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Les millors entrevistes del territori,
a NacióDigital
La cantautora Berta Sala; diables i castells; alcaldes del Baix Montseny,
Terrassa i Berga; i fins i tot un àrbitre de futbol de Primera Divisió, al recull
d'entrevistes publicades a les edicions territorials de NacióDigital durant el mes de
maig

Muntatge amb algunes de les entrevistes | ND

ENTREVISTES / EDICIONS TERRITORIALS, MAIG

BAGES
04/05/2020, fisioterapeuta
Genina Llussà: «Vivim en una societat acomodada que, lluny de qüestionar-se les coses, el que fa
és seguir i obeir» ( https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90716)
05/05/2020, presidenta de la Unió de Botiguers i Comercials de Manresa
Tània Infante: «És hora que els comerços ens deixem d'històries: ara, unir esforços, té més sentit que
mai» (https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90742)
08/05/2020, director Assistencial d'Althaia
Ignasi Carrasco: «El sistema sanitari canviarà, i ho farà cap a millor»
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90828)
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09/05/2020, exentrenador del Bàsquet Manresa
Flor Meléndez: «No vaig estar d'acord amb el fitxatge de George Gervin»
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90839/)
11/05/2020, regidor d'Ensenyament i Universitats, i d'Esports de Manresa
Antoni Massegú: «Amb la crisi sanitària correm el risc de deixar alumnes pel camí»
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90861)
14/05/2020, impulsor de la Xarxa de Suport Mutu del Moianès
Armand: «Les ajudes que venen de la caritat no creen comunitat perquè no es fan des de
l'horitzontalitat» (https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/90949/)
19/05/2020, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa
Abel Pié: «Justícia és l'única administració que no ha estat a l'alçada»
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/91058)
26/05/2020, professionals de salut mental
Àurea Autet i Meritxell Viladrich: «La crisi ens ha permès descobrir un model d'atenció mèdica no
presencial que ha vingut per quedar-se» (https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/91198)

27/05/2020, cantautora
Berta Sala: «He tret el primer disc quan m'he sentit preparada per afrontar la meva
autoexigència» (https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/91219)

El doctor en Economia i professsor d'UManresa, Jordi Franch Foto: UManresa
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27/05/2020, doctor en Economia i professor d'UManresa de la UVic-UCC
Jordi Franch: «Preparem-nos per veure una intervenció massiva del govern en el sector privat»
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/91234)

BAIX MONTSENY
12/05/2020, entitat de Sant Celoni
Casal Popular La Clau de Sant Celoni: «Ens preocupa que s'utilitzi la crisi de la Covid-19 per
retallar drets i llibertats a la societat» (https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/14625)
15/05/2020, alcalde de Sant Celoni
Raül Garcia: «Ha fet nosa el Baix Montseny»
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/14666)
19/05/2020, alcalde de Breda
Dídac Manresa: «Es tergiversa el debat quan se'ns exclou de la realitat territorial del Baix
Montseny» (https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/14688)

BERGUEDÀ
01/05/2020, malalta de càncer en temps de coronavirus
Maria Sánchez: «No tinc por. Però la pandèmia, m'ha deixat els ànims per terra»
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20242)
06/05/2020, alcaldessa de Berga
Montse Venturós: «A Berga hem viscut dies d'una pressió hospitalària molt bèstia, però s'ha fet molt
bona feina» (https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20323)
10/05/2020, directora dels Equips d'Atenció Primària (EAP) del Berguedà Centre i de l'Alt Berguedà
Conxita Medina: «Els CAP estan liderant l'atenció sanitària a les residències»
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20384/)
15/05/2020, cap d'infermeria
Joana Rodríguez: «No tornarem a tenir la normalitat que coneixíem fins d'aquí a molt de temps»
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20449)
29/05/2020, directora de l'Institut Serra de Noet
Teresa Call: «Una cosa que la Covid-19 ha deixat molt clara és que l'escola pública necessita
inversió» https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20625/)
(
30/05/2020, cap d'estudis d'ESO a l'Escola Xarxa
Queralt Gonfaus: «Els alumnes han après moltíssim durant la pandèmia»
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20635)

OSONA
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Núria Morera Foto: Adrià Costa

04/05/2020, infermera de l'Hospital de la Santa Creu de Vic
Núria Morera: «Tothom s'ha arremangat per cobrir les necessitats bàsiques dels pacients»
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/63088/malgrat/moments/complicats/durs/reaccionat/am
b/esperit/superacio/lluita)
21/05/2020, director de Viatges Alemany
Xavier Alemany: «Les agències hem hagut de reconvertir els viatges»
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/63285/)

RUBÍ
31/05/2020, pres
«Ha estat molt xocant trobar-me un món tan diferent del que hi havia fa només set mesos»
(https://www.rubitv.cat/noticia/6589)

SABADELL
07/05/2020, voluntari de la Creu Roja
Àlex Rauet: «Si es fes més voluntariat ens miraríem menys el melic»
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30157)
11/05/2010, impulsor d'una iniciativa solidària
Xavi Pérez: «La creació de la xarxa d'ajuda va comportar una confiança mútua entre
desconeguts» (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30211)
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19/05/2020, àrbitre de Primera Divisió
David Medié: «Els àrbitres de Primera Divisió no volem els estadis buits, volem ambient»
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30316/)
29/05/2020, empresari
Jordi Bosch: «La pandèmia em va empènyer al laboratori i vaig donar amb la fórmula d'un
desinfectant efectiu» (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/30478/)

SANT CUGAT
08/05/2020, cap de colla dels Diables de Sant Cugat
Jordi Domènech: «La idea de l'Encabronada és que la marca Sant Cugat arribi a tot Catalunya»
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/2346)
19/05/2020, director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental
Jesús Viñas: «Quan torni l'escola, un mateix professor no podrà fer classe a diferents grups
d'alumnes» (https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/2526)
21/05/2020, president de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Joan Maragall de
Sant Cugat
Eduard Pla: «La crisi ha fet aflorar punts febles del sistema educatiu que caldrà afrontar si no
volem perdre infants pel camí» (https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/2550)

Regidora d'Educació de Sant Cugat, Pilar Gorina, durant l'entrevista telemàtica. Foto: Anna Mira

22/05/2020, regidora d'Educació de Sant Cugat
Pilar Gorina: «Al juny l'escola tindrà una funció social adaptada a la realitat del moment»
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/2565/gorina/al/juny/escola/tindra/funcio/social/adapt
ada/realitat/moment)
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29/05/2020, vicepresidenta de Sant Cugat Empresarial
Concepció Curet: «S'estaven morint persones i ara moriran empreses»
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/2660)

TERRASSA
05/05/2020, presidenta dels Castellers de Terrassa
Elisabeth Arpal: «Es contempla fer castells amb un màxim de 30 persones, no ho acabo de veure
ni entendre» (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73779)
05/05/2020, director de Cures Intensives i cap del servei d'Urgències del Consorci Sanitari de
Terrassa
Alfons Arizmendi: «És impossible comparar la situació que hem viscut amb res»
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73743)
15/05/2020, alcalde de Terrassa
Jordi Ballart: «El Govern estava centrat en el procés i el coronavirus l'ha agafat desprevingut»
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73964)
20/05/2020, membre de l'AFA de l'escola Ramon y Cajal
Tiago Ferreira: «A Terrassa, mentre algunes escoles fan videotrucades, altres tot just reben
material escolar bàsic» https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74020)
(
21/05/2020, membre de l'AMPA de l'Escola Bressol Municipal Vallparadís de Terrassa
Griselda González: «L'escola bressol és la gran oblidada del confinament»
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74051)
27/05/2020, president de la Creu Roja de Terrassa
Marià Gallego: «Estem acostumats a treballar en emergències, però aquesta pandèmia ha sigut
molt exigent» (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74118)

VALLÈS ORIENTAL
04/05/2020, periodistes i professionals de la imatge
Ramon Ferrandis i Joan Giralt: «El coronavirus ens deixa imatges que mai haguéssim imaginat»
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31858)
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La Sònia Rodríguez i la Sara Iglesias, al CAP Sant Miquel. Foto: Jaume Ventura

19/05/2020, infermeres
Sònia Rodríguez, Sara Iglesias i Anna Calonge: «La feina d'infermera s'ha de sentir per poder ferla» (https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32056/)

LLEIDA
15/05/2020, regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de Lleida
Sandra Castro: «La crisi sanitària ha de servir perquè els joves afrontin els problemes amb millors
eines» (https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/37505)
29/05/2020, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de la Paeria
Paco Cerdà: «La crisi ha de ser una oportunitat per rellançar la imatge turística de Lleida»
(https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/38713)

SOLSONA
08/05/2020, propietària d'un bar
Dolors: «La gent té moltes ganes de sortir al carrer i de prendre alguna cosa»
(https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/33083/)

TARRAGONA
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08/05/2020, oncòloga
Maria Masvidal: «El futur del tractament del càncer d'ovari és esperançador»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36656/)
28/05/2020, dinamitzadora de La Via T, l'associació de comerciants de Tarragona
Judith Sentís: «Si la gent dona suport al comerç local, podrem sobreviure»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36939)
29/05/2020, professor associat de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV
Jordi Calabuig: «El coronavirus ha accelerat la reconversió del turisme de la Costa Daurada»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36970/coronavirus/accelerat/reconversio/turisme/co
sta/daurada)
[noticiadiari]2/201655[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/202916[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/202926[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/202971[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/202681[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/202295[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/202521[/noticiadiari]

https://www.naciodigital.cat/noticia/203427/millors/entrevistes/territori/naciodigital
Pàgina 8 de 8

