tu-
rístics com cases rurals o càmpings, 
tenen la porta tancada des de l’inici 
d’aquest estat d’alarma, amb comp-
tades accepcions en què segueixen 
oferint servei de menjars a domicili. 
També ofereixen aquest servei algu-
nes botigues d’alimentació. 

ELS ERTO AL LLUÇANÈS
Els ERTO (Expedient de Regulació 

Temporal d’Ocupació) ja afecten més 
de mig milió de treballadores cata-
lanes. Aquest expedient permet que 
l’empresa suspengui, durant un temps 
limitat, els contractes de tots els em-
pleats, que van a l’atur i reben el 70% 
del seu sou. De ben segur que moltes 
treballadores del Lluçanès pateixen o 
patiran un ERTO. De moment, com 
ha pogut saber LaRella, l’empresa 
tèxtil Bekaert, de Sant Boi de Lluça-
nès, ja va obrir un expedient ERTO la 
primera setmana de confinament.

Tina Vilà Companyó, perruquera de Sant Bartomeu del Grau

moure als horaris que ells tinguin dis-
ponibles”. I comptant que els nens po-
dran anar a l’escola amb normalitat, 
si no l’organització serà completament 
diferent. Per sort, o no, ella i la seva 
parella són autònoms, la qual cosa fa 
que es puguin combinar un xic millor 
la feina.

Com ens explica la Tina la seva pa-
rella regenta la casa de turisme rural 
Les Vinyes Grosses (a Sant Agustí de 
Lluçanès), “evidentment també ha 
tancat”. Les reserves es van anul·lant 
a mesura que avança el confinament, 
“algunes et demanen la paga i senyal, 
altres et diuen que la guardis i aviam 
si els hi podrem facilitar un canvi de 
dates. Evidentment farem el que pu-
guem, però quadrar-ho tot serà com-
plicat. I això els que reservaven un 
cap de setmana qualsevol. Les reser-
ves de Setmana Santa, ja les donem 
per perdudes”.

I  no només reben ells les conse-
qüències. En el seu cas també pa-
teixen aquesta aturada “el personal 
de neteja que venia després de cada 
reserva, el servei de bugaderia a qui 
portàvem llençols i tovalloles, les boti-
gues i forns del poble que sempre ve-
nien un xic més, els que venien a fer 
petites reparacions que nosaltres no 
podíem perquè ens faltava temps i ara 
ens en sobra,... És una roda que ens 
afecta a tots”.¨//CF

LA CONSTRUCCIÓ HA SEGUIT EN 
PEU FINS AQUEST DILLUNS

Durant els primers quinze dies de 
confinament han continuat les obres 
a molts punts del Lluçanès. Els cami-
ons seguien transportant material de 
la nova gasolinera, i la construcció de 
la tercera planta de Casa Tarradellas 
al municipi d’Olost seguia a ple ren-
diment. Als pobles algunes obres pri-
vades també continuaven engegades. 
Això ha canviat aquest dilluns, amb 
l’aprovació de l’últim decret, que frena 
en sec, qualsevol construcció en marxa. 

El decret també ha obligat a aturar 
l’activitat d’altres empreses del sector 
com ara Roansa, que es dedica a fa-
bricar materials prefabricats de cons-
trucció i que l’any passat va instal-
lar-se al polígon olostenc. A Prats, 
Graves i excavacions Castellot també 
s’ha aturat completament, i assegura 
que té la intenció de mantenir els 40 
llocs de treball “com es pugui”, sense 
arribar a fer un ERTO. En aquest cas, 
com que presta servei a la xarxa de 
vies locals de la diputació de Barcelo-
na, part de l’empresa sí que s’hauria 
d’activar en cas d’urgències com ara 
nevades o esllavissades.//Red

formen part de les considerades acti-
vitats essencials: l’empresa alimentà-
ria Casa Tarradellas, que hi té dues 
fàbriques, ha mantingut els seus 
torns habituals, com també a les se-
ves granges, escampades arreu del 
Lluçanès. Per la seva banda, Rotor 
Print, empresa que es dedica a la fle-
xografia per a productes farmacèutics, 
entre d’altres, ha vist augmentada la 
seva producció, ja que, segons algunes 
fonts, hauria començat a treballar en 
alguns medicaments relacionats en 
l’estudi de la nova COVID-19.

Paraŀlelament, ramaders i agricul-
tors segueixen al peu del canó al sec-
tor primari, peça clau en la cadena 
alimentària. Alguns elaboradors lo-
cals com l’associació Lluçanès a Taula 
o el pagès pradenc Abel Peraire han 
fet una crida a través de les xarxes per 
apostar pel producte de proximitat. 

El sector més damnificat per aques-
ta crisi ha sigut el gremi d’hostaleria: 
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“Vaig trampejant 
com puc”

L’Ernest Verdaguer Vilageliu, electricista de Pe-
rafita, pare de dos nens de menys de quatre anys, 
explica que en suspendre’s l’activitat a les escoles i 
llars d’infants va haver de reduir la jornada laboral 
“de seguida”. De ben segur que aquesta ha estat la 
situació de tots els pares i mares de família que tre-
ballen per compte propi, com a autònoms.

“Si tingués un altre ofici hagués tancat i ja està, 
però en dedicar-me a temes energètics, elèctrics, 
serveis bàsics per empreses d’alimentació i particu-
lars, he d’estar al cas per si sorgeixen avaries”. Tot i 
així, l’Ernest explica que no ha engegat cap encàrrec 
nou: “vaig trampejant com puc”. Pel que fa a l’obten-
ció de recanvis, explica que no ha tingut problemes 
per obtenir-ne en centres proveïdors.

L’Associació Instaŀladors Oficials Catalans, de 
la que en forma part, l’han informat des del pri-
mer dia de les possibles ajudes econòmiques, i de 
l’obtenció d’autoritzacions per poder dur a terme 
la seva tasca.

Tanmateix, i com explica, en aquests moments la 
seva preocupació no és econòmica: “m’han informat 
de les ajudes i estic pensant què faré. No estic es-
pantat, però tot dependrà del que duri i com avanci. 
Ara no és el moment de plorar”. En canvi si que es 
mostra preocupat “per la salut i per com va el món” 
i afegeix que “fa temps que s’ha de parar aquest mo-
del de producció del capitalisme que no té en comp-
te els límits del planeta. Aquest pot ser l’inici d’una 
nova etapa”. Sobre la crisi del coronavirus opina “el 
temps ens ho dirà, però penso que s’ha set poc rigo-
rós, tenint en compte que hi ha en joc la salut i el 
sistema sanitari”.//JFO

Ernest Verdaguer Vilageliu, 
electricista de Perafita

Els comerços d’aliments, oberts

Algunes botigues tanquen i aposten 
per noves formes de venda

El Coronavirus i les jubilacions

Un dels comerços que aquests 
dies segueix obrint és Cal Janet, 
una de les carnisseries de Prats 
de Lluçanès. Cal Janet, doncs, és 
un dels considerats establiments 
essencials pel fet de vendre ali-
ments. Tot i seguir obrint, les 
carnisseres – com la resta de co-
merços – han hagut de canviar els 
hàbits de treball i la rutina s’ha 
vist alterada considerablement. A 
Cal Janet, per exemple, han mo-
dificat els horaris, deixant d’obrir 
algunes tardes i tancant, cada dia, 
més d’hora de l’habitual. A més, 
han extremat les mesures d’higie-
ne i segueixen les recomanacions 
de les autoritats (l’ús de guants 
i mascaretes o respectar les dis-
tàncies de seguretat). La seva 
propietària, la Carme Estruch, 
explica com han canviat les dinà-
miques de consum: “Les vendes 
són molt similars, però la gent fa 
menys compres i més grans”, diu. 
D’aquesta manera, eviten sortir 
més de casa. La Carme també ex-

Les estrictes recomanacions 
higièniques han provocat que 
algunes botigues de queviures 
apostin per altres formes de co-
merç menys habituals als pobles 
del Lluçanès com son la venta per 
comandes i a domicili. 

Aquest és el cas de Cal Roc, un 
petit supermercat a Olost que, 
com afirma la seva propietària 
Dolors, juntament amb la seva 
parella, en Josep, es van veure 
“gairebé obligats” a tancar la bo-
tiga per raons d’higiene. El siste-
ma adoptat, tal i com explica la 
Dolors, és que ella prepara les co-

El tancament obligat d’aquests 
dies ha portat el barber més vete-
rà de Prats i del Lluçanès, Josep 
Basagaña, a prendre la decisió 
de jubilar-se. Tot i tenir l’edat 
per fer-ho, Basagaña no s’havia 
plantejat plegar fins ara que, da-
vant de les circumstàncies i de 
la possibilitat que el tancament 
forçós s’allargui, ha considerat 
que aquesta és la millor opció. 
“La feina és el meu dia a dia i 

plica que els productes que es ve-
nen són, principalment, produc-
tes bàsics. En canvi, els productes 
més capritxosos han passat d’un 
segon a un tercer pla. Com la ma-
joria de comerços de la comarca 
i per prendre precaucions, a Cal 
Janet agafen comandes per te-
lèfon mòbil (com ja feien abans, 
però ara de forma molt més ha-
bitual), han activat el mode de 
pagament amb l’aplicació Bizum 
(que permet transferències de for-
ma molt fàcil i còmode) i repartei-
xen els paquets a les cases, a part 

mandes fetes per telèfon i ho por-
ten els clients o bé, els mateixos 
clients ho venen a buscar a fora 
la botiga. 

Des de la botiga asseguren que, 
al llarg d’aquests dies de confina-
ment, les ventes han augmentat 
i que la gent compra més a l’en-
gròs, malgrat, com també afirmin, 
el nou sistema pot portar alguns 
contratemps de gestió o d’ente-
sa, especialment per la gent més 
gran. 

“L’aprovisionament d’alguns 
productes, durant aquests dies, es 
pot fer complicat, ja que totes les 

m’agrada, em sap greu tancar 
per la relació que tinc amb els 
clients, però hi ha etapes que, en 
un moment o altre, s’han de tan-
car”, explica. La jubilació arriba 
just una setmana després que el 
negoci hagi fet 50 anys: va obrir 
el 24 de març de 1970 on abans 
hi havia una botiga de productes 
làctics. Ara, la idea és traspassar 
la barberia perquè algú li pugui 
donar continuïtat.

d’atendre a la botiga en un horari 
més reduït. Quan més es nota el 
confinament és durant el cap de 
setmana, ja que normalment els 
comerços del Lluçanès s’omplen 
de visitants d’arreu del país i, so-
bretot, de l’àrea metropolitana. 
La Carme explica que a les boti-
gues que formen part dels serveis 
essencials segueixen treballant, 
amb més precaució i canviant els 
hàbits de treball, però “és un am-
bient diferent, una mica trist i de 
preocupació, i no es treballa de la 
mateixa manera”.//JB

botigues volem els més essencials 
i són limitats.” Asseguren des de 
Cal Roc, a diferència del missatge 
que emeten les administracions. 
A més, des del mateix establi-
ment, asseguren que els preus 
en alguns productes han apujat, 
complicant, per un establiment 
petit de poble, comprar-ne una 
quantitat suficient. 

Des de l’establiment, la Dolors, 
recomana comprar l’essencial i que, 
amb racionalització, hi ha abasti-
ment garantit per tothom, malgrat 
les complicacions que pot compor-
tar ser una botiga de poble.//LC

En parlem amb la Carme Estruch, de Cal Janet de Prats

En parlem amb els propietaris de Cal Roc, d’Olost

Imatge del 2005 publicada al llibre ‘Un dia a Prats’. //F: JORDI PALAU

Un altre establiment històric,  
la botiga de queviures i carnisse-
ria Cal Toni, de la Torre d’Oristà, 
allargarà el seu període d’activitat 
fins que s’acabi la situació de cri-
si. La carnisseria havia de tancar 
les portes el proper 18 d’abril, dia 
que també s’haguessin jubilat les 
seves treballadores, però essent 
l’única botiga de venda d’aliments 
al poble, han vist necessari pospo-
sar la jubilació.//Red 
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“Esperem que la cultura es consideri un 
sector essencial per a la societat”

El Rubèn Pujol Estévez de la Tor-
re d’Oristà, es dedica al món de la 
gestió i producció d’esdeveniments 
culturals i artístics. 

Actualment, està immers en dife-
rents projectes: com a Tour Manger 
amb el grup Manel,  donant suport a 
la producció de la nova gira de Txa-
rango o el Mercat de Música Viva de 
Vic, entre d’altres. També és membre 
de l’organització del Festival Cantila-
font, al Lluçanès. El passat mes de fe-
brer, el Rubèn ja va veure com la seva 
activitat es veia afectada per la CO-
VID-19 “participava en un projecte 
important al Mobile World Congress 
de Barcelona que va quedar suspès”. 
Amb la resolució del Govern de la Ge-
neralitat, de principis de març, totes 
les activitats programades van que-
dar suspeses o ajornades i per tant la 
seva activitat professional quedava 
completament aturada.

Com a treballador a compte propi, 
amb l’activitat suspesa pel decret 
de l’estat d’alarma del 14 de març, 
es pot acollir a les mateixes presta-
cions que la resta d’autònoms “però 
la veritat és que no hi tinc massa 

esperança... En qualsevol cas, seran 
insuficients”, ens explica.

El sector cultural, molt fràgil des 
de fa anys, encara està en estat de 
xoc, recopilant informació per quan-
tificar l’impacte de la COVID-19 i 
veure la magnitud de la tragèdia. 
“Amb el Cantilafont, som membres 
de Xàfec (la Xarxa de Festivals de 
Catalunya) i des d’allà i des de mol-
tes altres associacions i coŀlectius 
s’està reclamant que les subvencions 
publicades i/o atorgades no es revo-
quin i que es redueixi l’IVA cultu-

ral al 0% per aportar més liquiditat 
a les empreses. A més intenten fer 
circular la idea de que la cultura no 
es suspèn, es posposa”, ens explica 
el Rubèn, que afegeix “en general, 
s’intenta pressionar a les adminis-
tracions perquè reconeguin la cultu-
ra com a un sector essencial per a la 
societat i, per tant, s’hi dediquin els 
recursos necessaris.”

La preocupació pel futur de la cul-
tura va més enllà del confinament ac-
tual, ja que es preveu un 2020 molt 
complicat, com explica el Rubèn “a 

Rubèn Pujol Estévez, gestor i productor cultural

ulls de molta gent i de molts polítics, 
la cultura no deixa de ser un “entre-
teniment” i, per tant, serà prioritari 
engegar fàbriques i altres sectors pro-
ductius abans que el nostre”. 

Pel que fa a concerts i festivals, 
una vegada es torni a una certa nor-
malitat, ens explica que serà molt 
difícil recoŀlocar tots els actes. Degut 
a les canceŀlacions, hi haurà molts 
projectes que no podran continuar 
o bé hi haurà una gran concentració 
d’esdeveniments en els pocs caps de 
setmana que quedin de bon temps. 

Més enllà de de la canceŀlació dels 
actes una altra de les incògnites, és 
l’afectació del COVID-19 sobre el po-
der adquisitiu dels consumidors de 
cultura. “Es vendran entrades o bé 
la gent anirà molt justa de diners i 
es prioritzaran altres tipus de com-
pres o despeses?” També mostra pre-
ocupació per la resposta de l’Admi-
nistració pública i els ajuntaments 
“es mantindran els pressupostos 
de cultura o bé es prioritzarà recol-
locar aquests recursos en altres àm-
bits (socials, educatius, sanitaris...) 
de primera necessitat? Esperem que 
no, i que es consideri la cultura com 
un sector essencial per a la nostra 
societat”. Al cap i a la fi, si tots re-
flexionem ens podem adonar, tal com 
diu el Rubèn “que el cine, la música, 
el teatre, els concerts online, etc. ens 
està fent aquest confinament molt 
més portable”.//EF 





Núm.479

LaRella | 16

EDUCACIÓ

L’Educació i la COVID-19
Abans que tots plegats que-

déssim reclosos a casa per l’estat 
d’alarma declarat pel govern es-
panyol, a moltes llars catalanes ja 
havien saltat totes les alarmes  dos 
dies abans, quan el Departament 
d’Educació va dictar el tancament 
de totes les escoles, instituts i uni-
versitats de Catalunya. Els horaris, 
les programacions, les activitats 
quedaven obsoletes a cop de Decret 
i les famílies, cadascuna amb la 
seva pròpia realitat, havien de fer 
mans i mànigues per conciliar vida 
laboral, familiar i Coronavirus.

La resposta de cada escola ha 
estat diferent, així i tot hi ha uns 
punts en comú i unes reflexions 
que comparteixen totes. I és que 
tenen molt clar que l’Escola és la 
que s’ha d’adaptar a la realitat 
de cada família. N’hi ha algunes 
que no tenen accés a Internet, per 
tant els recursos que es puguin 
penjar no els hi arribaran. D’al-
tres famílies, sí que hi tenen ac-
cés, però els manquen dispositius, 
o només en tenen un que han de 
compartir, o l’únic dispositiu que  
hi ha és el telèfon mòbil familiar. 
Aquest ampli ventall de realitats 
és amb el que s’han trobat els i les 
mestres del Lluçanès a l’hora de 
pensar les seves activitats.

També tenen clar que, més en-
llà de les eines i els recursos que 
fan servir, les activitats han d’es-
tar pensades per cada nivell edu-
catiu, d’infantil a superior. Els 
centres han optat per diferents 
vies i aquestes han evolucionat a 
mesura passaven els dies i sortien 
a la llum problemes que fins lla-
vors no havien pogut ni imaginar.

Cada escola ha plantejat les ac-
tivitats adaptades a la realitat del 
seu municipi i seguint la línia del 
projecte educatiu de cada centre. 
Així doncs, tot i els punts en comú 
que totes comparteixen, alguns 
dels quals hem citat, cadascuna 
és un món i per tant la seva res-
posta davant aquesta situació tan 
excepcional, també.

cada família”.  Per donar resposta 
a aquestes necessitats concretes, 
el centre ho ha vehiculat a través 
de l’Ajuntament i serveis socials.

La Ramoneta explica que tam-
poc està sent fàcil pel professorat, 
cal escollir l’activitat i l’eina més 
adient i atenen a les necessitats 
especifiques de cada alumne. Això 
vol dir “treballar sense horaris 
connectat gairebé tot el dia” per 
acompanyar els nens i nenes que 
no tenen tot el suport que poden 
necessitar i també per organitzar 
activitats i compartir angoixes, 
neguits i vivències entre el profes-
sorat i famílies.

La coordinació a l’hora de penjar 
activitats l’han après dia a dia. Ha 
calgut dosificar les tasques i això, 
potser, és el que els ha costat més. 
“Hem de pensar que els pares han 
de fer de pares i en aquests mo-
ments els demanem molt”.

No només proposen tasques 
acadèmiques, educatives i de re-
forç sinó també propostes “més 
lúdiques i participatives”, que pu-
guin aprendre al costat de la famí-
lia.  Com les que proposa en Dac, 
la  mascota FEDAC, que planteja 
reptes diaris als nens i nenes de 
les 24 escoles. Totes les activitats 
tenen un mateix fil conductor i po-
tencien el treball en xarxa perquè 
tal com diu “s’ha demostrat que el 
treball en xarxa cada vegada és 
més important”.

rents activitats a la web, però fan 
la reflexió que els nens i nenes ja 
vivien molt connectats a les pan-
talles i aquesta situació encara 
ho ha afavorit més, per això han 
plantejat activitats “que puguin 
fer a casa però sense pantalles”. 
Des de l’escola són conscients que 
de certa manera els obliguen a 
connectar-se, per això han optat 
per no demanar el retorn de les 
activitats.

Han intentat no perdre el con-
tacte amb les famílies utilitzant 
tots els mitjans que tenien, tele-
màtics i telefònics, “cal vetllar pel 
benestar emocional dels nens i 
nenes, i les famílies”. A més, amb 
els alumnes de cicle mitjà i supe-
rior les seves tutores s’hi han po-
sat en contacte virtualment.

A partir del tercer trimestre tot 
canviarà: “des del Departament 
ens estan demanant que fem clas-
ses de manera virtual i que els in-
fants treballin des de casa. Però 
què fem amb els alumnes que no 
tenen recursos? O els que no te-
nen el recolzament de la família 
perquè també estan teletreba-
llant i no hi arriben? I els alum-
nes amb dificultats? Sense el re-
colzament de les administracions 
això no és possible”. Al claustre 
són conscients que caldrà adap-
tar-s’hi d’una manera o altra, però 
denuncien que “fins ara parlàvem 
d’una escola per competències, 
viva, on es buscava la interacció 
i es treballava per oferir igualtat 
d’oportunitats a tots els alumnes, 
una escola inclusiva. Ara resulta 
que hem d’avaluar i fer classes 
virtuals, passant per davant d’al-
tres necessitats. Fem tot el que 
podem i oferim recursos pels que 
poden accedir-hi però sense l’aju-
da de l’administració és una tasca 
impossible. Tampoc creiem que 
que sigui el moment per fer una 
avaluació”.

“Cal vetllar pel benestar 
emocional dels nens i 
nenes i les famílies”

“Des del primer moment 
el professorat s’ha posat 
al servei de les famílies 
oferint eines i recursos 
per atendre i arribar a tots 
els alumnes.”

“Després de Setmana 
Santa serà un repte que 
de segur n’aprendrem al-
guna cosa”

L’Alícia Anfruns és la directora 
de la l’Escola La Monjoia de Sant 
Bartomeu del Grau,  ens ha dei-
xat molt clar que això de directo-
ra és el nom d’un càrrec que hi ha 
d’haver, però que “en realitat for-
mo part d’un equip on treballem 
tots per igual”.

A La Monjoia han penjat dife-

 Ramoneta Costa, directora de 
la FEDAC Prats ens explica que 
des del centre propicien el contac-
te diari amb famílies i nens per 
mantenir el vincle afectiu. Han 
programat, a través dels seus es-
pais digitals, diferents activitats 
amb materials i formats diversos 
perquè tots els alumnes les pu-
guin fer. Ens explica que més del 
70% dels infants del centre tenen 
accés a eines TIC, però no tots, és 
per això que calen altres recur-
sos “amb paper i fer-los arribar a 

De l’Escola Heurom de Perafita 
hem parlat amb la seva directora 
Anna Capdevila, que també for-
ma part de l’equip directiu de la 
ZER Alt Lluçanès, a la qual per-
tanyen, juntament amb l’Escola 
Aurora de Sant Boi, la Forja d’Al-
pens i la Gafarró de Lluçà.

L’Anna ens explica que “al prin-
cipi anàvem molt perduts però 
n’hem anat aprenent”. De segui-
da les mestres de les 4 escoles es 
van posar a treballar per oferir 
un ampli ventall de recursos a 
l’alumnat.  

A més a més, cada centre, ofe-
reix una atenció  personalitzada, 
en el cas de l’Heurom ja “s’ha fet 
alguna videoconferència de classe 
amb el tutor i ja s’ha establert un 
dia concret per fer-la com a ruti-
na, i així mantenir el contacte”.

Aquesta situació ha obligat a 
tots els centres educatius a can-
viar la seva manera de treballar. 
En el seu cas hi ha les reunions 
amb el claustre de l’Escola, que 
són setmanals, i les reunions de 

LLUÇANÈS 
Per_ Carolina Font Usart

Una de les activitats proposades.//F: ESCOLA LA MONJOIA

Nens i nenes fent activitats amb l’ordinador//F: FEDAC PRATS

Videoconferència amb mestres de la ZER Alt Lluçanès.//

Un dels treballs que han repartit a l’alumnat//F:ESCOLA LLUÇANÈS
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coordinació amb la resta de di-
rectores de la ZER. Ara bé, per 
l’Anna tot té un cantó positiu, en 
aquest cas és que “la necessitat 
ens ha permès provar noves for-
mes de reunir-nos que potser ens 
faran replantejar si cal o no mou-
re’ns per fer la coordinació. Tot i 
que no és el mateix així.”

Del Departament d’Educació 
ja han dit que el tercer trimestre 
començarà de manera virtual, per 
això s’han posat les piles i han fet 
arribar una enquesta a les famí-
lies per valorar la seva situació i 
saber si  tenen o no accés a Inter-
net, a través de quins dispositius, 
etc. El conseller també ha avisat 
que el trimestre serà avaluable, 
per tant des de la ZER tenen clar 
que les activitats a partir d’ara 
hauran de ser més seqüenciades 
i amb algun tipus de retorn. Com 
diu l’Anna “després de Setmana 
Santa serà un repte del que segur 
que n’aprendrem alguna cosa”

i després de fer una recollida de 
les mancances de cada nen i nena, 
intentaran vehicular a través de 
serveis socials la possibilitat de 
fer arribar l’ajuda necessària a 
aquests alumnes, “si cal propo-
sarem que des de l’Escola es pu-
gui fer un préstec de material a 
aquests alumnes” ens diu.  

i d’aquí va sortir la idea”.
El Pla respon a la necessitat dels 

mestres de centrar-se i coordinar 
millor les activitats i tasques que 
pengen. I alhora és una eina molt 
útil per les famílies, ja que a tra-
vés de senzilles infografies respon 
tots els dubtes que puguin tenir. 
En el Pla s’hi recull l’estructura 
organitzativa dels diferents ci-
cles, així com l’estructura comu-
nicativa que s’utilitzarà a partir 
d’ara per comunicar-se alumnes, 
famílies i Escola. I, com és obvi, 
propostes d’activitats de diferents 
àmbits adaptades a cada cicle i 
també propostes més lúdiques.

Alhora, i davant la previsió que 
moltes de les eines que l’alumnat 
farà servir poden causar algun 
problema, hi ha un apartat de ví-
deos tutorials que ajuden a pares 
i nens a resoldre dubtes a l’hora 
d’utilitzar plataformes de comuni-
cació com el Zoom, el Jitsi Meet o el 
Gsuite. Així com tutorials per tre-
ballar amb el Classroom, desblo-
quejar el FlashPlayer o compartir 
les dades del mòbil a l’ordinador.

Però com ens recorda la Marta 
“el malson són les famílies a qui 
no podem arribar, que per sort en 
el nostre cas són poques. I això ja 
ho hem començat a treballar amb 
l’ajuntament i serveis socials. Hem 
d’arribar a tothom”. Com a altres 
centres, s’ha passat un qüestionari 
de diagnosi dels recursos dels nens 
i nenes i sobre aquest “podrem co-
mençar a treballar la solució”. La 
Marta ens explica que l’Escola està 
tancada i que a dins al centre hi ha 
el material que poden necessitar i 
això seria una solució, és per això 
que  “l’ajuntament ja ha començat 
a gestionar el tema, però el depar-
tament va més lent”.

Com diuen al Pla “quan acabi 
aquesta situació prevaldrà el que 
han viscut i com ho han viscut per 
sobre de totes les activitats acadè-
miques”.//

“Plantegem reptes set-
manals que s’adapten 
a la situació actual i són 
participatius”

“La primera setmana va 
ser una allau d’informació 
que atabalava”

“La idea és que l’Escola 
també ajudi a les famílies 
a passar el confinament el 
màxim de bé”

Natàlia Franch, directora de 
l’Escola Lluçanès de Prats, ens ha 
explicat que des del centre s’ha bus-
cat que la proposta d’activitats fos 
molt competencial. El professorat, 
de manera coordinada, ha penjat a 
la seva web un seguit d’activitats 
adaptades a cada nivell educatiu, 
que toquen diferents àmbits com 
poden ser la lingüística, les mate-
màtiques, entre d’altres.

L’Escola treballa amb la meto-
dologia STEAM que es basa en 
crear, a partir de situacions reals, 
propostes motivadores que en-
gresquin els alumnes i així, d’una 
manera divertida i diferent van 
aprenent coses de matèries. En 
aquest cas, amb el confinament 
com a base, han reflexionat sobre 
“com és el nostre temps” a tra-
vés d’activitats adaptades a cada 
edat; activitats per descobrir com 
és d’important la llum del sol o 
activitats que permeten a nens i 
nenes reconèixer i expressar mi-
llor les seves emocions. El projec-
te porta el nom de “STEAM’at el 
teu temps”, i com diu la Natàlia 
“plantegem reptes i projectes in-
teractius que s’adapten a la situ-
ació actual i són participatius” i 
l’alumnat en fa el retorn a través 
de vídeos o fotos a cada mestre 
a través dels correus electrònics 
personalitzats de cadascun.

Són conscients que les direc-
trius que arriben de cara el tercer 
trimestre els obligaran a fer can-
vis, especialment pel que fa al sis-
tema d’avaluació i de retorn. Al-
hora també els hi plantegen nous 
reptes com a Escola;  com passa 
en altres centres, es troben que 
part de l’alumnat no té les eines 
per seguir a distància el nou tri-
mestre. S’han posat fil a l’agulla 

Hem parlat amb la Lídia Roca-
dembosch, directora de l’Escola 
els Roures de Sant Feliu Sasser-
ra, que juntament amb l’Escola 
Llevant d’Oristà formen la ZER 
Gavarresa.  Les zones educatives 
rurals són agrupacions de petites 
escoles que comparteixen un pro-
jecte educatiu comú i s’uneixen 
per oferir una millor qualitat edu-
cativa i optimitzar recursos.

Des de les escoles d’Oristà i Sant 
Feliu s’envien tasques cada setma-
na a l’alumnat, els mestres assig-
nen treballs dels diferents àmbits, 
coordinades pel tutor. Intenten 
que, en la mesura del possible, 
les activitats estiguin adaptades 
als recursos que tenen els infants. 
A més a més, com ens diu la Lí-
dia, “la idea és que l’Escola tam-
bé ajudi a les famílies a passar el 
confinament el màxim de bé”. La 
comunicació entre les escoles i les 
famílies és un factor fonamental a 
l’hora de passar el confinament i 
“l’avantatge de les escoles petites 
és que el contacte amb totes les fa-
mílies és molt més fàcil”; a vegades 
és tan senzill com utilitzar el grup 
de “WhatsApp famílies – escola” 
com ho han fet a Oristà, o bé, com 
fan a Sant Feliu, canalitzar tota 
la informació a través del grup de 
l’AFA que ja existia. En ambdós 
casos el que s’ha intentat és “no 
bloquejar més les famílies”

Com totes les escoles, a les 
webs dels dos centres hi han pen-
jat recursos per fer des de casa 
i en família. En el cas de la ZER 
Gavarresa  un d’ells és un seguit 
d’enllaços a les principals galeri-
es i museus d’art del món perquè 
els nens i nenes els puguin visitar 
sense sortir del seu poble. A més 
a més, des dels centres els alum-
nes van enviar dibuixos per donar 
força als pacients i metges de dife-
rents hospitals, com els de Manre-
sa, Vic, Berga, Manlleu i que fins i 
tot han arribat al Clínic i a l’Hos-
pital del Mar.

L’Escola Terra Nostra d’Olost 
ha elaborat i penjat a la seva web 
un Pla de Confinament. Com ens 
explica la Marta Rovira, directora 
del centre “Com a mestre i mare 
la primera setmana va ser una 
allau d’informació que atabalava 

Videoconferència amb l’equip de mestres per fer avaluacions, consensuar 
propostes, establir objectius i planificar tasques...//F: ESCOLA LLUÇANÈS

Dibuixos dels nens i nenes de l’Escola els Roures.//F: ZER GAVARRESA

Un dels recursos online/F: ESCOLA TERRA NOSTRA

Calma a l’Institut Castell del Quer
Des del dia 13 de març els passadis-

sos de l’Institut estan buits, i de mo-
ment no hi ha data de retorn. L’únic 
que se sap és que el tercer trimestre 
començarà de manera virtual passat 
setmana santa, que serà avaluable i 
que  les PAU seran els dies 7, 8 i 9 de 
juliol.

A nivell de centre la programació 
estable d’activitats virtuals comen-
çarà el 13 d’abril. Mentrestant, com 
explica Xavier Vilella, estudiant de 
l’institut, alguns professors sí que 
fan arribar material als alumnes, 
almenys al seu curs, segon de Bat-
xillerat, tot i que com ens diu no es 
segueix una línia concreta. En algu-
nes matèries s’ha avançat, però poc, 
i en altres s’han limitat a fer reforç 
del que ja s’havia treballat.

LA VIDA AL CRAE
Al CRAE de Santa Llúcia hi conviuen 

7 adolescents d’entre 14 i 17 anys. Sense 
l’institut, ni pràctiques, ni activitats es-
portives o extraescolars, els joves passen 
les 24 hores del dia al centre. La seva 
responsable, Montse Masramon, expli-
ca que la situació “és complicada” i que 
sobretot cal “molta paciència”. En el seu 
cas s’han organitzat “com han pogut”, i 
com diu, encara estan de sort perquè te-
nen sortida a l’exterior, cosa que no pas-
sa en altres centres de Vic o Barcelona.

Malgrat no ser un coŀlectiu de risc, estan 
seguint totes les indicacions de neteja i de-
sinfecció, “per preservar-los a ells, que no 
s’encomanin ni ho passin a ningú”. Com 
diu, els treballadors estan fet l’horari ha-
bitual, i es van reorganitzant fent algun 
reforç els caps de setmana.//JF
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Solidaritat per aguantar el xàfec
Veïns i veïnes del Lluçanès s’organitzen per 
confeccionar mascaretes, ajudar a persones 
grans i fer donacions als hospitals

Un grup lluçanenc s’organitza per construir pantalles 
protectores amb impressores 3D
La tecnologia, una de les grans aliades per ajudar i protegir-se del virus

Malgrat totes les conseqüències 
negatives que ha comportat el nou 
Coronaviurs, també ha despertat la 
solidaritat de milers de persones amb 
ganes d’ajudar i donar suport tant 
a personal sanitari que dia rere dia 
estan al peu del canó, com a contagi-
ades o persones de risc, com la gent 
de la 3a edat. Són moltes les accions 
que s’han anat desenvolupant al llarg 
d’aquests 15 dies i, el Lluçanès no 
n’ha quedat al marge. Són varis els 
pobles que han impulsat diverses 
iniciatives per facilitar la feina o fer 
acompanyament a aquelles persones 
que ho necessiten amb la única finali-
tat d’ajudar durant aquests dies com-
plicats. 

La nova tecnologia està sent una 
de les grans ajudes per poder crear 
materials per protegir-se dels virus. 
Una de les ajudes que s’ha estès, en 
els últims dies, arreu del país, és la 
construcció de pantalles protectores 
amb impressora 3D. A mitjans de la 
setmana passada, un grup de 4 per-
sones va començar a fabricar aquests 
recursos amb les seves impressores 
a casa, després que es creés el grup, 
amb la mateixa finalitat, d’Osona, 
que ja compta amb prop de 40 perso-
nes. “Arran d’un amic vaig veure un 
grup d’Osona que feien crida per fer 
pantalles protectores amb impresso-
ra 3D. A l’entrar-hi vaig parlar amb 

En primer lloc, els Ajuntaments 
d’Olost, Prats i Sant Bartomeu, han 
fet oficial la xarxa de voluntariat adre-
çat, sobretot, cap al recolzament de la 
gent gran. Activitats com anar a fer la 
compra de queviures i medicaments, 
passejar els animals de companyia, 

el Jordi Peraire, de Prats, que també 
en té i vam decidir que era una bona 
idea impulsar el mateix grup al Llu-
çanès.” Informa en Ferran Solanich, 
veí d’Olost i un dels constructors.

Segons assegura en Ferran, cada dia 
aconsegueixen construir prop de 10 
o 12 pantalles. Amb la impressió 3D, 
s’encarreguen de construir el pont de 
plàstic dur amb plàstic pagat per ells 
mateixos, mentre que la caràtula els 
hi proporcionen alguns establiments 
locals, tal com afirmen, o empreses 
més grans, com Casa Tarradellas.

Aquesta iniciativa també ha re-
but la coŀlaboració del Consorci del 
Lluçanès. “Quan ells les tenen aca-

LLUÇANÈS 
Per_ Lluc Corominas

tirar les escombraries o simplement, 
parlar, són les diferents tasques pen-
sades a desenvolupar des d’aquestes 
xarxes de voluntariat per recolzar i 
acompanyar a les persones que ho 
demanin. També per posar-se a dis-
posició de fer tasques de canguratge. 

bades, ens encarreguem de distribu-
ir-les municipi per municipi.” declara 
Montserrat Juvanteny, coordinadora 
política de l’ens en qüestió. Juva-
teny informa que estan en contacte 
amb cada Ajuntament per saber qui-
na quantitat necessiten, i, a partir 
d’aquí, fan la distribució.

A hores d’ara, tal com asseguren des 
del Consorci i els mateixos impulsors 
del projecte, els principals llocs que han 
rebut pantalles protectors són Centres 
d’Atenció Primària municipals, Far-
màcies i Residències, així com alguns 
establiments. La finalitat és crear una 
protecció per evitar contagis i la produc-
ció anirà seguint, constaten les parts.//

Des d’alguns d’aquests pobles també 
va ser un èxit la crida de donació de 
tovalloles al Consorci Hospitalari de 
Vic, es van recollir prop 600 tovallo-
les a Prats i a Olost asseguren que la 
quantitat va ser “incomptable”. 

La falta de mascaretes, material 
sanitari essencial per protegir a la po-
blació del virus, segons molts experts, 
ha fet que al Lluçanès, neixin dife-
rents iniciatives de confecció “artesa-
nal” de mascaretes de roba. Punts com 
l’establiment Confeccions Maria Car-
me d’Olost, o pobles on han nascut or-
ganitzacions de gent per fer-les a mà 
com Sant Bartomeu, Prats, Sant Boi i 
Lluçà, proveeixen aquests materials a 
qui n’estigui necessitat per desenvolu-
par la seva activitat laboral, o per es-
tar en contacte amb col·lectius de risc. 
Segons asseguren des de l’Ajuntament 
de Prats, “les mascaretes tenen totes 
les garanties per ser utilitzades en co-
merços o llocs amb gent gran”. 

El virus, malgrat deixar un panora-
ma força devastador, també ha per-
mès despertar diferents teixits de so-
lidaritat ciutadana per fer que, entre 
tots i totes, es pugui tirar endavant 
aquesta situació.// 

www.larella.cat
Notícies, entrevistes, opinió, Twitter, el Directori d’Empreses...
ARA MÉS QUE MAI, TROBEM-NOS A LA PANTALLA!

Tot això i molt més ho trobaràs a

http://www.larella.cat
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Vols que l’activitat confinada 
que organitzes surti a LaRella, 
envia’ns una imatge i la 
publicarem a la propera edició!
larellallucanes@gmail.com

EL CONFINAMENT

Oci i cultura des de casa
Les xarxes socials com a antídot pel confinament

Les videotrucades entre avis, pares i nets, o amb els 
amics, les sessions de gimnàs improvisades al men-
jador de casa o les classes on-line d’anglès són no-
més alguns exemples d’activitats que s’han convertit 
en habituals en aquests dies de confinament. Quan 
sortir de casa és una odissea, les noves tecnologies 
han obert la porta a noves maneres de relacionar-se, 
aprendre o simplement passar el temps. Al Lluça-
nès, en dues setmanes ja s’han organitzat multitud 
d’iniciatives que tenen com a eix comú l’ús d’Inter-
net. Hem vist reptes virals del Club Patí Lluçanès, 
que unint-se a l’etiqueta #seguimrodant ha animat 
a gravar-se patinant dins de casa, o el Pradenc, que 
ha aconseguit que un centenar de persones de totes 
les edats publiquin un vídeo a Instagram fent tocs 
amb un rotllo de paper de vàter, molt famós per la 
compra desmesurada que se’n va fer els primers dies 
de confinament.

També a Sant Bartomeu, l’ajuntament va començar 
la setmana passada la campanya SBG Actiu perquè el 
poble segueixi actiu des de casa. El primer dia el repte 
va ser una recepta per cuinar en 30 minuts i compar-
tir la foto, i el segon es tracta de recomanar un llibre.

A Prats, l’ajuntament ha apostat per programar 
cada dia durant el confinament activitats en directe 
a través del canal de youtube PratsTV. Es tracta del 
Prats Sofà, que ja ha comptat amb classes de ioga, pi-
lates, crossfit i dance kids, i també propostes com una 
classe de dibuix d’aquarel·la, una sobre cançons tra-
dicionals, concerts de Vicky Casas i Manel Bartrons, 
i una xerrada amb Zoe Garcia en el dia internacional 
de la visibilitat Trans.

L’Escola de Música i Arts del Lluçanès, l’EMAL, 
també ha penjat vídeos dels alumnes assajant a casa 
i dels professors donant-los consells a distància. És el 
mateix que han fet les escoles de la comarca que, si bé 
han aturat les classes, han seguit compartint materi-
als i reptes a través de les xarxes. Un altre exemple és 
l’esplai Marcianet de Sant Bartomeu, que ha animat 
els més petits a superar proves com ara dibuixar o 
construir el marcianet que simbolitza l’esplai.

Un altre ajuntament actiu a les xarxes és el de Sant 
Boi, que fa propostes a través d’Instagram: des de cui-
nar pastissos fins a fer un collage amb papers reciclats 
o engalanar el balcó i compartir-ne les fotografies. En-
tre moltes altres idees, aquests dies també hem po-
gut veure com el restaurant ca la Cinta s’ha sumat al 
repte d’Osona Cuina publicant el vídeo d’una recepta 
amb cigrons. Altres, com el Soler de n’Hug, de Prats, 
han decidit portar a les xarxes un recorregut per les 
seves instaŀlacions: van oferir una visita de la ruta de 
la llet en directe, i tenen previstes sessions amb al-
guns centres educatius que treballen telemàticament.

LLUÇANÈS                                         Per_ Ferran Vila MÚSICA EN DIRECTE
Si les activitats culturals van ser les primeres que es 

van haver de suspendre pel confinament, els músics 
del Lluçanès també han estat els primers de posar-se 
davant la càmera i oferir concerts. És el cas del grup 
de versions Blú, que ha publicat versions confinades 
de ‘La Playa’ i ‘Para no verte mas’, o l’alcalde de Prats, 
Jordi Bruch, que ja ha ofert diversos concerts d’acor-
dió en directe per Instagram i per Facebook. Fins i tot 
hi ha hagut temps pels remembers: les cançons dels 
Quin Tissano han tornat als escenaris, aquest cop 
els digitals: un dels seus integrants, Manel Bartrons, 
ofereix cada vespre una sessió de piano amb cançons 
d’aquest grup i de Houseleschamps, la formació de po-
prock “pradencabarcelonina” que lidera.
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EL CONFINAMENT

Parada obligatoria i un poc de 
sort, ei si pot ser!

Què ens passa?

Fer, fer, fer
Produir, produir, produir,
Sense parar, sense parar, sense 

parar,
Tot ocupat, tot ocupat, tot 

ocupat,
Tenir, tenir, tenir més
Comprar, comprar, comprar 

més
Sense parar, sense parar, sen-

se parar.

I de sobte uns bitxets petits, mi-
núsculs, microscòpics, obliguen a 
una gran part del món dels hu-
mans  a fer un STOP.  Silenci de 
la producció imposat. Aturin mà-
quines. Parada obligatòria pels 
humans.  -La natura pot seguir 
fent el seu curs, de fet comença a 
respirar.-

Tothom a casa. Sense poder 
sortir. Quiets, aturats,  perplexos, 
en xoc, espantats, preocupats. Els 
carrers buits de nosaltres. Tot-
hom  a casa. Junts, sols, soles, 
fent xarxa, fent comunitat, fent 
pinya, rebuscant allò millor de 
nosaltres,  A qui puc ajudar? Com 
em puc ajudar? Reinventant-nos, 
ocupant-nos, què puc fer?

 
I tot ocupat, tot ocupat, tot ocu-

pat!!

Endrecem armaris, obrim la 
caixa d’eines,  pintem si tenim 
pintura, freguem, cuinem, mirem 
series, i tornem a fregar i passa-
dís amunt i passadís avall,  dor-
mir, menjar, i vídeo conferències i 
reunions per zoom i Skype i Jitsi, 
lifes, i vinga, i vinga, i deures de 
l’escola i claustres de professorat 
i  classes de ioga, de meditació, de 
zumba i vinga i Whatsapps, com 
estàs? Estàs bé?  I vinga, sense 
parar. Sense parar, i tornem a 
fregar, passadís avall, passadís 
amunt, la nevera plena per cui-
nar, la nevera plena d’allò cuinat, 
els ordenadors comencen a estar 
ordenats,  els jardins i  horts, sen-
se cap herba, fangats, sembrats, 
plantats, llibres, música, pel-
lícules, martells, tornavisos, agu-
lles de cosir,   planxa i si ja no pots  
més,  i si ho necessites, carro o ca-
bàs de la compra amunt i  avall,  

Ada VILARÓ I CASALS

LA COLUMNA DE L’ADA

anar a la farmàcia, i si tens sort 
i tens gos sortir a fer pipi i caca.

I vinga i vinga i sense parar, 
sense parar. No parem perquè si 
parem podríem caure “Moverse 
pa no caerse” que diu una dita po-
pular andalusa.

I exhausts, exhaustes, de tant 
fer, de tant en tant tenim una tre-
va i ens sentim agafar aire i sos-
pirar. Suspesos, modus avió, en 
aquests estrany silenci coŀlectiu,  
l’agitació del fer sembla aturar-se 
i ens convida a parar per dins, a 
silenciar-nos per dins, a obrir la 
possibilitat que el temps i l’espai 
es fonguin en un instant d’infinit. 
I dins aquest instant  percebre ca-
mins per anar, per tornar a casa. 
A la nostra veritable casa. Sense 
parets, ni panys ni claus. Sense 
res. Habitar-la en el present d’ara 
i en la incertesa del desprès. Sen-
se res, on res és tot i tot és res. 
Viure-hi nosaltres amb nosaltres 
mateixes/os, aquests grans des-
coneguts/des, aventurats/des a  
descobrir-nos.

I què volem? 

“un poc de fam 
 i un xic de pa, 
un poc de fred
i un poc de foc
i un xic de seny 
i un poc de temps
i un xic de món 
i un poc de sort
i un poc de mort
i un poc de Vós,

Ei si pot ser!!”

Que diu el poema meravellós  
“Tirallonga de monosíl-labs” de 
Pere Quart.

Dedicat a totes les persones 
que estan als serveis sanitaris i 
de comerç i altres, per fer-nos la 
vida més possible!

31/3/2020 

T’AGRADARIA ESCOLTAR-LO 
AMB LA VEU DE L’AUTORA?
Doncs ves a larella.cat 
o clica AQUÍ

Diumenge 12 d’abril
Instagram_Live entre el Soler de n’Hug i 
Cesk Freixas. Un recorregut musical pel 
Soler.

Cada dia a les 6 de la tarda Prats 
Sofà_ una proposta diferent en directe a 
través del canal de Youtube de l’Ajunta-
ment de Prats. 

A la Biblioteca Virtual de la Diputa-
ció hi podeu trobar recursos online. 
Si ho hem sabut fer bé, hi podreu 
accedir clicant als titols:

Cinema:
*Oh my dad!: recull de pel·licules sobre 
les relacions entre pares i filles.
*Seguirem endavant 

Novel·la i Cinema: 
Alimenteu-vos de vida mentre estem aï-
llats, per llegir i veure pelis aquests dies

Arts escèniques: 
Teatre al sofà.  #teatrealsofà 

Consum alternatiu: 
Queda’t a cada però cibersegur: amb 
una selecció de recursos i consells sobre 
seguretat a Internet 

Còmics: 
Còmics desconfinats, per a dies de con-
finament 

Turisme: Turisme des de casa 

Música: 
Rosalía: una artista visionària 

Cultura popular: 
*Programes de festa major 
*Contes de sempre en temps incerts 

Espais naturals: 
La Xarxa de parcs naturals des de casa 

A l’eBiblio podeu llegir llibres onli-
ne amb el carnet de les biblioteques.
 
Al Gènius (apartat infantil): hi ha 
jocs , manualitats i recomanacions

L’Agenda confinada

Temps per recuperar 
els clàssics literaris

AGENDA

L’Odissea, d’Homer (Grècia, segle VIII 
a.C.). Mite: bressol de la nostra civilització 
- Poema èpic

Les mil i una nits, anònim: contes ori-
entals de la tradició oral de l’Índia, Egipte 
i Pèrsia (compilació del segle IX) - Contes

El relat de Genji, de Murasaki Shiki-
bu (Japó, segle XI) - Novel·la

Don Quijote de la Mancha, de Miquel 
de Cervantes (Espanya, 1605) - El neixa-
ment de la novel·la moderna.

El Rei Lear, de William Shakespeare 
(Anglaterra, 1605) - Teatre

Memòries d’ultratomba, de F.R. Cha-
teaubriand (França, 1849) - Assaig

Fulles d’herba, de Walt Whitman, 
(EEUU, 1855)  - Poesia

En defensa pròpia, de Jcint Verda-
guer (Països Catalans, 1896) - Assaig: re-
cull d’articles

Ulisses, de James Joyce (Irlanda, 
1922) - Novel·la

El bosc de la nit, de Djuna Barnes 
(EEUU, 1936) - Novel·la

Què fan una parella de bibliotecaris confinats a casa. La Dolors i el 
Robert, de la Biblioteca d’Olost i de Vic respectivament, entre moltes 
altres coses, han fet una llista de clàssics. Segurament tots nosaltres 
en tenim algun d’oblidat per casa. És l’hora de treure’ls-hi la pols i 
començar a llegir-los…

http://larella.cat/wp-content/uploads/2020/04/AUD-20200331-WA0032.m4a
http://Prats Sofà  Cada dia a les 6 de la tarda, una proposta diferent en directe a través del canal de You
http://Prats Sofà  Cada dia a les 6 de la tarda, una proposta diferent en directe a través del canal de You
http://Prats Sofà  Cada dia a les 6 de la tarda, una proposta diferent en directe a través del canal de You
http://Prats Sofà  Cada dia a les 6 de la tarda, una proposta diferent en directe a través del canal de You
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/cinema/recorreguts-cinematografics/dia-del-pare
https://bibliotecavirtual.diba.cat/cinema/recorreguts-cinematografics/dia-del-pare
https://bibliotecavirtual.diba.cat/cinema/recorreguts-cinematografics/seguirem-endavant
https://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_LECTURA/10934/305920847/305920853 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_LECTURA/10934/305920847/305920853 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/arts-esceniques/teatre-al-sofa 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/consum/seguretat-a-internet
https://bibliotecavirtual.diba.cat/consum/seguretat-a-internet
https://bibliotecavirtual.diba.cat/consum/seguretat-a-internet
https://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/desconfinats-coronavirus 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/desconfinats-coronavirus 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/turisme/des-de-casa 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/musica/rosalia 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/cultura-popular/programes-de-festa-major 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/cultura-popular/contes-de-sempre 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/espais-naturals/xarxa-de-parcs-naturals 
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
https://genius.diba.cat/ca
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EL CONFINAMENT

Pizza de formatge de 
burrata i alfàbrega

Temps per recuperar els clàssics de cinema

Per_ Tere GiménezLA VINYETA
RECEPTA DE CUINA

Ingredients per la massa:
Amb aquestes quantitats ens 

sortiran un parell de pizzes 
grans o 4 de petites. 

> 400 gr de farina (jo que tinc 
un estomac delicat barrejo espel-
ta integral i fajol)

> 200 ml d’aigua
> 2 cullerades d’oli d’oliva
> 1 sobret de llevat de fer pa
> Una culleradeta de sal

Condiments per la pizza
> 1 burrata o mozzarella de 

búfala 
> Alfàbrega fresca
> Ceba
> Xampinyons 

Elaboració:
Posem la farina o farines dins 

un bol, afegim el llevat, la sal, 
l’oli i mica en mica, hi anem 
afegint l’aigua mentre ho barre-
gem tot fins que aconseguim una 
massa compacta i homogènia. 
Fem una bola i ho deixem repo-
sar mitja hora. 

Espolsem farina damunt una 
superfície plana. Amb les mans 
untades amb una mica d’oli, 
agafem la porció de massa que 

Sunrise, de Friedrich W. Murnau 
(EEUU, 1927)  - el títol en castellà és 
Amanecer

Bringing up Baby, de Howard Hawk 
(EEUU, 1938) - La fiera de mi niña

La règle du jeu, de Jean Renoir 
(França, 1939) - La regla del juego

Ubetsu Monogatari, de Kenji Mizo-
guchi (Japó, 1953) - Cuentos de la luna 
pálida de agosto

vulguem i l’estirem amb l’ajuda 
d’un rodillo (si no en tenim una 
ampolla de vi també fa el fet). 

Agafem la massa i la col-
loquem damunt la safata del 
forn, coberta amb paper. Ara és 
el moment d’afegir-hi els ingre-
dients. 

Aquesta pizza, està inspira-
da en la pizza Cervantes, de La 
Flama (Vic), si no ho recordo 
malament, la fan amb tomàquet, 
burrata i alfàbrega. A mi no 
m’agrada gaire el tomàquet i en 
faig aquesta reinterpretació:

-Repartim una capa de ceba ta-
llada ben fina, afegim els xampi-
nyons tallats a làmines (opcionals, 
depèn de la gana que tingueu). Ho 
salpebrem una miqueta i al da-
munt afegim la burrata o mozza-
rella a talls. Abans d’enfornar hi 
podem tirar un polsim d’orenga o 
altres espècies al gust. 

-Posem la pizza a coure. En 
treure-la l’amanim amb un bon 
raig d’oli d’alfàbrega (jo trinxo 
l’alfàbrega ben petita i la barre-
jo amb oli, també ho podeu pas-
sar per la batedora) i hi afegim 
a sobre les fulles d’alfàbrega 
fresca.//EF 

El Robert Jové ens recomana 10 clàssics cinematogràfics ide-
als per passar el confinament. 10 pel·lícules que han fet histò-
ria. S’han de veure! I quin millor moment que l’actual, que hem 
de passar el temps d’oci tancats a casa?

The big heat, de Fritz Lang (EEUU, 
1953) - Los sobornados

Él, de Luis Buñuel (Mèxic, 1953)

Sunset Boulevard, de Billy Wilder 
(EEUU, 1950) - El crepúsculo de los dioses

The night of the hunter, de Charles 
Laughton (EEUU,1955) - La noche del ca-
zador

The searchers, de John Ford (EEUU, 
1956) - Centauros del desierto

Citizen Kane, d’Orson Welles (EEUU, 
1941) - Ciudadano Kane
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Som d’on l’agricultura i la ramaderia s’ha indus-
trialitzat i les petites masoveries familiars són la 
resistència. D’on les grans corporacions han acon-
seguit fer prevaldre el seu model de producció in-
tensiva, desvinculat de la cura de la terra i de la 
seva gent. Amb els anys hem vist com cada cop hi 
havia més porcs però menys granges, més treba-
lladores i menys pageses .I hem vist com els nos-
tres pobles es queden buits, a conseqüència d’uns 
lloguers impossibles o inexistents. On cases sense 
vida es deixen caure abans que fer-les habitables 
de nou i  on les masoveries es converteixen en se-
gones residències.

Comencem el mes amb acomiadaments improce-
dents i vulneracions de drets laborals de múltiples 
formes, des d’intercanvis de dies de vacances per 
dies laborals fins a ERTOs. Amb la nova onada de 
precarització ens escanyen, seguim pagant hipo-
teques i lloguers i tots els altres rebuts. Tot això 
ens deixa en una situació límit que força la creació 
de noves xarxes de suport mutu per cuidar-nos les 
unes a les altres.

El Sindicat de Pobles del Lluçanès serà una eina 
clau per ajudar-nos i plantar cara a la nova crisi 
econòmica, política i social que se’ns depara, i de 
forma coŀlectiva, fer que siguin els rics els qui la 
paguin. Un espai d’autodefensa de les classes po-
pulars que permet a les veïnes autoorganitzar-se 
per lluitar contra els abusos del poder i la lògica 
de mercat.//

MANIFEST

Sindicat de pobles
Sindicat de pobles 
Lluçanès

OPINIÓ

Mesures urgents i extraordinàries per a 
persones autònomes i empreses per fer front 
a l’impacte econòmic i social pel COVID-19

Des de l’àrea de promoció eco-
nòmica del Consorci del Lluça-
nès, podeu comptar amb el nostre 
suport, orientació i ajut, en relació 
a tot el seguit de mesures urgents 
i extraordinàries que s’estan suc-
ceint per fer front a l’impacte eco-
nòmic i social davant aquesta si-
tuació excepcional. A continuació 
exposem les mesures més destaca-
bles fins al moment actual:  

1. El Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies 
ha posat en marxa un ajut, en 
forma de prestació econòmica, de 
fins a 2.000 euros per a les perso-
nes treballadores autònomes, 
persona física, (no està adreçat 
als treballadors autònoms socis de 
societats mercantils, cooperatives 
o societats laboral, treballadors 
autònoms coŀlaboradors, membres 
d’òrgans d’administració de socie-
tats, així com familiars de socis i 
religiosos), que acreditin una re-
ducció dràstica i involuntària de la 
seva facturació com a conseqüèn-
cia dels efectes del Covid-19 en la 
seva activitat econòmica, i sempre 
que figurin d’alta en activitats de 
les que les autoritats sanitàries 
han decretat el tancament i no 
disposin d’altres fonts alternati-
ves d’ingressos. 

Es podrà tramitar telemàtica-
ment a partir del dia 1 d’abril 
de 2020, ja que per acreditar les 
pèrdues econòmiques es compa-
raran els ingressos del març de 
2020 amb els de març de 2019 i, 
per tant, cal esperar fins aquesta 
data. (a la data de la redacció del 
present article encara no està dis-
ponible la sol·licitud del tràmit). 

Cal tenir en compte que l’ajut 
total és de 7,5 milions d’euros, 
si fem la divisió entre  2.000€ per 
possible beneficiari/a, resulta un 
total de 3.750 persones autònomes 
beneficiàries, quan a Catalunya hi 
ha un total de 331.130 autònoms/
es persones físiques.

2. Per altra banda el Govern es-
tatal ha aprovat que tots els autò-
noms amb pèrdues severes, tam-
bé els societaris i els ocupadors, 
puguin accedir a una prestació 
extraordinària per cessament 
d’activitat i quedaran exonerats 
de pagar la quotes a la Seguretat 
Social.

El Decret Llei aprovat, asse-

nyala que aquesta prestació serà 
per un mes, amb la possibilitat 
de prorrogar-se. La prestació serà 
equivalent al 70% de la base de 
cotització dels darrers 6 mesos. 
En el cas dels autònoms que cotit-
zin per la quota mínima mensual 
(286,15 €), equivalent a 944,40 € 
de base, la prestació seria doncs de 
661,86 €.

Els beneficiaris seran autò-
noms l’activitat dels quals quedi 
suspesa per la declaració de l’es-
tat d’alarma o la facturació de la 
qual en el mes anterior al que se 
soŀlicita la prestació es vegi reduï-
da, almenys, en un 75% en relació 
amb la mitjana de facturació del 
semestre anterior.

La prestació se soŀlicita al web 
de la mútua coŀlaboradora del 
professional autònom. 

3. El RD-Llei 8/2020 estableix 
les mesures excepcionals en re-
lació amb els procediments d’Ex-
pedients de Regulació Temporal 
d’Ocupació, (ERTO), considerats 
de força major. El procediment 
s’inicia mitjançant la soŀlicitud te-
lemàtica de l’empresa a l’Autoritat 
Laboral, la que s’ha d’acompanyar 
dels mitjans de prova que s’es-
timin necessaris per demostrar 
l’existència d’aquesta força major. 
Els seus efectes podran ser retro-
actius a la data d’inici de la causa.

Qüestions a tenir en comp-
te en matèria de cotització en 
suspensions per força major 
(Art. 24): La Tresoreria General 
de la Seguretat Social exonera-
rà a l’empresa de l’abonament 
de l’aportació empresarial, així 
com dels imports corresponents 
als conceptes de recaptació con-
junta, mentre duri el període de 
suspensió o reducció autoritzat en 
aquesta empresa si, a 29 de febrer 
de 2020, tenia menys de 50 per-
sones treballadores en plantilla, 
es a dir el 100%. Si l’empresa té 
50 persones treballadores o més, 
l’exoneració de l’obligació de cotit-
zar arribarà al 75% de l’aportació 
empresarial.

Quin import cobraran les 
persones treballadores en 
ERTO? Rebran durant els sis 
primers mesos el 70% de la base 
reguladora dels últims 180 dies 
cotitzats, mantenint-se la conside-
ració d’aquest període com a efec-
tivament cotitzat a tots els efectes, 
i es reconeixerà el dret a la presta-
ció per desocupació a les persones 

Joan Rubiralta
Tècnic de promoció 
econòmica del Consorci 

afectades, malgrat no acreditin el 
període mínim de cotització

És important saber que no 
sempre es cobrarà el màxim de 
la base reguladora, ja que hem 
de tindre en compte els topes mà-
xim i mínims. El màxim que pot 
cobrar una persona que no té fills 
són 1.098,09 euros, si té un fill 
1.254,96 euros i si té dos o més 
fills 1.411,83 euros.

Les mesures extraordinàries en 
l’àmbit laboral que preveu aquest 
RD-Llei estan subjectes a el com-
promís de l’empresa de mantenir 
l’ocupació durant el termini de 
sis mesos des de la data de represa 
de l’activitat.

4. Es pot deixar de pagar 
els impostos? Tot i que el RD 
463/2020 d’estat d’alarma ha atu-
rat els terminis administratius, 
aquesta mesura no s’aplica als ter-
minis tributaris, segons ha aclarit 
el RD 465/2020, només s’amplien 
els terminis de pagament fruit 
d’acords d’ajornament anteriors 
i de providències de constrenyi-
ment. Pel que fa a les autoliquida-
cions properes, com per exemple la 
del proper 20 d’abril per l’IVA del 
primer trimestre del 2020, reco-
manem que les persones autòno-
mes sol·licitin el seu ajornament 
de seguida que disposin de la seva 
autoliquidació. Segons estableix el 
RDL 7/2020 del 12 de març, tant 
l’IVA com les retencions per IRPF 
(model 111) i altres tributs amb 
venciment fins al 30 de maig es 
podran ajornar fins a 6 mesos, 
sense interessos els primers 3 me-
sos, sempre i quan el contribuent 
sigui una pime o professional au-
tònom amb facturació no superior 
a 6.010.121,04 €.

5. L’última mesura que volem 
destacar és el permís retribuït 
recuperable per a persones tre-
balladores que no prestin ser-
veis essencials amb l’objectiu de 
reduir la mobilitat de la població. 
L’aplicació del permís, que es limi-
ta temporalment entre els dies 30 
de març i 9 d’abril, comporta que 
les persones treballadores conser-
varan el dret a la retribució que 
haurien percebut si haguessin es-
tat prestant serveis amb caràcter 
ordinari, incloent-hi el salari base 
i els complements salarials. La re-
cuperació de les hores de treball 
es podrà fer efectiva des de l’en-
demà de la finalització de l’estat 
d’alarma i fins al 31 de desembre 
de 2020.//
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Aquests dies amb la crisi del coronavirus estem 
passant moments molt complicats, difícils i estem 
aprenent a conviure amb molta por i incertesa. Com 
a personal sanitari ho estem passant malament, els 
nivells d’estrès són molt alts i encara que estem 
acostumats a viures situacions molt extremes, al 
cap i la fi som humans i els patiment i la por dels 
malalts ens afecta per igual.

La meva família i les meves companyes de feina em 
donen la força i l’energia necessària per tornar a l’hos-
pital cada dia amb un gran somriure i disposada a se-
guir cuidant aquelles persones que més ho necessiten. 

Aquests dies les infermeres som la mà, els ulls i la 
cura de les famílies dels malalts. M’agradaria que 
tothom sapigués que no estan sols, que allà estem 
per cuidar-los, escoltar-los i estar amb ells. Aquest 
virus el combatrem entre tots, tothom pot col. labo-
rar fent cas a les mesures de confinament. El meu 
desig a dia d’avui és que els nostres hospitals deixin 
de ser la casa de moltes persones i tothom es pugui 
reunir amb les seves famílies.//

CARTA

Reflexió
Maria Puig, infermera de St. Boi de Lluçanès

Envia els teus articles 
d’opinió a LaRella... 
larellallucanes@gmail.com

Màrius Tulleuda
Prats de Lluçanès

OPINIÓ

Treu la pols a l’aixada!

El rellotge antic el campanar

Les crisis desperten les necessitats 
més bàsiques de les persones, ho hem 
vist aquests dies als supermercats del 
territori amb l’arribada de la COVID-19.

Podríem anomenar aquest fenomen 
com a “subsistència alimentaria” o 
com a “supervivència”? Tenir el rebost 
ple per por al demà o a la incertesa del 
moment i així assegurar-te un principi 
bàsic essencial per la vida, ALIMEN-
TAR-SE!!!

Tot i que la compra i menjar ho fem 
de forma rutinària habitualment “des 
d’una perspectiva de privilegi” ara en 
prenem consciència de forma “momen-
tània”.

Crec que en el món rural portem o 
podríem portar bastant millor aquest 
fenomen, que no les ciutats o zones 
molt urbanitzades.

Coneixem de ben a prop el concepte 

Com gairebé tots sabeu, fa 
uns anys vam canviar el meca-
nisme de l’antic rellotge mecànic 
del campanar de l’església per 
un d’elèctric.  Es tractava d’una 
màquina que en el seu origen 
funcionava amb pesos i se l’hi 
havia de donar corda, com passa-
va amb tots els rellotges antics. 
Més endavant se li va afegir un 
motoret elèctric que estalviava 
haver de fer tot això, de cara a 
que el rellotge mai no es parés. El 
nou mecanisme elèctric que el va 
substituir, eliminava tots aquests 
inconvenients a més de totes les 
avaries que tot sovint tenia, com 
per exemple parar-se malgrat te-
nir la corda donada: els mecanis-
mes (valgui la redundància, me-
cànics) es podien encallar.

Poca gent sap de la meva afició 
als rellotges antics de pèndul. El 
gaudi que representa donar una 
segona vida a unes  màquines 
que han marcat durant molts 
anys les hores de moltes perso-
nes. Que han tocat les hores a 
cases particulars en menjadors o 
saletes d’estar, a rebedors o pas-
sadissos veient passar moments 
de felicitat i potser altres de no 
tant feliços de moltes famílies. 
Quan parlem d’un rellotge antic 
d’un campanar,  el símil podrien 
ser les hores bones i les no tant 
bones de tot un poble.

Fa molt de temps, vaig dema-

CARTA

de l’autoconsum (herència dels avis), 
aquell hort que amb esforç ens aporta 
aliments o aquella veïna que et dona 
ous, el xai del pastor, la llet de vaca del 
pagès, el pa de forner i tots aquells pe-
tits comerços que tenim a cada poble.

Dona certa tranquil·litat aquesta 
xarxa oi? Ens coneixem poc o molt to-
tes. Això pel que fa referència a l’ali-
mentació. Però, i l’aigua?

És un element natural de valor in-
calculable, imprescindible per la vida 
de tot ésser viu, és la millor riquesa 
que podem tenir,  i en canvi, sembla 
que li hem perdut valor i això em pre-
ocupa.

Ja la venen embotellada no?
Paguem un recurs natural que  po-

dríem obtenir sense cap cost. Què se 
n’ha fet d’aquelles fonts on els nostres 
avis l’anaven a buscar com un ele-
ment de vida?

Algunes no ragen, d’altres s’han per-
dut per la deixadesa i les altres cada 

nar-li al Sr. Rector, si sabia on 
havia anat a parar la màquina 
antiga del rellotge del campanar 
de l’església de Prats, i no me’n 
va saber donar raó. Més enda-
vant vaig intentar-ho una altra 
vegada amb el mateix resultat, 
cosa que em va fer pensar que el 
rellotge antic havia anat a parar 
a un antiquari i que ara estaria 
en les mans privades d’algun col-
leccionista, cosa que ha passat  
amb la majoria de rellotges de 
campanar dels nostres pobles.

Però vaig passar de la desiŀlusió 
a la sorpresa. La realitat, quina 
era? Que el campanar estava en 
males condicions i ningú hi puja-
va des de feia temps. Durant el 
2019 es van fer obres de millora 
al campanar. I per Santa Àgata, 
la Roser Reixach hi va organitzar 
visites guiades. La meva filla pe-
tita va portar els seus fills a una 
de les visites. En tornar-ne, al 
migdia abans de dinar, l’Astrid em 
va ensenyar unes fotografies dels 
nens, entre les que es veia l’antiga 
maquinària del rellotge. Com si es 
tractés d´un miracle, el mecanis-
me estava on havia estat sempre. 
Just al campanar del nostre poble!

Això va passar un diumenge. 
El dimarts següent vaig trucar a 
l’Ajuntament per demanar quan 
podia parlar amb el Sr. Batlle i 
em varen donar hora per l’ende-
mà. L’hi vaig explicar la troballa, 
i que em faria molta iŀlusió poder 
restaurar i arreglar el rellotge 
del campanar  i que una vega-

Guillem Camprubí Orriols
Santa Creu de Jutglars

vegada són més contaminades per ni-
trats entre altres, generalment com a 
conseqüència de l’excés de purins que 
tenim per la massificació de granges.

La indústria del porc ha generat 
llocs de treball i genera molts diners, 
no cal negar-ho, però a quin preu quan 
parlem de necessitats primordials i de 
patrimoni natural?

Ja ho diu la dita, pa per avui i misè-
ria per demà.

Tenir un ecosistema amb un bon 
estat de salut és d’una riquesa inima-
ginable, però malauradament l’econo-
mia no hi entén de principis.

Com poden arribar a canviar les co-
ses en pocs dies oi? Juguem a ser déu 
i ens convertim en vulnerables en un 
obrir i tancar d’ulls: rics i pobres.

No creieu que hem de començar a 
teixir consciència i bases socials al Llu-
çanès ? Quin model de territori volem 
veient les adversitats?  Què hagués 
passat si la COVID-19 fos un virus 
amb una mortalitat més elevada?

Ja hem vist pànic i alarma social 
als carrers, problemes de mobilitat, 

da estigués en condicions, que 
l’Ajuntament el pogués tenir ex-
posat on cregués oportú. Per tal 
que tots els pradencs i praden-
ques en gaudeixin, i que les futu-
res generacions puguin admirar 
el nostre rellotge centenari.

Fa 15 dies pensava que tin-
dria el rellotge restaurat a finals 
d’aquest any. Però la pandèmia 
del coronavirus de nom Covid-19 
ens ha obligat a totes i tots a es-
tar confinats a les nostres llars 
per un període  mínim de 15 dies 
i no sabem amb certesa quant 
durarà aquest confinament.

Ara mateix, per a mi ens tro-
bem en la mateixa situació que els 
protagonistes del Decamerón de 
Boccaccio, que amb l’arribada de 
la Pesta a Florència van fugir a un 
poble de muntanya i es passaven 
el temps explicant contes eròtics 
per distreure’s.  Jo ja hi visc a un 
poble de muntanya i puc passar 
les hores fent el que més m’agrada 
a la tardor de la meva vida, que és 
poder arreglar rellotges de pèndul. 
I per sort en tinc un de ben gran: 
el del campanar del meu estimat 
Prats de Lluçanès.

No puc acabar aquest escrit 
sense donar les gracies tan al Sr. 
Batlle, Jordi Bruch, així com al 
Sr. Rector, el Mossèn Josep Ca-
sals. A ambdós per la seva impli-
cació des del mateix moment en 
que vaig exposar el meu projecte, 
i per les facilitats trobades per 
poder-lo dur a terme tant fàcil-
ment. Gràcies de tot cor.// 

de recursos...
Quin futur ens espera degut el canvi 

climàtic del que ja en notem les conse-
qüències?

Hem registrat temperatures ele-
vadíssimes, històriques, sequeres, in-
cendis... Estem preparats per abastir 
d’aigua tota la industria que necessita 
gairebé més del doble que la població?

Per no parlar del món capitalis-
ta globalitzat al qual estem sotmeses 
amb les noves guerres comercials, tec-
nològiques, econòmiques i per la lluita 
dels finits recursos com els combusti-
bles fòssils entre d’altres.

Com podem afrontar tot això?
Venen i calen canvis. Potser el jo-

vent ha de treure la pols a l’aixada de 
les àvies i recuperar valors, defensar el 
territori, apostar per la sostenibilitat i 
la proximitat, construir xarxa veïnal, 
solidaritat, feminisme, reduir-reciclar-
reutilitzar i veure l’educació com l’eina 
fonamental que és. També començar in-
troduir conceptes com el decreixement 
sostenible i sobretot que no falti l’amor.

Cuidem-nos.//

REFLEXIÓ

El pròxim  número 
de LaRella sortirà 

el dijous 23 d’abril
(si tot va bé, tornarem a imprimir-la)



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

93€
1/2 ANY

620 90 31 80 
C. Major, 60, bis 
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

Per a particulars i/o 
empreses

1_ASSESSORAMENT

2_OBRES

4_MECÀ      
NICS

ASSEGURANCES ASSESSORIA, GESTORIA, ADVOCATS ALIMENTARI

EXCAVACIÓ I GRAVESCONSTRUCTORS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

3_FUSTERS /                                              
                FUSTES

10_ESCURA-XEMENEIES
11_INSTAL·LACIONS
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: 
auto-escola, combustibles, 
funerària, quiosc, taxi, tintoreria, 
pintures, neteja, fotografia, 
educació
13_ INFORMÀTICA

6_ BELLESA: estètica, perruqueria
7_SALUT: tractaments, dietètica, 
òptica, farmàcia...
8_ RESTAURANTS: bars, hostals,      
      celebracions...
9_ALIMENTACIÓ: carnisseries, forns, 
     menjar per emportar, formatge...

1_ASSESSORAMENT: assegurances,  
gestories, advocats...
2_OBRES: constructors, excavació i 
graves...
3_FUSTERS / FUSTES
4_MECÀNICS 
5_AGRICULTURA, bosc, animals,  
     agrícola, jardineria, flors...

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...



5_AGRICULTURA, BOSC, ANIMALS I JARDÍ

FLORS

ENERGIES JARDINERIA

AGRÍCOLA

TREBALLS FORESTALS

ANIMALS, VETERINARIS

7_SALUT  

6_BELLESA

DIETÈTICA

PERRUQUERIA

ESTÈTICA

FARMÀCIES

ÒPTICADENTISTES DIETISTA

TRACTAMENTS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

93 850 82 81

Truca al: 

I ara, també a larella.cat/directori

165€/any
comunicaciolarella@gmail.com

93 850 82 81

HI POTS SER PER NOMÉS...

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...



8_RESTAURANTS, BARS, HOSTALS

9_ALIMENTACIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS

PERAFITAALPENS SANTA CREULA TORRE LLUÇÀ

SANT FELIU SASSERRAOLOST STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

MENJAR PER EMPORTAR

ST BARTOMEU

CARNISSERIES SUPERS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

93 850 82 81

Truca al: 

93 850 82 81

Truca al: 

93€
1/2 ANY

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

93 850 82 81

Truca al: 



12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS

TAXIS

NETEJA

TINTORERIACOMBUSTIBLES

QUIOSC

AUTO ESCOLA

FUNERÀRIAFOTOGRAFIA

RESIDÈNCIA

13_INFORMÀTICA

11_INSTAL·LACIONS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

93€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

10_ESCURA-XEMENEIES

93€
1/2 ANY

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

Més informació:   

621 276 429
comunicaciolarella@gmail.com

ANUNCIA’T
al Directori d’Empreses de LaRella
i gaudeix de descomptes en publicitat del 30%

165€
any

93€
1/2 ANY
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molt bon estat. Pocs km. ITV passada 
fins el 2021. Preu a convenir: 682 813 
372 (R77/01)

 » GOLF NEGRE 2.0 TDI (4568 CRL) 
220.000 kms T.: 608 130 367 (R77/02)

 » CAIXA D’EINES COMPLETA, NOVA, com-
prada a Cofac. Per estrenar. 20 €. En-
vio foto per WhatsApp. T.: 662 003 299 
(R77/03)

 » TALADRO BLACK DEKER, 2 broques per 
formigó i 2 per ferro per 18 €. SILLÓ 
D’ORDINADOR amb rodes i reposabra-
ços, negre, per 18 €. T.: 662 003 299 
(R78/05)

 » MAXI COSI ORIGINAL en molt bon estat. 
Preu 20 €. T. 607 310 102 (R76/02)

 » TAULA DE MENJADOR EXTENSIBLE, co-
lor faig, 90x140 cm. plegada, 210 cm. 
oberta. 80 €. T. 607 310 102 (R76/03)

 » REMOLC per portar llenya (pot ser agrí-
cola). T.: 622 85 92 63 (R77/04)

ELS ENCANTS / EL TEMPS

 » LLIT D’HOSPITAL, amb elevació, trapezi, 
baranes abatibles, comandament i ma-
talàs. 700 € T: 666 26 64 71 (R76/01)

 » TENDA PER PORTAR SOBRE COTXE, 
marca LUMER. En molt bon estat i im-
permeable. Apte per a tres persones. 
Mides plegada 115x155x25 cm. i des-
plegada 230x155x120 cm., 50 kg. i una 
escala telescópica de 2,5 mt. Estructura 
de ferro galvanitzat. Porta un matalàs 
d’escuma. És com les Overland. A Olost. 
Preu 300 €”. T.: 686.385.452 (R78/01)

 » Es ven pis a Vic. 110 m2. 4 hab. Tot 
exterior. Tancaments d’alumini. Tel 
654.112.150 (R78/02)

 » 11 VEDELLES DE RAÇA BRUNA (12 me-
sos). T.: 636333630 (R78/03)

 » REMOLC DE GOSSOS EN BON ESTAT. 
Marca Comanche. També hi caben vuit 
xais. 500 €. T.: 600 666 301 (R78/04)

 » SCOOTER YAMAHA JOG DE 50 CC en 

ES BUSCA

ES VEN

RACÓ DE LA FEINA

GEROCULTOR/A: A residència 
d’avis de Sant Boi de Lluçanès. 
Jornada complerta, no substitució.  
Horari de tardes. Interessat/es tru-
car a 687 083 081 (RF/1.76)

 INFERMER/A a residència d´avis 
de Sant Boi de Lluçanès. Jornada 
complerta, no substitució. Interes-
sats/es trucar a 687083081.

FUSTER_ Empresa comarca Osona 
els  interessa fuster oficial  o apre-
nent_ 606 379 375. (RF/1.477)

>NETEJA_ 606 062 426 _Noia 
s’ofereix per netejar cases i cases 
rurals, o fregar plats. (RF/1.474)

>NETEJAR PISOS I CASES_ 93 856 
06 08

> JOVE AUTONOM de la comarca 
s’ofereix per manteniments i re-
paracions de finques i tot el que 
comporta: desbrossar, manteni-
ment de filats i tanques... Experi-
ència en treballs forestals, verti-
cals, paleteria i pintura, feines de 
soldadors, cuidant d’animals de 
granja_ 609 033 307

OFEREIXO FEINA DE...

BUSCO FEINA DE...

EL TEMPS QUE HA FET_ De l’11 al 30 de març

PRATS OLOST ORISTÀ SANT BOI ALPENS
DIA Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2

11 22,4 2,4 0 22,6 1,2 0 +24,2 +0,4 20,9 6,2 0 21,3 6,8 0

12 23,8 5 0 24,7 3,5 0 +20,2 +6 23,6 9,2 0 23,9 9,7 0

13 17,2 7,3 0 18,4 6,5 0 +18 +7 17,1 8,7 0,2 17,2 8,1 0

14 14,2 6,1 0 14,9 6,2 0 +15 +8 14,8 8,9 0 12,8 7,5 0
15 16,1 4 0 16,7 4,8 0 +18 +6 15,2 4,8 0 15,2 4,7 0
16 9,8 8,1 9,8 11,8 8,9 12,2 +16 +9 13 l. 9,2 7,7 17,2 8,1 5,9 10

17 12,4 5,9 0,2 13,3 5,7 0 +14,2 +9,4 Inp 11,3 7,6 0 12,6 6,4 0,8

18 17,3 4,4 0 18,2 4,1 0 +18 +5 16,8 6,5 0 15,9 5,7 0
19 18,6 1,9 0 19,1 0,8 0,2 +19,7 +0,5 16,5 5,7 0 17,7 4,7 0

20 16,6 0,4 0 17,4 -0,1 0 +18,3 -1 14,5 3,3 0 15,9 2,6 0

21 15,1 1,7 0,4 16,4 -0,6 0 +16,6 +0,7 12,8 3,6 0 13,8 2,3 0,2

22 14,8 6,2 0 14,8 5,4 0 +17,5 +0,8 12,6 7,1 0 13 5,6 0,4

23 12,9 7,5 1 13,7 7,1 0 +16 +6 Inp. 10,5 6,7 0 10,4 5,9 0,6

24 10,9 3,9 0 12,7 4,8 0 +14 +8 9,6 3,3 0 9,7 2,3 0

25 8,4 -0,9 0 9,6 -1,6 0,2 +11,7 +3 Inp. 8,1 0,8 0,6 7,2 -0,6 1,4

26 7 -2,7 0 8,3 -3,1 0 +9,7 -3 Inp. 5,5 -0,8 1,6 6,1 -1,4 0,2

27 10,5 -3,5 0 11,6 -4,3 0,2 +12,5 -4 Inp. 10,1 -1,1 0,6 9,3 -1,3 0,4

28 14,9 2,5 0 16,7 2 0 +18,4 +4 14,2 3,9 0 14,7 4,1 0

29 17,9 0,6 2,6 18,2 0 0 +19,5 -1 9 l. 16 4,4 1,6 16,6 3,9 0,8

30 8,8 3,6 1,8 8,5 4,5 0,6 +10,6 +5 inp 8,3 3,8 1,8 6,8 2,8 2,8

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

Olost_ 12 de març 24,7

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

Olost _  27 de març -4,3

Si vols aparèixer al 
Racó de la feina
escriu-nos a: 
larellallucanes@gmail.com

FARMÀCIES DE GUÀRDIA   
*a partir de les 21h, es poden dirigir a Vic 
a la farmàcia que apareix entre parèn-
tesis, o poden anar a la Guàrdia Urbana, 
que els hi acompanyarà.

DJ 2 d’abril > SBG (POU)
Dv 3 >  Olost (YLLA)
Ds 4 > Olost (TANYA)
Dg 5 > matí Prats
              tarda Olost (VILAPLANA)
Dll 6 > Prats (ALIBERCH)
Dm 7 > Olost (BARNOLAS)
DX 8 >  Prats (TERRICABRAS)

Dj 9 > Olost (ARUMÍ)
Dv 10 > SBG (URGELL)
DS 11 > Prats (AUSA)
Dg 12 > Prats (POU)
Dll 13> Olost (ALIBERCH)
Dm 14 > Prats (AUSA)
Dx 15 > Olost (POU)
DJ 16 > SBG (YLLA)

Dv  17 > Olost (TANYÀ)
Ds 18 > SBG (VILAPLANA)
Dg 19 > matí: Prats 
            tarda_ SBG (ALIBERCH)
Dll 20 > Prats (Barnolas)
Dm 21 > Olost (Terricabras)
Dx 22 > Prats (Fargas)
Dj 23 > SBG (Arumí)

Enfarinada a Sant Boi de Lluçanès el 25 de març//. JMCASTRO


