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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017

» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
CORNELLÀ

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

ANÀLISI4Cada cop es detec-
ten més casos de maltracta-
ment a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de ma-
nera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en do-
nes o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a in-
vestigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’ú-
nica: “Un dels problemes prin-
cipals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta. 

Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sen-
sibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferèn-
cia d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’a-
profitament econòmic i l’abús,
normalment de part de fami-
liars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del ca-
rrer que se n’aprofita per ob-
tenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’i-
ceberg” que no acaba de des-
tapar-se. “La majoria dels ca-
sos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
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La lupa

per Francesc Reina 

Fonts tèrboles: el treball vergonyós

Quan el vell Bauman va advertir sobre
l'alta probabilitat que les classes mit-
janes puguin caure en la pobresa,
ningú li donava crèdit. No obstant això,
no va trigar a arribar aquesta angoixa
aclaparadora que els ressorts de la glo-
balització neoliberal van voler amagar
per fer ridícula la seva afirmació. On
sí que van encertar els indicadors és en
la millora substancial de les classes po-
deroses, un abisme entre les rendes
molt elevades i aquelles extraordinà-
riament modestes, és a dir: s'extremen
les diferències socials, o,
dit d'una altra manera,
cada vegada hi ha més per-
sones i llars per sota del
llindar de la pobresa.

No poques vegades s'ha
denunciat la situació de
l'anomenat treball escom-
braries. Ocupacions explotadores,
mal remunerades, que excedeixen les
hores legals, amb cobertures sanità-
ries inadequades, amb precaris drets
laborals als quals acollir-se... Però
qüestionar la feina en temps de crisi
sembla un gran disbarat, almenys
això és el que se'ns diu. La impunitat
del saqueig i de l'especulació d'uns
contrasta amb els sectors més humils.
Hi va haver un temps que als pobres
se'ls penjava... Es van veure obligats
a trencar la indolència dels treballa-
dors des del seu naixement amb una
mena de transferència social i biolò-

gica que va consistir a incrustar en les
ments de les persones normals doc-
trines econòmiques, jurídiques i mo-
rals per reprimir els pecats nascuts de
la necessitat, amb la violència com a
hàbit comú i així deixar-la registrada
en la memòria col·lectiva.

David Graeber escriu en el seu lli-
bre Deute que moltes feines avui són
essencialment inútils, que no hau-
rien d'existir. Un càrrec vergonyós és
una tasca tan innecessària que fins i tot
la persona que l’exerceix així ho creu.

Sembla que proliferen més que mai. La
burocràcia en el sector administratiu,
els anomenats comandaments inter-
medis, la zona de confort bancària...
Gent que hi és per donar a la gent tre-
ball que no cal, o per supervisar la gent
que no necessita supervisió. Li dema-
nes a algú que truqui a algú perquè al
seu torn cridi a algú, i així van ja tres
empreses diferents. Un sistema inefi-
caç creat amb material públic o privat,
que suposadament fa les coses més efi-
cients. Això sí, són personatges trac-
tats amb respecte, cobren bé, tenen bo-
nes prestacions; quan hi ha queixes

formen una comissió d'investigació,
fan veure que no sabien el que estava
succeint, aparenten que es posaran
mans a l’obra, reben elogis per la
quantitat de personal que acomia-
den, que redueixen, i al qual posen
pressa. Només hi són per lluir-se.

Tot això acaba desmoralitzant. Hi
ha depressió, ansietat, aquestes ma-
lalties psicosomàtiques que fins i tot
empitjoren pel fet que no es comprèn
quins motius tenim per caminar tan
disgustades.

Al taller de les ciutats,
on abans hi va haver sub-
urbis, les històries viscudes
des de baix i que tant ha
costat aixecar-les mostren
amb dramàtica claredat la
comèdia humana dels que
no arriben, mentre se se-

gueix justificant que el treball és i ha
de ser penós doncs és un càstig de Déu
que va infligir als homes. Les dones ho
tenen encara pitjor, un munt de tas-
ques on la fita és no fer mal a ningú
sinó tot el contrari, cuidar-nos. Les do-
nes que netegen banys tenen almenys
la dignitat de saber que estan fent al-
guna cosa beneficiosa per als altres.

Darrere de tot es mouen aquestes
ocupacions per a titelles, perquè se
sentin bé amb ells mateixos. Se sap qui
són i per on caminen, encara que no
se'ls veu. Els pocs que els distingeixen
són els encarregats de posar-los aquí.

Ocupacions explotadores,
mal remunerades, que excedeixen

les hores legals, amb precaris drets...

Seria un error, crec, in-
terpretar la #CridaNa-

cional en clau d'opa hostil
a ERC. Les apel·lacions a la unitat formen
part del manual, els actors crec que saben
perfectament que el tema no és ERC, sinó
la pugna Puigdemont-PDeCAT pel lide-
ratge d'un espai. A veure si això d'avui és
el pas definitiu cap a la pacificació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan la mentida esde-
vé una patologia, un

oblida fins i tot el que ha
dit! I cal recordar que, després de dir que
calia desinfectar la societat catalana,
Josep Borrell se'n va fotre del físic de
@junqueras tot comparant-lo amb un ca-
pellà mentre els assistents a l'acte d'ex-
trema dreta reien!

@XSalaimartin

Passejo la gossa. Passo
pel davant d’un home

assegut al graó d’una bo-
tiga. Em xiula i em llança petonets i «ts-
ts». Dic a la gossa: «Hendrix, que et sa-
luden; saluda!». La gossa s’abraona so-
bre ell i l’omple de baves. Ell s’aixeca de
cop i em mira espantat. Ric. Continuo
caminant.

No puedo soportar la
risa y la fiesta de los

que se alegran de que
haya presos políticos y políticos en el
exilio... ¡Son personas que aman la li-
bertad y que luchan pacíficamente por
su país! Les han arrancado de su fami-
lia y en "prisión preventiva" les vulne-
ran sus derechos.

@sorluciacaram@merinsmirrors@eduardvoltas

Els semàfors

Inter-SOS
Aquesta entitat lluita perquè els fami-
liars de persones desaparegudes sense

causa aparent no caiguin en l’oblit i per-
què la societat se solidaritzi amb aques-

tes famílies i les acompanyi. Un exem-
ple n’és l’homenatge a Cristina Bergua. 

pàgina 8

Citilab
El grup Nous Artesans ha creat una go-

rra que detecta les ones electromagnèti-
ques que hi ha al nostre voltant. És el

segon projecte que aplica les noves tec-
nologies a la roba després d’inventar
una samarreta que preveia el temps. 

pàgina 8

Ajuntament
Es posa en marxa una campanya per-

què els propietaris de gossos netegin els
orins dels seus animals. Un primer pas

del govern per resoldre els problemes
de neteja de la ciutat, una de les princi-
pals preocupacions dels cornellanencs. 

pàgina 10
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Polèmica per les obres
del nou gimnàs de l’Escola L’Areny1

2 El Basket Almeda guanya 
el Torneig Flama del Canigó

Xavi Calm serà el relleu
de Jordi Roger a la UE Cornellà

La neteja és la preocupació
més important dels veïns

Cornellà és la quarta ciutat
de la metròpoli amb més botigues
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Les claus

D’un partit independentista s’es-
pera que sigui conseqüent amb
el que predica, que és proclamar
la independència i fer-la efectiva
de seguida que una majoria so-
cial, expressada a les urnes, ho
permeti. Aquest és el procés po-
sat en marxa a Catalunya i que
l’Estat espanyol intenta liquidar
amb repressió i violència. No és
pas cap excentricitat voler auto-
determinar-se (de fet, tots els es-
tats ho fan), i ara fa tres anys els
escocesos van votar en referèn-
dum d’autodeterminació i no va
passar res. Tenien dret a inten-
tar-ho, arguments a favor i en
contra, i una ferma determinació
democràtica del conjunt de la
població. Què passa a casa nos-
tra? Doncs que se’ns neguen uns
drets, se’ns rebutgen uns argu-
ments i se’ns imposa per la força
un model d’estat. L’unionisme,
no ho oblidem, és tan legítim
com l’independentisme; ara bé,
sempre que es defensi des de la
pau i el respecte i les vies demo-
cràtiques. El que no és legítim
és esclafar urnes i rebentar caps
a cops de porra, coartar drets i
llibertats o inventar-se delictes
per empresonar en nom de la
"unitat d'Espanya" els qui no
pensen com tu.

De tot
per Salvi Pardàs

Elogi del mediterranisme
per @Modernetdemerda

Fa dos diumenges. Dos quarts
d'una de la nit. AP-7. Milers
de cotxes avancen, s'aturen,
tornen a avançar i tornen a
aturar-se, atrapats en una
cua quilomètrica que comen-
ça a l'altura del Montseny i
que acaba tan bon punt has
complert religiosament amb
les teves obligacions com a
ciutadà i, calla, com a català.

És una escena que es re-
peteix cada cap de setmana
d'estiu. I podria ser només un
suplici, però, estranyament,
també té un punt bell. Perquè
és la humanitat aquesta tan
nostra. Som nosaltres, gent
mediterrània, amfibis de sang
freda buscant l'escalfor del
sol, ànimes corruptes a la re-
cerca de cinc minuts més. Les
cues de les matinades de di-
umenge són la nostra identi-
tat, la carta de presentació
d'una gent tocada per la tra-
muntana i per la vida estival.
Allargar la cervesa, deixar que
el sopar agonitzi, la fresca del
carrer, la llum del capvespre,
el so del xiringuito, la cigarreta
i la copa, el paisatge lluny de
casa, la bossa per fer, un en-
torn cada vegada més solita-
ri, un rellotge que marca ho-
res laxes i un calendari que as-
senyala dilluns relatius.

No podem fer-hi més. El
clima i la terra ens guien.
Ens prenen de la mà i ens
porten fins a l'últim minut de

cap de setmana, taronja es-
premuda. Arribar tard a casa,
aparcar enmig de la nit, res-
situar les coses de qualsevol
manera, preparar l'endemà
per inèrcia, dormir malament,
llevar-te malament, tornar a
la feina amb la sal encara a la
pell i la mel als llavis.

Que no ens ho intentin
prendre, perquè no podran. A
aquestes alçades, no ens pren-
dran el que som. Cap reforma
horària passarà per sobre de
la tossuderia d'un poble, per
damunt d'aquesta ànsia per
retardar la caiguda. Ajornar-
la. Deixar-la per més tard.
Que sembli que podem vèncer
l'endemà. Que ens ho sembli,
almenys, mentre deixem que
caigui el sol.

El culte als vespres d'estiu
va arribar als nostres cors per
quedar-s'hi, el mediterranis-
me que hem mamat ja ens és
intrínsec, i a quarts d'una
de la matinada el lluïm or-
gullosos a la cua de l'AP-7.
Som allò, aquell col·lapse
acordeònic que neix de di-
verses victòries prèvies: la
del temps, la de l'estiu, la de
la fam i la vida. “Llevo tu luz
y tu olor por dondequiera
que vaya”, deia aquell. Les
duem fins a les últimes con-
seqüències, fins a les últi-
mes hores d'un diumenge de
juliol que no morirà fins que
mori la nit.

Les millors
perles

El fundador d’Amazon, Jeff Bezos, no és només la persona més
rica del món, sinó també la més rica de la història moderna. Se-
gons ha publicat l’índex de milionaris de Bloomberg, Bezos té

un patrimoni que supera els 128.000 milions d’euros. Ningú fins ara
havia aconseguit acumular una riquesa com aquesta. 

La Guàrdia Civil ha intervingut en un local de Cornellà un ex-
emplar de dragó de Komodo al qual li falta una mà i té la
cua tallada. Segons l’Europol, aquesta és la primera vega-

da que es recupera a Europa un animal d’aquesta espècie criat i
adquirit il·legalment.

Sergio Ramos i Pilar Rubio han donat recentment la notícia que
tots els seus seguidors esperaven des de fa anys: es casen. El
futbolista li ha demanat matrimoni en un romàntic i luxós so-

par del qual han mostrat els moments més especials a través de les
xarxes socials.

Monegal ha acusat Pellicer d’enaltir Croàcia per afavorir
l’independentisme català, després que TV3 apostés
per un documental de 3 minuts per obrir el TN amb

imatges històriques del perdedor de la final del Mundial de fut-
bol, un país que fa tot just 20 anys que és un Estat. 

L’embalsamador del dictador Francisco Franco ha assegurat que
té “la confiança que el cos estarà bé”, després que Pedro Sánc-
hez s’hagi ratificat en la seva intenció de treure’l del Valle de los

Caídos. Antonio Piga, un dels quatre homes que va tractar el cadà-
ver, considera que només “la deshidratació” el podria haver afectat.

Vist al Twitter

@carles_gonzalez: França campiona del
món. Un conjunt que, agradarà més o
menys, però sap a què juga i té un pla. Ha
estat el millor equip del mundial.

@QuimTorraiPla: La independència és
una causa justa i només fent efectiva la
república catalana tindrem el futur que
somniem per al nostre país.

#CridaNacional

@AdaColau: Tot el suport al fotoperiodista
@jordiborras davant aquesta agressió als
carrers de Barcelona. Barcelona és ciutat an-
tifeixista que rebutja tot tipus de violència.

#StopFeixisme #Grandeur

Els semàfors
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera
visita abans de les 10
setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 
de l’ADN fetal per 
detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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Cristina Bergua va desaparèixer
el dia 9 de març del 1997, quan
tenia 16 anys. Tot i que ja fa més
de 20 anys dels fets, la seva fa-
mília no ha deixat de pensar en
ella cap dia. A partir d’ara, la ciu-
tat també mantindrà aquest re-
cord amb un monòlit que el
passat 12 de juliol es va inaugu-
rar a la plaça que hi ha a la con-
fluència dels carrers Palma de
Mallorca, la Miranda i Mossèn
Joaquim Palet.

En l’acte hi van participar
més de 200 cornellanencs, molts
dels quals no han deixat mai de
fer costat a la família Bergua-
Vera. Aquest és un dels ele-
ments més importants que des-
taca Montserrat Torruella, pre-
sidenta de l’associació Inter-
SOS, dedicada a les famílies de
persones desaparegudes sense
causa aparent. En una conversa
amb Línia Cornellà, diu que un
dels elements més importants en
aquests casos és “que la societat
sigui capaç de solidaritzar-se
amb les famílies”, ja que sovint
els parents de les persones des-
aparegudes viuen aquestes si-
tuacions tan complicades “des de
l’anonimat”.

Torruella considera que amb
l’acte celebrat el dia 12, “la fa-
mília se sent acompanyada i
reconeguda”, de manera que la
seva situació pren “una dimen-
sió social” molt important, ja
que rep molta ajuda per part
dels veïns.

En aquest sentit, l’entitat

també valora molt positivament
el suport rebut per part de l’A-
juntament de Cornellà i del Prat,
que “han posat molts mitjans”
per tirar endavant l’associació.

De fet, a la inauguració del
monòlit hi van participar l’al-
calde Antonio Balmón i l’exal-
calde José Montilla, que ocupa-
va el càrrec quan van passar els
fets. Torruella assegura que des
del consistori de la ciutat “han fet
un acompanyament extraordi-
nari a la família”.

DEMANEN MÉS IMPLICACIÓ
Tot i l’agraïment d’Inter-SOS
cap a aquests consistoris, la seva
presidenta creu que no es fa
prou prevenció per evitar més
casos. Torruella explica que “les
desaparicions provoquen un do-
lor que necessitarien un acom-
panyament i un ajut de l’admi-
nistració que no es fa”. També
considera que els governs hau-
rien de fer campanyes com les
que es fan per reduir els acci-

dents de trànsit i assegura que “la
prevenció seria desitjable”.

En l’acte en record de Cristi-
na Bergua hi van participar
alumnes de l’Escola Municipal
de Música Roser Cabanas i el pe-
riodista Paco Lobatón, molt im-
plicat amb diferents famílies
que busquen persones desapa-
regudes sense causa aparent.

Sobre aquests casos, un in-
forme elaborat per Jordi Do-
mènech, inspector en cap de
l’Àrea Central d’Investigació de
Persones dels Mossos d’Esqua-
dra, detalla que, per sexes, des-
apareixen un 56% d’homes i un
43% de dones. Pel que fa a la
franja d’edat, entre els 36 i els 50
anys és quan es produeixen més
desaparicions. En segon lloc hi
ha la franja que va dels 51 als 65.
Només entre els 13 i els 17 anys
hi ha més casos de dones que
d’homes. Però sovint, alguns
mitjans se centren en aquests i
en fan un tractament que To-
rruella considera inadequat.

Un moment de l’acte d’inauguració del monòlit. Foto: Ajuntament

Un monòlit recorda l’encara
desapareguda Cristina Bergua
» Unes 200 persones participen en l’acte d’homenatge a la jove

» Ja fa 21 anys que va desaparèixer sense deixar cap rastre

Creen una gorra que detecta
ones electromagnètiques

INNOVACIÓ4Després d’inven-
tar la samarreta intel·ligent, els
membres dels Nous Artesans
del Citilab van voler seguir tre-
ballant en el camp de la roba in-
tel·ligent, és a dir, de la unió de
les noves tecnologies amb les pe-
ces de vestir.

Així va ser com va sorgir la
idea de crear una gorra que de-
tecta les ones electromagnèti-
ques. L’equip, format per la
Casi, la Montse, en Frederic, en
Joan, en Ramon i en Marcel, ha
instal·lat un sintonitzador de
ràdio programable que permet

detectar les ones de ràdio, les
dels telèfons mòbils, la televisió
i el wifi. El senyal que es detec-
ta es pot veure en una pantalla
que hi ha sobre la visera i que
mostra la intensitat amb unes
barres de colors.

Per funcionar, el sintonitza-
dor està connectat a una placa
Raspberry Pi Zero. El sistema
està programat amb el llen-
guatge Pynthon i treballa sobre
Linux.

Els components de l’equip
han desenvolupat aquest pro-
jecte durant els últims 10 mesos.

Dediquen un carrer
de Zarza Capilla als Estopa

HOMENATGE4Els germans
José i David Muñoz, compo-
nents del grup cornellanenc Es-
topa, han vist com el poble d’o-
rigen dels seus avis els hi ha de-
dicat un homenatge.

Recentment, els veïns i l’A-
juntament de Zarza Capilla, el
poble extremeny a tocar de Cas-
tella La Manxa d’on eren els
avis i àvies dels germans Muñoz,
van fer una votació per canviar
una desena de noms de carrers.

L’alcalde del municipi va ti-
rar endavant la proposta per tal
de complir amb la Llei de Me-

mòria Històrica, ja que a la po-
blació encara es conservaven
alguns personatges franquistes
al nomenclàtor.

Per exemple, ara José i David
donaran nom a l’avinguda que
fins fa uns mesos es coneixia
com a Pilar Primo de Rivera,
membre de la Falange.

A mitjans de juliol, els ger-
mans Muñoz van publicar un
missatge d’agraïment al seu
Twitter que deia: “Gràcies al
poble de Zarza Capilla per
aquest honor. Els nostres avis i
àvies estarien orgullosos.”

Pau Massip
CORNELLÀ

Medi Ambient | La ciutat se suma al Pacte d’Alcaldes pel clima
El Ple ha aprovat sumar-se al principal moviment europeu que involucra autoritats locals i
ciutadans en la lluita contra el canvi climàtic. Ara, l’Ajuntament ha d’elaborar un inventari

d’emissions de gasos contaminants i té l’obligació de reduir-los un 40% els pròxims 12 anys.
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El gimnàs de l’Escola L’Areny
estarà acabat per Nadal

ENSENYAMENT4Els pares i ma-
res dels alumnes de l’Escola
L’Areny estan satisfets de la tro-
bada que van mantenir a prin-
cipis de juliol amb represen-
tants de l’Ajuntament.

Els membres del govern van
presentar a les famílies un cro-
nograma molt ben detallat que
explica les etapes que seguirà
l’empresa que s’encarrega de
les obres. Un document que diu

que el nou gimnàs de l’escola es-
tarà acabat el 26 de desembre, el
dia de Sant Esteve.

La comissió explica que tam-
bé es va decidir que faran reu-
nions de seguiment i ja hi ha
data per a la següent, el 19 de se-
tembre, amb el curs ja començat.
Els pares consideren que aques-
ta trobada serà clau per veure l’e-
volució de les obres, que farà uns
dos mesos que estaran en marxa.

Guàrdia Urbana i Mossos
reforcen la seguretat a l’estiu
SEGURETAT4L’Ajuntament ja
ha posat en marxa el pla especial
de seguretat per als mesos d’es-
tiu. Aquest dispositiu compta
amb la cooperació entre els
agents de la policia local i els
membres de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de la ciutat.

Agents locals i de la policia ca-
talana incrementaran la vigilàn-
cia als espais de més concentra-
ció de persones, com les zones co-
mercials o els parcs. També pa-
trullaran pels actes populars i les
activitats lúdiques que es realit-
zin a l’aire lliure.

Els agents també vetllaran
perquè es compleixin les orde-
nances. Per això comptaran amb

l’ajuda d’educadors cívics, que
treballaran per prevenir actes
d’incivisme i mantenir la convi-
vència entre els veïns.

Però la col·laboració entre
els dos cossos també s’ha estès
a la lluita contra els accidents de
trànsit amb una campanya so-
bre seguretat viària. Els prota-
gonistes són Rafael Garrido,
caporal de la Guàrdia Urbana,
i Jordi Martínez, responsable de
la policia de proximitat de la co-
missaria dels Mossos de la ciu-
tat. Els dos agents posaran veu
a la campanya, que s’emetrà a
Ràdio Cornellà per reduir a
zero el nombre de víctimes als
accidents de trànsit.

CIVISME4L’Ajuntament ha po-
sat en marxa una campanya,
sota el títol Cornellà pel civisme,
per millorar la consciència dels
veïns sobre la importància de
mantenir i respectar l’entorn
urbà. Per això, aquest estiu un
equip treballarà per millorar la
cohesió social entre els veïns i vi-
gilarà que es mantingui la con-
vivència als espais públics de la
ciutat.

El grup estarà format per
nou persones contractades grà-
cies als plans locals d’ocupació,
que bàsicament s’encarregaran
d’informar els ciutadans dels
canvis que recull l’Ordenança de
Convivència Ciutadana. Els edu-
cadors cívics es mouran pels di-
ferents barris de la ciutat en
grups de dos o tres i vigilaran que
ningú se salti la normativa, so-
bretot en qüestions com les es-
combraries, el mal ús del mobi-
liari urbà, els jocs de pilota als ca-
rrers i places i la tinença res-
ponsable d’animals.

Pel que fa als propietaris d’a-
nimals de companyia, la nova or-
denança diu que els amos de gos-
sos han de tenir una fitxa com-
pleta de cada animal que consti
de xip i d’ADN. També diu que
han de portar bosses per recollir
els excrements i recomana por-

tar una ampolla amb aigua per
netejar els orins.

Davant d’aquests canvis, els
educadors cívics, juntament amb
les clíniques veterinàries i les en-
titats animalistes de la ciutat, re-
partiran ampolles als propieta-
ris de gossos que estiguin cen-
sats.

PREOCUPACIÓ CIUTADANA
Com s’explicava a l’edició del
mes de juny de Línia Cornellà,
la brutícia acumulada als ca-
rrers de la ciutat i el seu estat és
una de les principals preocupa-

cions dels 600 veïns que van res-
pondre l’enquesta realitzada pel
govern local.

La falta de neteja s’ha con-
vertit en un dels principals pro-
blemes per als ciutadans, i on hi
ha més preocupació és als barris
del Centre i de la Riera.

Durant l’estiu, el govern local
també incrementarà els equips
de neteja dels carrers i els espais
més freqüentats, com els parcs
per a gossos, per tal d’evitar que
proliferin les males olors, un
problema que les elevades tem-
peratures de l’estiu incrementen.

Una de les ampolles que repartiran els educadors cívics. Foto: Ajuntament

En marxa una campanya per
netejar l’orina dels gossos
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Un concert líric posa
el punt final a les Nits d’Estiu
PROPOSTES4La soprano Na-
talia Labourdette oferirà un con-
cert líric per tancar l’edició d’a-
quest any del cicle cultural Nits
d’Estiu. La cantant madrilenya,
que estarà acompanyada per
Francisco Soriano al piano, can-
tarà peces de grans compositors
com Richard Strauss, Johannes
Brahms, Giuseppe Verdi, Gae-
tano Donizeti i Joaquin Turina,
entre d’altres.

El concert, que es farà al
Castell de la ciutat dijous 26 de
juliol, forma part del cicle ‘Mú-
sica als Castells’, organitzat per
la fundació Castells Culturals
de Catalunya.

Un dia abans, dimecres 25, es
farà l’última sessió del cinema a
la fresca. Si la primera pel·lícu-
la va ser el musical ‘La La Land’,
que l’any passat va arrassar als

Oscars, aquesta vegada és el
torn del cinema europeu amb
‘Mañana empieza todo’, prota-
gonitzada per Omar Sy. L’actor
francès és Samuel, un jove sol-
ter que viu a la costa francesa i
que, d’un dia per l’altre, s’ha
d’encarregar d’un nadó que re-
sulta ser filla seva. Incapaç de po-
der fer de pare, intenta buscar-
li una mare. Serà a les deu de la
nit a plaça de Catalunya.

FOLK PER ABAIXAR EL TELÓ
Els últims actes es faran diven-
dres 27 i dissabte 28 de juliol i
són les nits de folk que organit-
za l’Agrupació Sardanista.

El primer dia, l’Orquestrina
Trama serà la protagonista amb
un concert de música tradicional
del Pirineu. L’endemà serà el
torn del teatre amb Terra Baixa.

CULTURA4L’Auditori de la ciu-
tat ja ha presentat la programa-
ció de cara a la nova temporada
que començarà al setembre. De
nou, l’espai oferirà propostes
per a tots els públics que com-
binen teatre, música, màgia, circ
i dansa.

Un dels primers a passar per
la sala gran de l’Auditori serà el
Mag Lari, que presentarà 25
il·lusions del Mag Lari. Amb
aquest xou, l’il·lusionista recu-
pera alguns dels trucs més em-
blemàtics que ha fet i els barre-
ja amb nous números per cele-
brar els 25 anys que porta dalt
dels escenaris. El mag no estarà
sol, ja que l’acompanyaran cinc
ballarins que presentaran core-
ografies impossibles. La tensió de
l’espectacle, que tindrà un nú-
mero d’escapisme i escenes de te-
rror, acabarà amb un gran nú-
mero final mai vist. L’humor, una
de les marques d’identitat d’un
dels mags catalans més famosos,
arrodonirà un xou trepidant pen-
sat per a tots els públics.

Al mateix escenari també es
podrà veure Humans, dirigida
per Mario Gas i amb Jordi Bosch
i Lluïsa Castell com a protago-
nistes. L’obra, escrita per Ste-
phen Karam, retrata les misèries,
els sentiments i les situacions

que viuen tres generacions d’u-
na família de classe mitjana d’o-
rigen irlandès dels Estats Units.
Es tracta d’un text molt actual on
molts se senten representats a la
perfecció.

‘Berenem a L’Auditori’ és la
proposta pensada per als més
petits i oferirà concerts com el de
Dàmaris Gelabert o Invisibles,
una aposta innovadora que com-
bina teatre i cinema d’animació.

NOUS DESCOMPTES
Des de l’entitat s’ha apostat per
una nova política de venda d’en-

trades que vol reduir el preu i
atreure més públic. Uns dels
principals beneficiats seran les
persones majors de 65 anys,
que tindran les entrades de tots
els espectacles a només cinc
euros.

A més, les obres incloses
dins la programació ‘Berenem a
L’Auditori’ seran de franc per als
infants que tinguin el carnet de
soci del Club Súper3. També hi
haurà descomptes per a les per-
sones que comprin, de cop, ti-
quets per a un mínim de sis re-
presentacions de la programació.

El Mag Lari i els cinc ballarins que l’acompanyaran durant l’espectacle. Foto: Mag Lari

Màgia, teatre i música per
encetar la tardor a l’Auditori
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Cauen per segon mes les
vendes a les grans superfícies
ANÀLISI4Segons l’Índex de ven-
des en grans superfícies de Ca-
talunya que elabora mensual-
ment l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat), les vendes
van caure un 6,6% interanual el
mes de maig.

El centre d’estadística ja va
detectar una reducció de les
vendes al mes d’abril, quan la
caiguda va ser del 6,1%, mig
punt inferior al d’aquest mes.

L’informe que els tècnics de
l’Idescat han elaborat sobre el
mes de maig explica que en l’a-
cumulat dels cinc primers mesos

de l’any, la variació de l’índex ha
estat d’un 3,6% negatiu en com-
paració amb el mateix període de
l’any passat.

La caiguda afecta igualment
els productes d’alimentació i els
no alimentaris, però aquests se-
gons pateixen un retrocés més
important.

Durant el mes de maig, la re-
ducció de la venda de productes
no alimentaris va ser més in-
tensa i va arribar gairebé al 10%
(-9,7%), mentre que la caiguda
dels productes alimentaris s’ha
quedat en un -2,4%.

GUIA4L’Ajuntament, l’empre-
sa municipal Procornellà i l’as-
sociació Cornellà Compra a Casa
s’han unit per crear una guia co-
mercial amb informació deta-
llada dels més de 2.600 establi-
ments que hi ha a la ciutat.

A través d’internet, tots
aquells que ho vulguin poden ac-
cedir a aquesta eina, que agrupa
botigues, comerços, bars, res-
taurants i, fins i tot, les parades
dels mercats municipals de la
ciutat.

La guia mostra a l’usuari el
nom de l’establiment, el servei o
producte que ofereix, la ubicació
sobre on es troba i una fotogra-
fia per saber com és. A més, els
propietaris dels negocis poden
ampliar aquesta fitxa afegint
dades com l’horari d’obertura, el
telèfon o la pàgina web, entre
d’altres, per tal d’oferir el màxim
d’informació al client.

Els seus impulsors volen que
aquesta guia serveixi perquè els
clients comprin a la ciutat sen-
se necessitat de sortir-ne, valo-
rant “el comerç de proximitat, el

tracte familiar i personalitzat” i
per donar una embranzida al
sector comercial de la ciutat,
“una peça cabdal i promotor de
l’economia local”.

La voluntat dels seus pro-
motors és mantenir el docu-
ment tan actualitzat com sigui
possible. Per això, comerciants
i clients podran informar de les

incidències i sol·licitar els canvis
que considerin necessaris.

La guia comercial, elaborada
gràcies a la informació propor-
cionada pel Cens d’Establiments
realitzat a finals de l’any passat,
és una de les accions que porta
a terme l’associació Cornellà
Compra a Casa, que fa 15 anys
que aglutina el comerç local.

La nova guia comercial inclou més de 2.600 comerços. Foto: Google Maps

Neix una nova guia comercial
amb més de 2.600 botigues

Rebaixes | Queixes al petit comerç per la liberalització
La majoria de grans cadenes van començar les rebaixes d’estiu abans de l’1 de ju-

liol. La Confederació Espanyola de Comerç destaca que el fet que cada botiga pugui
triar la data d’inici i final “és un hàndicap cada cop més gran per al petit comerç”.
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El Cornellà de Xavi Calm 
s’estrena guanyant l’Horta

El primer partit que la UE Cor-
nellà 2018-19 ha jugat ha estat el
mateix que l’últim de la tempo-
rada passada. Xavi Calm va tenir
un debut victoriós al capdavant
del primer equip el passat dia 21
al Municipal en un amistós con-
tra la UA Horta (2-0), en un en-
frontament que va servir per ob-
tenir les primeres sensacions tot
just en la primera setmana de la
tornada als entrenaments.

Però més enllà de la victòria
cornellanenca, aquest enfronta-
ment no va semblar-se gaire a
l’enfrontament pel títol de Copa
Catalunya que els dos equips van
disputar fa poc més d’un mes i
mig i que va acabar amb cinc gols.
De fet, per veure la primera dia-
na de la temporada va ser neces-
sari esperar gairebé 60 minuts, ja
que cap dels dos equips va acon-
seguir dominar de forma clara
durant la primera meitat. 

Calm va aprofitar el descans
per fer canvis, però un dels que

continuava sobre la gespa des del
primer minut, Pere Martínez, va
trencar el 0-0 amb un excel·lent
xut des de la frontal al minut 59.
Després d’aquesta diana, el Cor-
nellà va viure els seus millors mi-
nuts, i tot i que va tenir ocasions
per ampliar aquesta diferència
abans, el segon gol, de Pep Ca-
ballé, no va arribar fins al 84.

“El partit ha estat bastant en-
tretingut, tot i que la falta de rit-

me és molt normal en els partits
de pretemporada”, va assegurar
Calm després del matx. “En el que
més ens centràvem era en el tre-
ball defensiu, que encara s’ha de
treballar més, però en línies ge-
nerals estic satisfet”, va afegir. En
aquest partit van debutar tots els
jugadors que el club ha incorpo-
rat, inclosos Héctor Camps i el
jove central Roman Tugarinov,
cedit pel Barça.

PRÒXIMA PARADA, SANT FELIU
Així, el debut en competició ofi-
cial és imminent. El Cornellà co-
mençarà la defensa del títol amb
un desplaçament al Municipal de
les Grases per jugar contra un al-
tre dels equips del Baix, el Sant-
feliuenc. El partit es disputarà el
dissabte 28 a les vuit del vespre. 

Si el conjunt de Calm supera
aquesta ronda, jugarà la segona
eliminatòria a casa contra el ven-
cedor del San Cristóbal - Terras-
sa (el cap de setmana del 4 i 5 d’a-
gost), mentre que la tercera ron-
da de la Copa Catalunya seria
l’última abans que es posés en
marxa la Segona B.

L’equip tampoc fallarà en la
33a edició del Torneig d’Històrics,
que es jugarà entre el dilluns 30
i el 5 d’agost a Barcelona.

LÓPEZ, SEGON DE CALM
Pendents encara de les darreres
peces de la primera plantilla, el
que també s’ha reforçat és el cos
tècnic, amb l’arribada de l’ex-
futbolista Jordi López, que serà el
segon de Xavi Calm. Durant la
seva trajectòria com a futbolista
va passar pel Barça, el Madrid, el
Racing, el Sevilla o el Sabadell.

» La Copa Catalunya absoluta, primer repte en competició oficial
» L’exfutbolista Jordi López s’incorpora a l’organigrama tècnic verd

El planter del CN Cornellà brilla 
al Campionat de Catalunya

El CN Cornellà va tancar
la temporada amb uns
bons resultats en el Cam-
pionat de Catalunya que

es van disputar a la piscina Sant
Jordi de Barcelona. De fet, a
principis d’aquest mes, 10 dels
nedadors del club van aconseguir
marques d’entre els vuit millors.
Lucía de la Flor, Pol Grima o
Laura Allende van ser alguns
dels noms més destacats d’a-
questa cita.

De la Flor, que només té 15
anys (per categoria li correspon-
dria competir amb els cadets) es

va quedar a les portes del podi en
la prova dels 400 metres estils i
va aconseguir dues cinquenes
posicions (200 metres papallona
i 200 metres estils) i un sisè lloc
als 400 metres lliures.

Grima, per la seva banda, va
aconseguir dues marques míni-
mes per al Campionat d’Espan-
ya absolut-júnior d’estiu, que es
va disputar a Mairena del Aljarafe
(Sevilla) entre els dies 11 i 15
d’aquest mes. En la competició
estatal, Grima va competir en les
proves de 100 i 200 metres bra-
ça, arribant a les finals.

Canvi de grup: el CB Cornellà
passa al C-B de la lliga EBA

El curs 2018-19 co-
mença amb can-
vis: el CB Corne-

llà es ‘muda’ al grup C-B de la lli-
ga EBA. Des del passat dimarts
17, els cornellanencs ja coneixen
la distribució de la temporada,
que es posarà en marxa el 22 de
setembre al Parc Esportiu Llo-
bregat contra el CB Tarragona el
dissabte 22 de setembre.

La lliga arribarà a l’equador el
12 de gener de l’any que ve, coin-
cidint amb la primera jornada de
2019, amb els blaus visitant la
pista del CB Castellbisbal, men-

tre que la visita del conjunt del
Vallès Occidental al PELL el dis-
sabte 27 d’abril posarà el punt fi-
nal a la lliga regular.

LLIGA CATALANA EBA
Abans d’això, com no podia ser
d’una altra manera, setmanes
abans es jugarà la 37a edició de
la Lliga Catalana EBA, amb els 24
equips de la Federació Catalana
que formen part de la conferèn-
cia C d’aquesta competició. El
Cornellà forma part del grup 5
d’aquesta copa, i jugarà contra la
UE Barberà i el CB Castelldefels.

Futbol | El Fontsanta-Fatjó debutarà al camp de l’Espluguenc
2 de setembre, a les 12 del migdia. Aquest serà el dia i l’hora del debut del sènior masculí

del CD Fontsanta-Fatjó en un nou curs a Segona Catalana. El primer partit del conjunt
groc al Municipal serà sis dies després, quan rebrà la visita de l’AE Joventut Ribetana.

Un moment del partit, el passat dia 21. Foto: UEC

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Tots els fitxatges 
del conjunt verd van 
debutar en l’amistós
contra els barcelonins
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Llibres Teatre

A Pásame la sal. De copblas, la Cobla
Bisbal Jove i el grup Los Gazpacho vo-
len donar un nou color a la música de
rumba i al so de la cobla fusionant dos
estils ben diferents amb uns resultats
sonors molt sorprenents. Aquesta ini-
ciativa, dirigida per Xavi Molina, inten-
ta apropar l’estil de la rumba i la sonori-
tat de la cobla a públics molt diferents. 

Música Pelis i sèries

Pásame la sal
Los Gazpacho, Cobla Bisbal Jove

La musa de Dalí 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) exposa fins al
14 d’octubre la mostra Gala Salvador Dalí. Una habitació prò-
pia a Púbol, on explora la vida de qui va ser la dona i musa de

Salvador Dalí. A través d’un total de 315 pintures, dibuixos,
fotografies i documents relacionats amb Gala, l’exposició

mostra fins on va arribar la importància d’aquesta dona en
tot l’univers de Dalí. Enigmàtica i intuïtiva, Gala, nascuda el

1894 en una família d’intel·lectuals de Kazan (Rússia), 
va ser la protagonista d’algunes de les pintures de Dalí i va

acabar evolucionant fins a ser una artista de ple dret. 

A M A I A

Guanyar ‘Operación Triunfo 2017’
La cantant està treballant en el seu primer disc

Ha anunciat que es muda a Barcelona
Estarà més a prop de la seva parella, Alfred

Es dissipen els rumors de ruptura
Els fans ho veuen com la confirmació que continuen junts

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

Des que Amaia va sortir de l’Acadèmia d’Opera-
ción Triunfo 2017 com a guanyadora, no ha

parat d’aconseguir èxits professionals. I
sembla que a nivell personal la vida

també li somriu, perquè ha anunciat
que a partir del setembre s’indepen-

ditzarà de la casa dels seus pares, a
Pamplona, i es traslladarà a viure a Barcelona. La

cantant, que actualment està treballant en el llança-
ment del seu primer disc, no ha especificat la zona

on es mudarà, però tot apunta que serà a prop de la
seva parella, Alfred. Sigui com sigui, l’anunci que ha
fet a través de les xarxes ha servit per dissipar els ru-
mors de ruptura que apuntaven que Amaia i Alfred

podrien haver deixat la seva relació perquè no puja-
ven cap foto junts als seus comptes d’Instagram. Els

fans de la parella han rebut amb molta alegria la notícia i
han felicitat la cantant a través de les xarxes.         

La fitxa

El popular actor i exlluitador Dwayne
Johnson encarna Will Sawyer, un exlí-
der de l'Equip de Rescat d’Ostatges de
l'FBI i veterà de guerra de l'exèrcit dels
Estats Units, que després de retirar-se
avalua la seguretat dels gratacels. Du-
rant un viatge a la Xina es veu involu-
crat en un incendi en el qual, a més,
haurà de rescatar la seva família.

El gratacels
Rawson Marshall Thurber

| Sonic Mania Plus
Els fanàtics de l’eriçó més ràpid del món podran gaudir de

les seves aventures en aquest pack amb els seus millor jocs.

En aquesta obra, Brian Friel, considerat
el Txèkhov irlandès per la seva capaci-
tat de retratar les relacions de parella,
entre pares i fills i les amistats, parla
d’allò més profund i fràgil amb sinceri-
tat i intel·ligència. Sílvia Munt dirigeix
un excepcional grup d’actors encapça-
lat per Emma Vilarasau i David Selvas.

Al Teatre Goya de Barcelona.

La Resposta
Brian Friel

Una dona lesbiana amb pensaments
suïcides, amant del sexe i els llibres, és
la protagonista d’aquesta obra escrita
en forma de monòleg reivindicatiu on
s’expressa la dualitat entre la vida i la
mort. Permagel és la primera novel·la
d’Eva Baltasar i una de les revelacions
de la temporada, guanyadora del Pre-
mi Llibreter 2018.

Permagel  
Eva Baltasar

Famosos
Viu en línia

QUI ÉS?
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
DISSABTE 15 DE SETEMBRE
20:00 La Asociació Al Agua Santas Benditas ha

preparat una representació d’una de les
obres més conegudes de Federico García
Lorca, Bodas de sangre. / Auditori.

DILLUNS 3 DE SETEMBRE
Tarda A principis de setembre es posaran en mar-

xa tres cursos de Fotografia Analògica i Digital
en funció del nivell dels alumnes: hi haurà d’i-
niciació, avançat i digital. Cal inscripció prè-
via. / Centre Cívic Sant Ildefons.

DILLUNS 3 DE SETEMBRE
Tarda El primer dilluns de setembre es farà la

primera sessió del curs de cuina anomenat Cui-
na per descansar la ment, pensat per compartir
les teves millors receptes amb els altres. / Cen-
tre Cívic Sant Ildefons.

FINS AL 31 D’AGOST
Matí-Tarda La carbassa, la poma i el pèsol, es-

tan estretament relacionats amb tres prota-
gonistes joves d'uns relats, la Ventafocs, la
Blancaneu i la Princesa del pèsol. / Bibliote-
ca Central de Cornellà.

FINS AL 7 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Elles_ells és el nom d’una exposi-

ció fotogràfica que ja està en marxa i que es
podrà visitar durant tot l’estiu a la bibliote-
ca. L’entrada és gratuïta. / Biblioteca Sant Il-
defons.

DIMARTS 31 DE JULIOL
Tarda Darrera oportunitat per gaudir d’una tar-

da de jocs de taula i en la Xarranca Llibre, dues
activitats per a nens i nenes. / Biblioteca Cen-
tral de Cornellà.

10 I 24 D’AGOST
18:00 Les activitats no s’aturen a la biblioteca

Sant Ildefons durant l’estiu. Els dies 10 i 24
del mes que ve, es faran dues sessions de ci-
nema amb títols per a tota la família. / Bi-
blioteca Sant Ildefons.

DISSABTE 8 DE SETEMBRE
18:00 Partit de futbol corresponent a la sego-

na jornada del grup 3 de Segona Catalana en-
tre el Fontsanta-Fatjó i la Joventut Ribetana.
/ Municipal Fontsanta-Fatjó.

The Herock és el nom de l’espectacle in-
fantil esbojarrat que Mr. Copini portarà
a la ciutat l’últim dissabte del mes. /
Plaça de la Sardana.

Mr. Copini arriba a la ciutat
amb el seu ‘show’ esbojarrat

Dissabte 28 de juliol a les 19:00

Durant els dies que falten d’aquest mes
i tot el mes d’agost, el Citilab adme-
trà inscripcions per al curs de pilot de
drons que farà a partir de l’1 d’octubre.
/ Citilab.

El Citilab obre inscripcions
per al curs de pilot de drons

Fins al 31 d’agost

L’Orquestrima Trama serà el plat fort
de l’edició del 2018 del Festival Dan-
safolk, una de les propostes culturals
imprescindibles de l’estiu. / Castell de
Cornellà.

El Castell acull una nova 
edició del Festival Dansafolk
Divendres 27 de juliol a les 22:00

Partit de bàsquet corresponent a la pri-
mera jornada de la lliga EBA entre el
CB Cornellà i el CB Tarragona. / Parc Es-
portiu Llobregat.

El CB Cornellà arrenca el 
curs rebent el CB Tarragona

Dissabte 22 de setembre a les 18:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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