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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 16 D’ABRIL DEL 2020

Els efectes del coronavirus

El desconfinament
fa reprendre les
obres a la Sagrera

per poder minimitzar el
retard i tenir acabada al
més aviat possible la connexió de l’R1 entre Malgrat de Mar i Blanes. En un
principi es treballava amb
la possibilitat que estigués
enllestit a finals d’any. El
projecte té un cost d’execució xifrat en 8,5 milions d’euros.

a També es treballa al pont ferroviari de la Tordera a La

El pont viari no s’atura
Els treballs que no s’han
aturat durant el període
de cessament de tota l’activitat no essencial decretat pel Consell de Ministres han estat els del pont
viari sobre la Tordera de la
carretera BV-6001, que
també connecta Malgrat i
Blanes. La Generalitat
manté encara el decret de
suspensió de totes les
obres públiques a excepció de les d’emergències,
però aquest pont es considera una obra d’emergència i per això no s’hi ha deixat de treballar. Per
aquest pont hi circulen
diàriament 8.000 vehicles
i és prioritat del govern poder-lo reconstruir i preveu
tenir-lo a punt a final
d’any. ■

Generalitat manté la suspensió excepte per emergències
M.Membrives
BARCELONA

La finalització del període
de confinament total ha
portat a la represa de les
obres a l’estació de la Sagrera. Segons Adif, els treballs s’han aturat només
durant dues setmanes i dimarts mateix els operaris
van tornar a la feina, com
també ho van fer els que
s’ocupen de reconstruir el
pont ferroviari sobre la
Tordera, que va quedar
destruït a causa del temporal Glòria. En aquest
cas, Adif confirma que
l’obra es reprogramarà

Els treballs a la Sagrera es van reprendre dimarts amb la
finalització del període de confinament total ■ JOSEP LOSADA

Rull i Turull també
tornen a sortir de la
presó per treballar
a Comparteixen

amb Cuixart la
reactivació del permís
del 100.2 laboral

M.P.
BARCELONA

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i
els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull van sortir
ahir de la presó de Lledoners (Bages) per reprendre les respectives feines,
en aplicació de l’article
100.2 del reglament penitenciari. En acabar la jornada, aniran a un mòdul
separat de la resta d’interns per evitar contagis.
El Departament de Justícia ha reactivat les sortides laborals dels presos
subjectes al 100.2, sempre
que s’hagi reprès l’activitat laboral que exercien.

Cuixart, amb mascareta i
guants, ahir ■ Q. GARCÍA / EFE

Aquesta mesura s’emmarca en l’odre del govern espanyol que poden tornar a
la feina treballadors de la
construcció i empreses.
Cuixart ha tornat a la seva
empresa de Sentmenat;
Turull, al despatx d’advocats Badia de Terrassa, i
Rull, a les oficines dels serveis corporatius de Mútua
de Terrassa. ■

Dia de la Mona a Rosselló
L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ posa la cirereta a la celebració de la Setmana Santa
amb el festeig del dia de la Mona i convida
tota la població a sortir als balcons, finestres i terrasses de casa seua per enaltir-ne
la diada, malgrat la pluja. A més, al migdia,
a les 13:04 h, l’Excm. Sr. Josep Abad, alcalde de Rosselló, dedica unes paraules emotives, plenes d’ànims, esperançadores i
d'agraïment al treball dels serveis sanitaris
i de tots els cossos de protecció i seguretat,
a l'esforç de tots els treballadors, autònoms i botiguers, i al comportament cívic
de tots els veïns i veïnes del municipi, via
Ràdio Rosselló, en el marc de la situació
d’emergència sanitària i el confinament
present.
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Rosselló commemora una Setmana Santa

alternativa, a distància i molt participativa.
Diumenge de Rams va donar el tret de sortida a una sèrie d’activitats en el marc de la
celebració de Setmana Santa, tot convidant el veïnatge a confeccionar els seus
palmons, a rebre la benedicció del nostre
Sr. Mn. Josep Escoriohuela per Ràdio Rosselló, i a un vermut als seus balcons, finestres i balcons per esbargir-se amb el veïnat. Tot Rosselló ha pogut seguir la litúrgia
d'aquestes dates tan assenyalades gràcies
a la retransmissió dels afers religiosos en
una programació extraordinària de Ràdio
Rosselló, amb la col·laboració de l'Associació Mariana i l'Ajuntament de Rosselló.

Rossellonès. El monitoratge va fer mans i
mànigues per elaborar una programació
lúdica, educativa, esportiva i ben atractiva
per a tots els públics, cent per cent digital.
Per la qual cosa ha esdevingut el Parc de
Setmana Santa amb més seguiment per
part de la població rossellonenca. L’estesa
de les connexions a la xarxa i el seu gran
abast han permès que activitats com
aquesta arribin a les mans a una velocitat
de vertigen.

convida a tothom a explicar una història
de caire infantil i a penjar-la a les xarxes
sota l’etiqueta #rossellóllegeix. D’altra
banda, el concurs L’Enigmàtic ofereix cada
dia a les 10 del matí un trencaclosques per
resoldre.
El consistori ha elaborat un recull fotogràfic digital i d'accés lliure d’aquest esdeveniment històric amb totes les imatges que
els veïns i veïnes de Rosselló comparteixen
per les xarxes socials. Aquests àlbums són
L’Ajuntament de Rosselló dona suport a al- oberts i interactius, la qual cosa admet la
tres activitats que es fan paral·lelament a suma de més imatges, retroalimentació de
aquesta programació. La Biblioteca Muni- comentaris i d’impressions personals.
cipal de Rosselló confecciona una sèrie Val a dir que totes aquestes iniciatives de
A continuació, es va dur a terme el Parc de d’activitats virtuals, obertes a tothom, fa- la corporació municipal han rebut una
Setmana Santa Rosselló 2020, tot i haver miliars, participatives, lúdiques i educati- joiosa manifestació de consens, d'aprovasuspès les activitats presencials al Casal ves. D’una banda, l’hora del conte digital ció i de simpatia per part de tot Rosselló.

