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Els efectes del coronavirus

Córrer, sí, però
sense cansar-se

ENGINY · Suspenen una cursa a Olot, però conviden els participants a fer-la
per Street View CONTROL · Han hagut de fer el recorregut resolent proves
Jordi Casas
OLOT

N

o és que no vulguin córrer, tot al contrari. Són
atletes del club d’atletisme Terra de Volcans
d’Olot i, per definició, els encanta
córrer i competir. Ho havien de fer
diumenge passat en la cursa
d’orientació anual que l’entitat organitza conjuntament amb l’escola Pla de Dalt, l’Associació de Famílies del Centre i Gastant Keks. La
salut, l’autoprotecció i la solidaritat han passat al davant i, com tothom, aquest grup d’atletes s’han
hagut de quedar a casa. Això, però,
no els ha aturat. La cursa s’ha dut
a terme de forma virtual a través
de Google Street View.
El punt de sortida ha estat a la
plaça Clarà, al parc Vell, a la cantonada del carrer de Sant Rafel. El
recorregut ha passat per diversos
punts del centre de la ciutat, entre
d’altres, la plaça Major, la Campdenmàs, la de la Pia Almoina, la de
l’Àngel, la Rector Ferrer, i l’arribada ha estat al parc Vell, a través del
Firal, el Firal Petit i el carrer de
Sant Rafel.
Els participants han seguit el recorregut per Google Street View i
han hagut de superar cadascun
dels deu paranys que hi han trobat. Així, per exemple, han hagut
de descriure els complements d’un
maniquí, a la cruïlla del carrer dels
Dolors, i un cartell anunciador
d’una fira a la plaça Major; comptar el nombre de taules i cadires, al

Un treballador de la bugaderia Núria posa llençols en una
màquina de planxar ■ ACN

La feina a les
bugaderies
baixa del 90%
a La Núria es planteja presentar un

ERTO que afectaria 17 treballadors
Redacció
GIRONA

Una imatge de la façana que és visible des de la plaça Pia Almoina d’Olot, on
els participants a la cursa virtual han hagut de comptar les mosques ■ J.C.

carrer Sant Ignasi, el d’arbres de la
plaça Campdenmàs, el de mosques
pintades en una façana de la plaça
Pia Almoina i el de graons de l’escala de l’església parroquial de
Sant Esteve; i per esmentar un
exemple més, escriure el poema de
Jordi Pujiula, gravat a la barana de
la plaça de les Monges, creada per
l’artista Quim Domene.

Des de principi d’aquesta setmana, a més, tots els integrants
del club d’atletisme Terra de Volcans i també les seves famílies
poden participar en un entrenament en directe per Instagram.
Ep, tothom des de casa seva. Atletes, sí, però, per damunt de
tot, ciutadans responsables i solidaris. ■

El tancament de restaurants i també d’hotels ha
fet que el nombre de quilos de roba que es renten a
les bugaderies hagi caigut
del 90%. És per aquest
motiu que la bugaderia
Núria estudia si fa un ERTO que afectaria el 90% de
la plantilla, que passaria
de 22 treballadors a cinc,
segons publica ACN. Dins
el sector, el Gremi de Tintoreries de Girona també
ha decidit tancar tots els
establiments associats
per evitar el contagi del virus tot i que tenen permís
per continuar oberts.
A hores d’ara, segons

ha recordat el director de
la bugaderia Núria, Joan
Saqués, “l’única cosa que
queda és la roba dels geriàtrics i les clíniques”. De
tota manera, això tan sols
comporta el 10% de la producció. De fet, les bugaderies gironines preveuen
rentar només 5.000 quilos de roba en un mes,
mentre que el que és habitual és arribar als
100.000.
El sector, però, està esperançat amb l’anunci
que alguns hotels es convertiran en hospitals de
campanya. Això, segons
explica Saqués, els podria
fer augmentar la producció durant la crisi de la Covid-19. ■
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A Banyoles han
posat prop de
cent sancions

Grups de gent
al camp de golf
de Caldes

La Generalitat fa aturar
els fisioterapeutes

ERTO al prostíbul
Paradise de la
Jonquera

Des que es va decretar l’estat
d’alarma sanitària, la policia
municipal de Banyoles ha
obert prop d’un centenar
d’expedients sancionadors a
ciutadans que no seguien el
confinament sense una causa justificada. La vora de l’estany, espai habitual de passeig, és dels llocs on se n’han
localitzat més.■ R.E.

Alguns residents dels habitatges del camp de golf de
Caldes de Malavella han entrat aquests dies a la zona de
joc, tot i que està tancada arran de l’estat d’alarma. La direcció de les instal·lacions,
alertada per les imatges de
diferents càmeres, ja ha advertit a aquests residents, segons l’Ajuntament.■ EPA

La Generalitat ha suspès finalment l’activitat en centres
on treballen fisioterapeutes a
través d’una resolució en què
esmena la insuficient definició del decret d’estat d’alarma, tal com li reclamaven els
professionals de la fisioteràpia, podòlegs i odontòlegs. La
resolució entra en vigor avui.
Aquesta decisió atén la peti-

El prostíbul Paradise, a la Jonquera, farà un expedient de
regulació temporal d’ocupació (ERTE) per a uns 70 treballadors. La mesura afectarà
empleats de bar i altres serveis, però cap treballadora sexual; segons el propietari, no
n’hi ha cap, al Paradise, des
que es va ordenar el tancament d’aquests locals. ■ EPA

Persones a la zona de joc
del camp de golf ■ EPA

ció del col·lectiu, que reclamava el tancament obligatori
per no perdre qualsevol possibilitat d’aprofitar les ajudes
que puguessin arribar en un
futur des de l’administració
pública. La majoria de professionals de la fisioteràpia havien aturat l’activitat el 13
d’aquest mes, tot i que ningú
els hi havia obligat. ■ J.P.

