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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera que
treballa en un punt d’informació
de salut jove a l’àrea metropolita-
na, explica que, en les seves pri-
meres relacions, que en molts ca-
sos comencen amb 15  anys, els
nois i les noies “repeteixen els mo-
dels que han vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Redligths, és el del porno
lèsbic, que està pensat perquè el
consumeixin els homes i que no
excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia

» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera d’un punt d’in-
formació de salut jove, que
diu que “la societat hauria de
tenir clar que l’educació sexual
comença a casa, a la primera
infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits

Pau Massip
CORNELLÀ
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La lupa Els semàfors

Difusió controlada

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

sions del Govern espan-
yol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF des-
enfrenat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

Transició Nacional, Co-
missió d'Estudi del Procés Constituent,
Consell per la República, arriba el Con-
sell Assessor per a l'Impuls d'un Procés
Constituent. Eh, dissimulen millor que
ERC, però quina mateixa cara de ci-
ment armat.

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

paña que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

nos de la Universidad de
Oviedo con mejores expedientes,
plantan a los Reyes: "La universidad
nada tiene que ver con los Borbones.
Quieren hacerse foto utilizando nues-
tro esfuerzo para tapar sus vergüen-
zas", dicen.

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay

Festival de Pallassos
22.000 persones van passar pels dife-

rents espectacles, alguns dels quals van
penjar el cartell d’entrades exhaurides.

El festival, que aquest any va donar més
protagonisme a les pallasses, s’ha con-

vertit en un referent mundial del sector. 
pàgina 10

Ajuntament
El govern d’Antonio Balmón farà un acte
per informar els ciutadans de la situació

actual de l’habitatge a la ciutat. Una bona
iniciativa davant d’un problema que preo-
cupa el veïnat, però que no s’ha tirat enda-
vant fins que l’oposició ho va forçar al Ple. 

pàgina 9

CB Cornellà
Després de començar la temporada amb

dubtes i encadenar quatre derrotes, el
sènior masculí de Xavi Pardina enllaça

ara dues victòries que li permeten aban-
donar la part baixa de la taula i agafar

moral. Han de servir per seguir creixent. 
pàgina 13

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Director Editorial:Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions:Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas (Distric-
tes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran
i Lola Surribas Producció gràfica: Marta Vall-
llebrera Dept. Comercial:Yolanda Roca, Laura San-
salvador, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez i Toni
Enguix (Controller) Distribució:Wiliam Hernández,
Yennil Viteri i Carlos Ruiz.



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniacornellà.catOctubre 2018

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Cornellà no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El davanter angolès Manucho, 
reforç de luxe per al Cornellà1

2 La família de l’atacant de la 
comissaria no denunciarà l’agent

El Citilab és el segon servei 
municipal més ben valorat

Tot a punt per a un nou 
Festival Internacional de Pallassos

Retrets de Cornellà en Comú 
a Alternativa d’Esquerres

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Els semàfors Les claus
Les millors
perles

Torna la Filosofia als instituts.
Una assignatura que havia estat
apartada dels temaris ara serà
obligatòria durant els tres últims
cursos, com a matèria comuna,
amb accent als continguts ètics i
també a la història. Hi ha qui es
pregunta: Per ser una assigna-
tura “maria”, per què serveix? Els
programes són per aconseguir un
títol, en una societat que opta pel
màxim benefici material, deixant
de banda altres valors com els
socials i culturals. No serà que la
filosofia ens farà nosa? 

No transcendim més enllà de
les nostres necessitats més pe-
remptòries. Tenir una bona feina
i ben pagada, família, menjar bé,
estones d’esbargiment, amistats,
un bon cotxe i una casa de segona
residència, i potser poder exhibir-
nos davant dels que ens envolten. 

I ja està? Nosaltres som el
centre del món i el món el centre
de l’Univers. Aquesta petitona
esfera, una molècula de polsim
en l’espai infinit, ho és tot per a
nosaltres i aquí s’acaba el brò-
quil, no donem per a més. No es
tracta de rememorar les classes
de “Merlí” d’una sèrie televisiva.
Veure la multitud d’actes pro-
gramats a la Ciutat Oberta Bien-
nal de Barcelona dona pistes de
cap a on va o hauria d’anar la
nostra societat dins del món glo-
bal en el qual estem inserits.
L’assistència de 20.000 perso-
nes és un èxit esclatant i un bon
auguri que la nostra societat és
viva i es compromet a pensar,
perquè amb el pensament autò-
nom i crític de tots nosaltres, es-
pecialment dels joves, és com
podrem aconseguir, en el futur,
una Catalunya millor.

Filosofia
per Jordi Lleal 

Deixalles i rebuig
per Jes Ricart

La història de l’urbanisme i de
l’arquitectura urbana està molt lli-
gada la història de la gestió dels
residus. Des d’Uruk, la primera
ciutat reconeguda, fins a l’actua-
litat (amb 50 ciutats al món que
superen els 10 milions de resi-
dents cada una), la cosa no està
del tot resolta. Es dona per des-
comptat que una comunitat ur-
bana en creixement i amb un alt
nivell de consum ha de produir
unes quantitats nombroses de
porqueria rebutjable. De fet, es
considera que no hi ha produc-
ció ni creixement ni consum
sense deixalles i tot el que supo-
sa en termes d’impacte negatiu al
medi ambient. De la mateixa
manera que no hi ha cos viu sen-
se expulsar la seva femta tampoc
hi ha indústria i modus de vida
urbana que no ho faci. El que sí
que pot fer una comunitat urba-
na és autogestionar el consum
per minimitzar les deixalles. I
quant a aquestes, intentar-les
recuperar amb el reciclatge.

Actualment, les noves tesis de
l’economia alternativa s’apar-
ten de l’espoli insensat dels re-
cursos naturals i del seu embru-
timent ulterior. Com més curt si-
gui el circuit entre producció i
consum, més ecològica serà l’e-
conomia. Això de tants tràilers
transportant d’uns indrets a uns
altres del continent mercade-
ries que es poden fabricar en els
llocs de consum és una de les ir-
racionalitats més criticables.

Fins ara s’ha seguit el crite-
ri que qui contamina paga més
impostos. S’ha arribat a un grau
de saturació de contaminants
que cap diner recuperarà el
benestar de la terra si no s’im-
plementen mesures dràstiques:
des de pautar hàbits de respec-
te si cal a la força amb sancions
importants als incívics que em-
bruten carrers o no fan servir els
containers amb la deixalla. En-
cara és poca la gent que té la cul-
tura de reciclar perquè creu que
no serveix per res o al final de la
recollida tot ho barregen. El
cert és que hi ha informació de
camions que aboquen mate-
rials perillosos com piles elèc-
triques en bidons que enterren
sense cap precaució.

Els veïnats que més reciclin
haurien de veure la seva com-
pensació amb la reducció del
seu IBI. I al revés: els que no re-
ciclen, amb el seu increment.

La lluita contra el plàstic pas-
sant per la reducció de l’embol-
call excessiu per no dir sovint su-
perflu és una lluita per la vida, per
la humana com a espècie i per la
resta de l’animalitat planetària.
Aquesta és una carrera contra el
temps. Si la societat no aprèn a
reciclar tots els seus materials re-
siduals sense excepció, la toxici-
tat acabarà amb la societat. Això
també val com a criteri profilàc-
tic enfront del discurs tòxic d’al-
guns polítics verboferidors i que
ningú els toca el crostó.

Vist al Twitter

@apereirasole: Un consell de la república
sense república i un procés constituent
que no farà cap constitució. Ja em discul-
pareu l’escepticisme.

#RepensarElPaís

@GPursals: No sé com dir-ho amb deli-
cadesa. Han trobat els trossets del perio-
dista Jamal Khashoggi enterrats al jardí
de la residència del cònsol saudita.

#Khashoggi #Maneta

Ryanair és a l’ull de l’huracà després del seu paper en un cas de
racisme que va tenir lloc en un vol Barcelona-Londres. Un
passatger va insultar greument, “negra, lletja i cabrona”, una

dona que tenia a la mateixa fila i, davant la petició que l’home fos
expulsat de l’avió, la companyia va decidir canviar de fila la dona.

Un grup d’arqueòlegs ha anunciat el descobriment del
“naufragi intacte més antic” del món. Es tracta d’un vai-
xell de fa més de 2.400 anys trobat al fons del Mar Negre

per una expedició anglobúlgara d’un projecte d’arqueologia
marítima. La nau fa 23 metres i manté intactes moltes parts.

Xina ha inaugurat el pont més llarg del món sobre el mar, una
espectacular obra d’enginyeria que connecta Hong Kong i les
ciutats de Macao i Zhuai. El viaducte fa 55 quilòmetres de llarg

i ha necessitat una inversió de 16.000 milions d’euros. Per construir-
lo, han fet falta 400.000 tones d’acer utilitzades i nou anys d’obres.

La NASA ha trobat un iceberg d’una mida geomètricament
perfecta a la costa est de la península Antàrtica. Es tracta
d’una enorme peça de gel d’1,5 quilòmetres en forma de

rectangle. Es tracta, tal com ha explicat la mateixa NASA, d’un
iceberg tabular que s’ha desprès de la barrera de gel Larsen C.

Els elefants asiàtics, segons un estudi publicat pel 'Journal of Et-
hology de Springer', tenen una habilitat numèrica més propera
a l’observada en humans que altres animals. L’estudi conclou

que el sentit dels números dels elefants asiàtics no es veu afectat
per la distància, la magnitud ni la proporció de les comparacions.

@xavierbosch: Fer una maneta al
Madrid està molt bé, però fer-ho a les
16h de la tarda és millor, perquè tens
moltes hores per assaborir-ho. 
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-
lunya i que compleixi una sèrie

de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la
conselleria d’Afers Socials i Fa-

mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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INNOVACIÓ4Jaume Romagosa
fa tres anys que col·labora amb
l’associació Apafa, que es dedi-
ca a ajudar infants amb disca-
pacitat intel·lectual a Almeria.
Ell mateix explica que, abans, to-
tes les coses que feia es quedaven
a casa seva. Però ara, quan les
acaba les envia a Vélez-Rubio
(ciutat on treballa l’entitat) i
“allà passa una cosa genial: els
infants els donen vida”. 

Després d’enviar-los uns ti-
telles amb les cares dels infants
de l’associació, uns monstres
per explicar els sentiments i un
plafó de sons, Romagosa va de-
cidir que volia fer alguna cosa re-
lacionada amb l’electricitat. Però
quan va rebre tot el que neces-
sitava per fer un robot, va veu-
re que sol no ho podia fer i va
contactar amb el Citilab. Al cen-
tre es van encarregar de la pro-
gramació i l’electrònica de l’a-
parell. Ell va decidir què faria
cada un dels 14 botons del co-

mandament que fa funcionar en
Robi, el seu invent.

L’aparell té representades to-
tes les parts del cos i els infants,
prement els botons, poden veure
les reaccions que provoquen en el
cos del robot. Segons Romagosa,
“el que per a un altre pot ser una
joguina, per als infants amb difi-
cultats d’aprenentatge és una
eina” que els ajuda a formar-se.

Al centre ja li han explicat

que alguns infants estan reaccio-
nant molt bé amb el robot i, per
això, ara vol “descobrir quines
qualitats té” per “poder crear al-
tres estris per a col·lectius amb di-
ficultats d’aprenentatge”.

Amb tot, Romagosa assegura
a Línia Cornellà que aquest tipus
d’invents acaben servint a tota la
societat i diu que li encantaria po-
der fabricar el robot per a moltes
altres escoles i associacions.

Jaume Romagosa, l’inventor d’en Robi, amb la seva creació. Foto: Citilab

Un robot ‘made in’Cornellà per
ajudar nens amb discapacitat

» El Club Maker del Citilab col·labora en la construcció de l’aparell 
» El robot ajuda els infants a expressar-se i facilita l’aprenentatge

Enderroquen la ‘Casa 
del Director’ de la Pirelli

PATRIMONI4La casa noucen-
tista construïda el 1925 al com-
plex de la desapareguda Socie-
dad General de Cables Eléctricos
ja no existeix. Així ho va denun-
ciar l’associació L’Avenç, que es
dedica a defensar el patrimoni
arquitectònic, històric i cultural
de la ciutat.

Els membres de l’entitat, que
al setembre van fotografiar l’e-
difici, han comprovat que aquest
mes ha estat enderrocat, igual
que altres naus que hi havia als
terrenys que havia ocupat la fà-
brica Pirelli abans de tancar.

L’associació considera que
l’Ajuntament hauria d’haver es-
tudiat la conservació de la
casa –on vivia el director d’a-
questa empresa– o, com a mí-
nim, haver-la documentat i fo-
tografiat per destacar el seu valor
arquitectònic i històric. A més,
des de L’Avenç estan preocu-
pats per l’estat del refugi antiae-
ri que, durant la Guerra Civil, es
va construir a l’interior del com-
plex industrial. Afirmen que és un
dels més grans que hi ha a la ciu-
tat i creuen que, si no es protegeix,
també podria acabar destruït.

La ciutat acull un congrés
amb més de 150 matemàtics
CIÈNCIA4El Museu de Mate-
màtiques ha estat l’escollit per
organitzar el MATRIX 2018, la
tercera edició de la Conferència
Internacional de Museus de Ma-
temàtiques, que s’ha celebrat
del 29 al 31 d’octubre.

L’objectiu d’aquesta trobada
és que els participants compar-
teixin idees, experiències i pràc-
tiques sobre la divulgació de les
matemàtiques. Per això, s’han
reunit a la ciutat més de 150 per-
sones d’arreu del món que es de-
diquen a aquest àmbit.

Aquest congrés bianual, im-

pulsat conjuntament pel Mu-
seu de Matemàtiques de la ciu-
tat i el National Museum of Ma-
thematics de Nova York, se ce-
lebra des de 2014 amb l’objectiu
de millorar l’educació matemà-
tica a través de l’experimentació
i del treball amb materials, un
canvi metodològic que els im-
pulsors d’aquesta trobada con-
sideren fonamental avui en dia.

L’acte inaugural d’aquesta
edició va comptar amb la pre-
sència del president Quim Torra,
que va dir que falten més “voca-
cions científiques” entre els joves.

Ciutat Almeda | Comencen les obres de la nova biblioteca
Un edifici de dues plantes, amb grans vidrieres per aprofitar la llum natural i

amb parets mòbils per poder crear diferents espais segons les diferents necessi-
tats. Així serà la nova biblioteca del barri d’Almeda, a tocar del Casal d’Avis.

Balmón és el tercer alcalde de
Catalunya amb el sou més alt
POLÍTICA4Antonio Balmón co-
bra 71.604 euros bruts a l’any,
cosa que el situa com el tercer al-
calde amb el sou més alt de Ca-
talunya després dels de Barce-
lona (oficialment 100.000 euros,
tot i que Ada Colau en dona
una gran part a projectes socials
en compliment del codi ètic del
seu partit) i Reus (75.000 euros).

Segons les xifres publicades
pel Ministeri de Política Terri-
torial i Funció Pública, el batlle

cornellanenc cobra més que el de
Terrassa o que els de les dues ca-
pitals de província governades
pel PSC, Lleida i Tarragona.

ICV VOL SER ALTERNATIVA
Precisament per intentar acabar
amb l’etapa de l’alcalde Balmón
al capdavant de l’Ajuntament,
ICV ha començat a treballar en
una candidatura que “aglutini
forces i persones de la ciutat
properes a l’espai dels comuns”.
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L’ocupació de l’antiga seu de 
la Seguretat Social porta cua
SOCIETAT4La Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social ha
denunciat el col·lectiu La Siner-
gia, que el passat 15 d’octubre va
ocupar l’antiga seu que l’institut
públic té a la ciutat.

Així ho va explicar el mateix
col·lectiu a Twitter, on van anun-
ciar que el Jutjat de Primera Ins-
tància de la ciutat els havia citat
dimarts 30 d’octubre després
que la Seguretat Social els acu-

sés d’usurpació per haver ocupat
l’espai.

El col·lectiu assegura que el
local feia 15 anys que estava
tancat i “fins fa poc era un cau de
rates i brutícia” i afegeix que van
decidir ocupar-lo per “posar-lo
a disposició del poble”.

Per donar-se a conèixer en-
tre els veïns, La Sinergia va or-
ganitzar diferents activitats dis-
sabte 27 d’octubre.

L’Ajuntament retrà comptes
de la situació de l’habitatge

HABITATGE4Després que ho
forcessin els partits d’esquerres
al Ple del passat juliol, el con-
sistori ha convocat una audièn-
cia pública per explicar als veïns
i veïnes l’informe que analitza la
situació actual de l’habitatge a la
ciutat.

L’acte servirà per presentar
les xifres reals sobre la quantitat
de pisos protegits que hi ha ac-
tualment a la ciutat. El govern de
Balmón també explicarà quants
habitatges socials té previstos
construir els pròxims anys.

Aquest és un dels punts més
importants, sobretot tenint en
compte que al mateix Ple també
es va aprovar una moció que

obliga a destinar a habitatge
protegit un 30% de les noves
construccions que es facin al
municipi. Aquesta nova norma-
tiva també afecta aquells edificis
que se sotmetin a una rehabili-
tació integral.

L’Ajuntament també infor-
marà veïns i entitats de la resta
de mesures que preveu desen-
volupar en aquest camp per tal
de promoure l’accés a l’habitat-
ge a tots els cornellanencs i cor-
nellanenques davant l’increment
dels preus que s’està produint a
la ciutat.

L’acte es farà el pròxim 6 de
novembre a les 7 de la tarda al
Citilab.

TRIBUNALS4La jutgessa que
estava investigant l’actuació de la
Mossa d’Esquadra que va abatre
l’atacant que va entrar a la co-
missaria de la ciutat el passat 20
d’agost amb un ganivet de grans
dimensions ha decidit arxivar la
causa.

A principis de mes, la magis-
trada va concloure, després de
prendre declaració a l’agent de
policia que va disparar contra Ab-
delouahab Taib, escoltar dife-
rents testimonis dels fets i ana-
litzar els informes de balística que
havia demanat, que la Mossa va
actuar “en defensa pròpia”.

Tot i que en un primer mo-
ment molts mitjans van publicar
que la família de l’atacant mort
denunciaria l’actuació de l’agent
als tribunals, en l’última edició de
Línia Cornellà ja s’avançava que
finalment no seria així i que, per
tant, la causa quedava en mans
de la decisió de la jutgessa en-
carregada de la investigació, que
finalment ha decidit el seu so-
breseïment.

Ara, qui segueix investigant
el cas és l’Audiència Nacional,
que intenta esbrinar si l’atacant
tenia alguna vinculació amb
una cèl·lula terrorista, una hi-
pòtesi que la seva família sem-
pre ha negat. Ara bé, segons un

estudi d’una professora d’anà-
lisis forense d’escriptura àrab
que han recollit diferents mit-
jans, el cas sí que “tindria vin-
culació directa amb el terroris-
me jihadista”.

Aquesta col·laboradora dels
cossos de seguretat de l’Estat
considera que l’atac a la comis-
saria va ser un “martiri provocat”
com els que cometen els grups
terroristes jihadistes. L’especia-
lista va analitzar la nota de co-
miat que l’atacant va escriure la
nit abans dels fets, el missatge
SMS que va enviar a la seva ex-

parella i el crit que va cridar en
entrar a la comissaria i va arri-
bar a la conclusió que el llen-
guatge utilitzat per l’home esta-
ria relacionat directament amb
el terrorisme jihadista.

RECONEIXEMENT A L’AGENT
Per altra banda, finalment el Ple
municipal del mes passat va
aprovar la moció presentada pel
PP que demanava que es conde-
cori la Mossa d’Esquadra. El
PSC hi va votar a favor, Cs i ICV
es van abstenir i ERC, CeC i l’Al-
ternativa hi van votar en contra.

Els fets van tenir lloc a la comissaria de Mossos de la ciutat. Foto: Arxiu

La jutgessa arxiva el cas de la
Mossa que va abatre l’atacant
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CULTURA4El Festival Interna-
cional de Pallassos va posar el
punt final el 21 d’octubre després
de reunir prop de 22.000 es-
pectadors a la ciutat. L’èxit de l’e-
dició d’enguany s’ha pogut veu-
re tant en els espectacles en sa-
les, que han duplicat els espec-
tadors en comparació amb edi-
cions anteriors, com en els que
s’han fet al carrer. Tot i que la
pluja de dissabte 20 al matí va
obligar a anul·lar-ne un parell al
carrer i a reubicar la resta, les ac-
tuacions a l’aire lliure van tornar
a aplegar més d’11.000 assistents
i van portar 5.466 estudiants, el
doble que en l’anterior edició.

ENTRADES EXHAURIDES
Pel que fa als espectacles en sa-
les, les Gales Alapista!, el “Veus
que no veus” de la companyia
Pepa Plana i “La carta” de Pao-
lo Nani van exhaurir totes les en-
trades. També van aconseguir
molt bona entrada les propostes
de Las XL, amb l’espectacle
“Abandónate mucho”, Chris
Lynam, que va presentar “Eric-
theFred”, i l’actuació de la com-
panyia Tim and Joe.

Aquestes xifres confirmen
que el Festival Internacional de
Pallassos s’ha convertit en un au-
tèntic referent de l’escena mun-

dial en el sector i que no només
ho és per als professionals sinó
també per als espectadors, que
omplen sales i carrers per veure
les principals novetats de com-
panyies d’arreu del món.

Aquest any, la direcció artís-
tica, que anava a càrrec de Jor-
di Juanet, va tornar a apostar per
tancar el festival amb un espec-
tacle de nova creació. La com-
panyia Bucraa Circus va ser l’en-
carregada de fer-ho amb la po-
sada en escena de “El Gran Fi-
nal”, que va omplir de gom a
gom la plaça de l’Ajuntament.

Enguany el festival ha apostat per les pallasses. Foto: FIPC / Guillem Urbà

El Festival de Pallassos abaixa
el teló amb 22.000 espectadors

MOSTRA4La ciutat es conver-
tirà un any més en punt de tro-
bada per als amants del còmic i
per als professionals que es de-
diquen a aquest sector. A partir
del 5 de novembre, diferents
equipaments del municipi aco-
lliran exposicions, conferències
i tota mena d’activitats relacio-
nades amb aquest art.

Durant quatre setmanes, au-
tors i editorials aprofitaran la 34a
edició de la Mostra del Còmic per
presentar les seves obres al pú-
blic. Però aquest esdeveniment
també serveix per difondre
aquest art, com es podrà veure a
les diferents exposicions que es
faran a espais com el Castell de
Cornellà, el Museu Palau Mer-
cader, l’Espai d’Art Moritz o els
diferents centres cívics i biblio-
teques de la ciutat.

Aquest any, la guanyadora
del Premi Ivà és la il·lustradora
i historietista Marika Vila, que
rebrà aquest guardó en un acte
que se celebrarà divendres 9 de
novembre al Castell de Cornellà.
Vila ha estat reconeguda pels
seus estudis de gènere centrats
en el món de la dona i el còmic.
Aquesta és la 25a edició d’a-
quest premi, que s’entrega des
del 1994 per recordar la figura
del dibuixant Ramon Tosas.

Arriba la 34a
edició de la
Mostra del Còmic

Humans, dirigida
per Mario Gas,
a l’Auditori

TEATRE4L’Auditori portarà, el
pròxim 11 de novembre, l’obra
Humans, dirigida per Mario
Gas, a la ciutat.

Aquesta comèdia amb tocs
dramàtics retrata la complexitat
de les relacions familiars i de pa-
rella, el desequilibri entre les as-
piracions personals i la realitat
laboral i la família com a puntal
per afrontar les frustracions del
dia a dia. Per fer-ho, l’autor reu-
neix tres generacions d’una fa-
mília d’origen irlandès que viu
als Estats Units en un petit apar-
tament de Chinatown per cele-
brar el dia d’Acció de Gràcies.
Allà, els membres de la família
Blake començaran a treure’s els
draps bruts en una baralla que
s’allargarà tot el dia.

L’obra, estrenada a Broad-
way el 2016, ha estat reconegu-
da amb quatre premis Tony.

CRÍTIQUES PER LA 
RETIRADA DE LLAÇOS

4Òmnium Cultural va de-
nunciar que l’alcalde An-
tonio Balmón hauria orde-
nat a la Brigada Municipal
que retirés els llaços grocs
que l’entitat havia col·locat,
juntament amb l’ANC, du-
rant el festival. Conside-
ren que és “un nou atac a la
llibertat d’expressió i a la
lluita contra la repressió”.



Octubre 2018

11 | 

líniacornellà.cat

SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en re-
lació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hi-
potecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

marques de Barcelona que, prè-
via visita concertada, atén de for-
ma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recó-
rrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest ser-
vei també assessora els ciuta-
dans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que repre-
senta el 87% de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gra-
tuïta i han estat assessorades a
l’efecte.

També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor ha-
via tingut un contacte previ amb
el banc.

SUPORT ALS CONSUMIDORS
Els acords amb els col·legis pro-
fessionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als con-
sumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa me-
sos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàu-
sules abusives.

Per atendre aquestes con-
sultes, la corporació ha aug-

mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha in-
tensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 mu-
nicipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del te-
rritori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.

A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves con-
sultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consu-
midor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de recla-
mació a través de la seva pàgina
web.

Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra.

Al costat de les persones
» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives

» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock

El 87% de les
consultes han estat

per contractes 
afectats per una
clàusula abusiva

Els convenis amb
els Col·legis 

Professionals de
l’Advocacia acaben
el 31 de desembre 

Pàgines especials
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GASTRONOMIA4El producte
local i de temporada tornarà a
ser la gran estrella dels plats
que protagonitzaran la sisena
edició del QuintoTapa. Fins a l’11
de novembre, una quinzena de
bars i restaurants de la ciutat se
sumaran a aquesta iniciativa
que té l’objectiu de promoure la
restauració local i els productes
de qualitat del territori.

Com expliquen des de l’As-
sociació de Gastronomia i Tu-
risme del Baix Llobregat (AGT),
aquesta iniciativa va néixer per
mostrar als cornellanencs i cor-
nellanenques, però també als vi-
sitants i convidats d’altres ciu-
tats, la feina que s’està fent des
de l’Ajuntament i les entitats per
recuperar i potenciar el vincle
del municipi amb el Parc Agra-
ri del Baix Llobregat. Els orga-
nitzadors d’aquest esdeveni-
ment asseguren que “amb el
QuintoTapa no només es fa ba-
llar el paladar, sinó també el te-
rritori.”

Enguany, una quinzena de
bars i restaurants cornellanencs
s’han sumat a la iniciativa. Ofe-
riran més d’una vintena de tapes
per mostrar la millor qualitat
dels productes de temporada
cultivats al Parc Agrari. Però el
QuintoTapa també servirà per
demostrar que la ciutat té res-
taurants de primer nivell amb
xefs d’alta qualitat.

L’AGT i l’Ajuntament espe-
ren que aquesta edició torni a ser
un èxit i superar així les més de
29.000 tapes que es van servir al
QuintoTapa 2017. Aquest any,
les tapes km0 costaran 3,5 euros
i les especialitats de la casa 3 eu-
ros. Totes les tapes es podran
acompanyar amb un quinto de
cervesa o amb una selecció de
vins de la DO Penedès.

PREMIS PER A TOTHOM
A més d’apostar pels productes
i pels xefs locals, el QuintoTapa
valora aquells clients que vagin
a tots els locals que participen en

la ruta. És per això que aquells
que aconsegueixin omplir tot el
Tapaport amb els segells dels di-
ferents locals podran optar a
emportar-se un xec regal de 300
euros per comprar a les diferents
botigues adherides a “Cornellà
Compra a casa”.

L’organització també reco-

neixerà la millor foto, que triarà
d’entre les que es pengin a Ins-
tagram amb l’etiqueta #quinto-
tapakny. El guanyador rebrà
un àpat per a dues persones en
algun dels locals de la ciutat.

Però no només els clients
tindran premis. Els quinze bars
i restaurants que participen en

l’edició d’enguany optaran a ser
la millor tapa de la ciutat, un pre-
mi que votaran els mateixos
consumidors. També seran els
clients els encarregats de votar el
millor cambrer, premi que s’em-
portarà el treballador que acon-
segueixi la puntuació més alta a
les butlletes de participació.

Torna el QuintoTapa
» L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la restauració local i els productes del Parc Agrari

» Una quinzena de bars i restaurants oferiran més de vint tapes fins a l’11 de novembre

Una de les més de vint tapes que es podran degustar a la sisena edició del QuintoTapa. Foto: AGT Baix Llobregat

Salut | Els mercats se sumen a la Setmana del Cor
Els mercats municipals de la ciutat es van sumar, a principis de mes, a la segona Setma-
na del Cor, una iniciativa per prevenir malalties cardíaques i adquirir hàbits saludables.

Marsans, Centre i Sant Ildefons van fer tallers per aprendre a fer esmorzars sans.
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El CB Cornellà trenca la mala
ratxa:dos triomfs consecutius

El mes acaba amb
bon peu: el CB
Cornellà ha tren-

cat la seva mala dinàmica de
quatre derrotes consecutives, su-
mant dues victòries en les da-
rreres dues jornades en la visita
a la pista del Mataró-Boet (66-77)
i al Parc Esportiu Llobregat con-
tra el CB Salou (84-78).

Els de Xavi Pardina voldran
aprofitar aquesta inèrcia positi-
va i continuar escalant posicions
a la taula, per allunyar-se encara
més de la zona baixa. Per fer-ho,

els blaus afrontaran un viatge al
Montserratí per jugar contra el
CB Martorell i rebran la visita del
tercer classificat, el Mataró-Fei-
mat (que només ha perdut un
partit en aquest tram inicial de la
temporada), al PELL el pròxim
dissabte 10 a dos quarts de set de
la tarda. Els dos darrers enfron-
taments d’aquest mes seran un
desplaçament a Mallorca, per
jugar contra el Calvià el diu-
menge 18, mentre que l’últim
partit serà sis dies després, el dia
24 contra el CB Salt. 

EQUIPAMENTS4Des de finals
del mes passat, l’estadi munici-
pal de rugbi i atletisme de la ciu-
tat està batejat amb el nom d’u-
na de les pioneres de l’esport fe-
mení de la ciutat: Pilar Pons. La
cornellanenca, que va morir el
maig de l’any passat, va ser acti-
vista i regidora a l’Ajuntament,
presidenta del Rugby Club Cor-
nellà i vicepresidenta de la Fe-
deració Catalana de Rugby du-
rant la dècada de 1970.

De fet, Pons va rebre el pre-

mi Ciutat de Cornellà d’Acció Cí-
vica l’any 1999, com a reconei-
xement a la seva contribució a la
vida associativa de la ciutat, sent
la cofundadora dels Amics de la
Sardana, de l’Avenç i una de les
impulsores de la Jordiada.

La seva implicació amb els
clubs esportius cornellanencs,
però, va més enllà, ja que també
va ser jugadora a l’Handbol Rà-
pid Cornellà, al Club Esportiu
Cornellà d’hoquei patins i al
Club Bàsquet Cornellà. 

L’acte es va fer el passat 29 de
setembre a dos quarts de sis de
la tarda, quan es va descobrir una
placa en record a Pons i es va es-
trenar la nova senyalització del
recinte, ja amb el seu nom. Re-
presentants de l’Ajuntament i
de grups polítics com Iniciativa
per Catalunya o Ciutadans van
ser-hi presents.

Abans d’aquest acte de reco-
neixement, havien jugat els seus
partits els equips sub14, sub16 i
el primer equip del club.

Record per a una pionera

Esports
El Cornellà tanca el mes en
tretzè lloc i sense cap victòria

Tres empats i una derrota. El Cor-
nellà de Xavi Calm ha vist com es
capgiren les bones sensacions
de principis de temporada i ja
acumula set jornades seguides
sense guanyar (l’últim triomf va
ser el 8 de setembre al camp del
València-Mestalla). El conjunt
verd ocupa, després de 10 partits,
la tretzena posició a Segona B.

L’equip, a més, no ha estat
gaire fi de cara a porteria (ha mar-
cat dos gols en els darrers cinc
partits) i, a més, un dels seus prin-
cipals arguments ofensius, Ma-
nucho, va patir una lesió muscu-
lar contra el Castellón i podria es-
tar fora de combat fins a mitjans
del mes que ve.

Els cornellanencs, doncs, vol-
dran començar a revertir aques-
ta situació i, per fer-ho, s’enfron-

tarà contra dos equips que són
per sobre d’ells a la taula i un al-
tre parell que estan pitjor classi-
ficats. El primer repte del mes que
ve serà el diumenge 4, quan el
Cornellà visitarà el camp del pe-
núltim, el Peralada. Una setma-
na més tard, l’equip rebrà la visita
d’un altre dels equips de la zona
baixa, el Conquense, mentre que

en la segona meitat del mes visi-
taran el Barça B i el tancaran a
casa contra l’Atlètic Balears.

Per altra banda, en la ronda
de setzens de la Copa RFEF, els
verds s’enfrontaran al vencedor
de l’eliminatòria que enfronta el
Teruel i el CD Roda. Els partits es
jugaran entre finals de novembre
i principis de desembre.

» L’últim triomf del conjunt verd va ser el 8 de setembre a Paterna
» L’equip, pendent de conèixer el rival als setzens de la Copa RFEF

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Un moment del partit contra el Sabadell. Foto: UEC

Bàsquet | L’Almeda, líder invicte de la Copa Catalunya femenina
Set partits, set victòries. El Basket Almeda d’Eloy Acedo continua com un tro al capdavant de

la classificació de la Copa Catalunya femenina, i és l’únic equip que presenta un ple de victòries.
El seu calendari per al mes de novembre serà Draft Gramenet, Viladecans, CEJ l’H i CB Lleida.
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Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-
ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra

sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any
1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de
Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de

Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no
va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi
de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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Viu en línia

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
12:00 La tradició és viva. Els Castellers de Cor-

nellà celebraran la seva divuitena Diada
castellera amb actuacions i altres colles con-
vidades. / Plaça de l'Església.

TOTS ELS DIJOUS
19:00 Des del passat dia 4, cada dijous a la tar-

da es fan noves sessions d’un taller de tea-
tre pensat per aprendre a dominar a la per-
fecció els registres i el llenguatge teatral. / Cen-
tre de Recursos Juvenils i Associatius.

DIJOUS 1 I 15 DE NOVEMBRE
19:00 Com cada primer i tercer dijous de mes,

durant el novembre Semillero Azul s’enca-
rregarà de dues noves edicions de les tertú-
lies artístiques amb convidats. / Centre Cívic
Sant Ildefons.

ACTE PERMANENT
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra per-

manent del Museu de Matemàtiques de Ca-
talunya, amb sales dedicades a la geometria,
jocs i miralls, càlculs, estadístiques i cartografia,
entre altres. / Museu Palau Mercader.

TOT EL MES
Matí-TardaDurant tot el novembre, i fins a prin-

cipis del mes de desembre es pot visitar la
mostra Blanca, Rosita, Barcelona! basada en
els còmics antirumors editats per BCN Anti-
rumors. / Museu Palau Mercader.

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
12:00 El popular conte de La Rateta que es-

combrava l’escaleta arriba en versió grange-
ra a la Sala Romagosa. La companyia Cam-
pi qui pugui s’encarrega d’aquesta adaptació.
/ Sala Ramon Romagosa.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
18:00 El mag Edgard serà l’encarregat de l’es-

pectacle Dejà vú, una de les propostes prin-
cipals del cicle infantil Berenem al teatre. /
Teatre Auditori.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
18:30 Partit de bàsquet corresponent a la vui-

tena jornada del grup C-A de la lliga EBA en-
tre el CB Cornellà i el Mataró-Feimat. / Parc
Esportiu Llobregat.

En el marc de les activitats de Tots
Sants, Santi Rovira serà l’encarregat de
coordinar la narració Castaween. / Bi-
blioteca Central.

Santi Rovira coordina
la narració ‘Castaween’

Dimecres 31 d’octubre a les 18:00

Des de principis de mes i fins a mitjans
de desembre hi haurà noves sessions
del curs Introducció a la moda, patch-
work, ioga, tall i confecció, bordat. / Cen-
tre Cívic La Gavarra.

Continua en marxa el curs
d’introducció a la moda
Tots els dilluns a les 17:00

Una de les cites culturals per excel·lèn-
cia de la ciutat, la Mostra del Còmic, es
posarà en marxa per 34a vegada el pri-
mer dilluns del mes que ve. / Diferents
espais de la ciutat.

La ciutat es prepara per a la 
seva 34a Mostra del Còmic

A partir del 5 de novembre

Partit de futbol corresponent a la
dotzena jornada del grup 3 de Sego-
na B entre el Cornellà i la UB Con-
quense. / Municipal de Cornellà.

El Cornellà rep la visita
de la UB Conquense

Diumenge 11 de novembre a les 18:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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