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Regular el preu del lloguer en
aquelles ciutats o barris on la fal-
ta d’habitatges n’ha encarit el
cost. Aquest és el principal objec-
tiu del decret llei que ha aprovat
la Generalitat, que pretén con-
trolar el mercat per donar solu-
cions a la necessitat d’habitatge.

Segons aquesta nova normati-
va, el cost del lloguer podrà ser, com
a màxim, un 10% més car del que
marqui l’índex de referència de
preus de lloguer a cada zona, un in-
dicador que elabora el Departa-
ment de Governació des del 2017.

Però el decret llei que ha de re-
gular els preus dels lloguers inclou
algunes excepcions. Per exemple,
el límit podrà ser de fins a un 15%

per a aquells pisos que justifiquin
que tenen unes vistes privilegia-
des o per a aquells que la zona co-
munitària tingui piscina o jardí.
Per als pisos de nova construcció
o que s’hagin reformat totalment,
la llei també preveu un mínim
més alt, en aquest cas del 20%, i
una moratòria de tres anys abans
d’haver d’aplicar el límit que mar-
ca l’índex. A més, els contractes
que estiguin en vigor tampoc
hauran d’aplicar el límit.

“POC EFECTIU”
Aquestes excepcions són una de les
principals crítiques que fan des del
Sindicat de Llogaters, que consi-
dera que la immensa majoria de
lloguers seguiran sense tenir “cap
mena de límit” en el preu.

A més, com que els preus es
marcaran segons l’índex de refe-
rència de la Generalitat, l’entitat as-

segura que es partirà d’uns “preus
irreals”, ja que l’índex té en comp-
te els preus de mercat actuals, “in-
flats per la bombolla del lloguer”.

El Sindicat també diu que és
un error que la nova normativa no
contempli multes ni sancions per
a aquells que no compleixin la llei,
“una mesura essencial per fer
efectiva la regulació”.

EN MANS DE LA CONSELLERIA
Perquè la regulació del preu dels
lloguers s’apliqui en un barri o en
una ciutat, prèviament s’haurà
d’haver declarat la zona com a
mercat d’habitatge tens, una
competència que quedarà en
mans de la conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Aquells ajuntaments que ho
vulguin sol·licitar hauran de de-
manar-ho al Govern presentant
una memòria que ho justifiqui.

La crisi de l’habitatge
» La Generalitat impulsa una llei per limitar els preus dels lloguers i abaratir l’accés a l’habitatge
» El Sindicat de Llogaters creu que la normativa no serà efectiva perquè no preveu sancions

El Govern ha aprovat un decret llei per regular els preus del lloguer. Foto: Mar Martí/ACN

PREUS4En aquells municipis
on els lloguers són més elevats,
com Sant Just Desvern, Cas-
telldefels, Viladecans o El Prat,
la pujada de preus durant el
2018 ha estat més moderada
que en altres ciutats de l’àrea
metropolitana.

Així ho diu un informe
elaborat per l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge, que
detalla que en aquestes ciutats
l’increment dels preus va ser
d’un 3%, sis punts per sota del
9% que es va registrar en altres
municipis de l’àrea metropo-
litana, com per exemple Cor-
nellà o Esplugues.

Però el mateix estudi, ela-
borat a partir de les dades re-
collides per l’Incasòl i els
anuncis publicats a Habitaclia,
reconeix que aquesta tendèn-
cia es dona en aquests muni-
cipis perquè els preus ja han
arribat al màxim possible.

Un dels casos és Sant Just
Desvern, on l’increment dels
lloguers entre el 2017 i el 2018
va ser d’un 39%, arribant a uns
1.164 euros al mes de mitjana.
Des de l’Observatori també ar-
gumenten que un factor que fa
augmentar els preus és la pro-
ximitat d’aquestes ciutats amb
la ciutat de Barcelona.

Els preus dels lloguers es
moderen allà on són més cars

Pau Massip
CORNELLÀ
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La ruptura Valls-Rivera
refleja un fenómeno

viejo: los intereses de la
élite barcelonesa y estatal divergen
cada vez más. Pedralbes teme al indepe,
quiere inversión estatal y sabe que Vox
quema. Pero Salamanca puede entre-
tenerse contra Iglesias, quiere centra-
lismo y ve útil a Vox.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pels que som aficio-
nats del bàsquet i ens

hem llevat als 80 i 90 a
veure els anells de Jordan, Bird o Ma-
gic Johnson com si fossin déus mito-
lògics, potser encara no ens podem
creure la transcendència esportiva del
que han fet els germans Gasol per al
bàsquet català.

@termitaelefante

Que el nuevo ayunta-
miento de PP y Ciuda-

danos ya esté relanzan-
do la pesadilla Olímpica no solo es un
ejercicio de profunda irresponsabili-
dad financiera sino que transmite
una pésima señal sobre cuáles son sus
prioridades: propaganda y pelotazo la-
drillero.

A França (on encara
viuen de la hipocresia

'Libertè, Égalité, Frater-
nitè') acaben d'instaurar pena de cinc
anys de presó per a qui publiqui esta-
dístiques de sentències judicials. Així
els intocables es protegeixen de l’a-
valuació social. Sí, amb Macron, gran
liberal.

@gebelque@juanrallo@apuente

La lupa

per @ModernetdeMerda

Ho tornaran a fer

Ho tornarem a fer. Els presos polítics
-la majoria- van deixar intuir que ho
tornarien a fer, i poca estona després va
arribar Jordi Cuixart per deixar clarís-
sim, apuntin-s'ho a les seves respecti-
ves Moleskine, senyors jutges, que ho
tornarà a fer. Noti's la tranquil·litat d'es-
perit amb la que pronuncia aquelles pa-
raules, perquè es fa real-
ment complicat que no se't
glaci l'ànima d'admiració i
de patiment.

Davant d'un tribunal
que el té segrestat des de fa
prop de dos anys, amb totes
les circumstàncies perso-
nals que l'envolten, amb una sentència
dura i venjativa sobrevolant-li aquell
cap tan ben moblat, Cuixart s'asseu i,
amb un mig somriure, pausant el
temps, amb una mirada que Déu me'n
guard de ser repressor i tenir-la al da-
vant, els diu que la segona part serà mi-
llor que la primera.

Cuixart va exercir de líder civil i

pràcticament moral. I va fer-ho acom-
panyat de l'exemple humanista de Ro-
meva, de l'abraçada pedagògica de Rull,
de l'embat ferm de Turull, i de tantes al-
tres contundències i emocions.

Ho tornarem a fer, efectivament.
Ara mateix encara no sabem com, no sa-
bem amb qui, no sabem quan. Però ho

tornarem a fer. I aquest mantra ha de ser
útil per redecorar-nos les conviccions, sí,
però també per reversionar-lo i tenir pre-
sent altres realitats tan importants com
la nostra. Com, per exemple, que l'Estat
també ho tornarà a fer. Tot, fil per ran-
da. O com, per exemple, que els que no
van fer res llavors per garantir drets fo-
namentals, tampoc tornaran a fer res ara.

A banda dels nostres plans, de les in-
tencions que tinguem a partir d'ara, avui
ens trobem en un moment de lucidesa
i de realisme prou envejable per pensar
també en els plans dels altres i intentar
endevinar-los. L'octubre de 2017 no els
vam endevinar; ara podem dibuixar-los
una mica més, avançar-nos als esdeve-

niments o crear-ne de nous.
Fem-ho, perquè probable-
ment ens ajudarà a tenir
èxit, a banda de tenir raó.

Tornem-ho a fer, però
tornem-ho a fer sabent que
ells també ho tornaran a
fer, sabent que hi ha qui no

té res a repetir. Tenint en compte
aquest context sencer, i amb uns líders
que, amb encerts i errors, han demos-
trat dia rere dia que hi són i que hi se-
ran, que la presó els ha segrestat els cos-
sos però no les idees ni les ganes de con-
quistar futurs, el repte col·lectiu que ens
ve a sobre ha d'acabar bé per força. I
sense força. Com sempre, però diferent.

Tornem-ho a fer, però tornem-ho a fer 
sabent que ells també ho tornaran a fer, 

sabent que hi ha qui no té res a repetir 
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Els semàfors

Generalitat
El Govern ha impulsat una llei per regu-

lar el preu dels lloguers, un problema
que afecta especialment la ciutat, però la
normativa ha estat criticada per algunes

entitats com el Sindicat de Llogaters,
que consideren que serà insuficient. 

pàgina 3

Fundació El Llindar
Aquesta entitat ha posat en marxa una

campanya de micromecenatge per reco-
llir diners i poder condicionar un pis que

es destinarà a joves extutelats del seu
centre, ja que quan fan els 18 anys sovint

queden desprotegits i desamparats. 
pàgina 8

Citilab
El centre, que es dedica a difondre

les noves tecnologies i a facilitar-ne l’ac-
cés perquè tothom hi pugui treballar,

acollirà una exposició per donar visibili-
tat a les dones que han incidit en la tec-
nologia amb la seva feina o investigació. 

pàgina 6
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Safata d’entrada

És d’una gran preocupació el sis-
tema d’introducció de notes a Se-
cundària d’aquest final de curs. La
plataforma del Departament d’E-
ducació a tal efecte, Esfera, està
manifestant aquesta setmana
molts problemes. 

Per una banda, no hi ha alguns
alumnes a les llistes, per l’altra fal-
ten grups d’estudiants. El més
greu és que sovint no guarda les
notes un cop introduïdes, o pitjor
encara, es penja durant el teclejat
d’aquestes. Tot plegat allarga la
feina dels docents. Això ha fet que
alguns instituts s’estiguin plante-
jant posposar la publicació i lliu-
rament  de notes. Això passa quan
es va dir que l’avaluació per com-
petències d’aquests butlletins ha-
via de ser la gran millora per als
instituts. Cal afegir que l’anterior
plataforma, el SAGA, també pe-
cava dels mateixos problemes. 

És cert que la nova i l’antiga
plataforma per tal d’introduir no-
tes no han fallat per una manca de
recursos sinó per un disseny insu-
ficient i ple de paradoxes que estan
patint els professors de secundà-
ria. Per aquesta raó hi va haver
una queixa durant l’última mesa
sectorial, des de la qual no s’ha re-
but cap argumentació adient. Po-
dríem dir que el Departament té
pressa en fer reformes a curt ter-
mini i l’educació no se la pot mi-
llorar amb mesures immediates.
Aquesta nova manera d’introduir
notes no ha estat acordada ni pu-
blicada amb temps suficient. Els
canvis sota la política d’innova-
cions d’Educació semblen més
una alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en en-
senyament. Avançar cap al futur
no vol dir repetir els errors passats.

Caos a les notes
per David Rabadà

L’estat espanyol no vol negociar 
per Teresa Calveras

En primer lloc cal dir que tota ne-
gociació ha de tenir un objectiu
clar i un calendari concret. No es
negocia sobre no se sap què i a re-
molc de les decisions de nego-
ciadors que tan aviat volen re-
unir-se com no.

Negociar vol dir escoltar l’o-
pinió de l’altre, explicitar la prò-
pia i arribar a un acord que hau-
rà de recollir les opinions inicials
dels negociadors tot modificant-
les. Si no és  així, no es pot par-
lar de negociació.

L’estat espanyol no vol ne-
gociar, no accepta l’objectiu que
es planteja des de Catalunya, no
es vol moure gens de la seva si-
tuació inicial, ni es presenta quan
se li demana. D’aquesta manera
la negociació i el diàleg són sub-
stituïts per la  força que s’encar-
rega d’imposar l’opinió de l’un
per sobre de la de l’altre.

I quina és l’opció que aques-
ta situació deixa a Catalunya? És
ben fàcil, de l’independentisme
es vol rendició incondicional.

Per aquest motiu s’ha fet un
judici que no és un judici i es man-
tindrà empresonats els presos po-

lítics, per escarmentar tot el país.
Per aquest motiu s’amaga i es dis-
torsiona la realitat de Catalunya
als mitjans de comunicació esta-
tals, perquè aquesta realitat par-
la només de repressió, de justícia
post franquista, de manca de lli-
bertats, ... Com poden aquests fets
tenir lloc a l’Espanya democràti-
ca que diuen que és? Si els fets i
l’ imatge que volen mantenir no
quadren s’amaguen els fets i san-
tes pasqües.

Però no crec que a Catalunya
ningú es rendeixi. Han passat
massa coses. L’han fet massa
grossa  i s’ha desvetllat tota la cor-
rupció i el substrat franquista que
estava amagat sota les institu-
cions. Això per una banda, per
l’altra s’ha obert l’esperança de
canvi real del nostre país i l’es-
perança és un motor molt fort per
a l’acció.

A l’estat espanyol només li
quedarà el camí de la repressió
continuada, camí que no se sap
on pot acabar, que perjudicarà
tothom i que, com la història de-
mostra,  està condemnat a fra-
cassar més tard o més d’hora.

Vist al Twitter

@kj_mestre: ¿Borrell se ha reunido con el
ministro del Interior de Níger vestido
como si fuese a pescar al río o solo me lo
parece a mí? 

@JordiGriful: Més val una imatge que mil
paraules. El canvi climàtic és això: Groen-
làndia sense gel i els trineus tirats pels
gossos en mig de l’aigua... 

#CanviClimàtic

@CharlesAlegret: La dignitat, avui, té
nom propi: @josep_subirana, regidor
d’Avià, rebutjant un premi de la UE per la
inacció amb els #PresosPolítics.

#Fermesa #EsperitColonialista

Les millors
perles

Les eleccions municipals encara porten cua al poble extremeny
de Cordobilla de Lacara. De fet, la Junta Electoral Central ha ob-
ligat que es repeteixin les votacions per una irregularitat en el

recompte. Un veí va votar per error dues vegades i la mesa va retirar
un sobre de les urnes a l’atzar, fet que la JEC no ha deixat passar.

Troben un cap de llop gegant del plistocè a Sibèria. El des-
cobriment és tota una troballa històrica, ja que l’espèci-
men conserva el cervell, les dents i el pèl. Calculen que l’a-

nimal extint hauria viscut fa uns 40.000 anys. El cap mesura 40
centímetres, el doble que la mida del crani dels llops actuals.

Els cambrers de la Moncloa es mobilitzen per reclamar el cobra-
ment puntual de les seves nòmines. Són més d’una trentena de
treballadors que denuncien retards en el pagament de nòmines

per part de l’empresa concessionària, Dulcinea Nutrición. Aquests
empleats serveixen 300 àpats diaris al personal de la Moncloa.

Obren un bar a San Francisco on els clients paguen per es-
tar rodejats de rates. El Rat Bar ofereix als consumidors
una agradable vetllada entre cerveses i amics en compa-

nyia dels animals. L’obertura ha estat un èxit de públic, amb
preus de fins a 50 dòlars per entrar a l’establiment.

Neil Harbisson, considerat el primer cíborgde la història, asse-
gura que cal incorporar visió nocturna als humans per estal-
viar l’energia de l’enllumenat. Harbisson, que porta una ante-

na per transformar els colors en sons al seu cap i diversos implants
cibernètics, va explicar la seva proposta en un fòrum tecnològic.

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.
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Ciutat

Balmón revalida l’alcaldia 
amb majoria absoluta

» Esquerra Republicana liderarà l’oposició amb quatre regidors
» Ni els populars, ni Alternativa d’Esquerres ni Junts entren al Ple

INVESTIDURA4L’aventura dels
socialistes de governar en mino-
ria i haver de dependre d’altres
grups del Ple per aprovar els
pressupostos i altres propostes
s’ha acabat. Antonio Balmón ja té
una nova majoria absoluta per
governar en solitari la ciutat. I ja
es va poder comprovar des del
primer minut d’aquest nou man-
dat que, de moment, ho farà així.

En la investidura, que es va
celebrar el 15 de juny al Saló de
Plens de la ciutat, el PSC en va te-
nir prou amb els seus vots per no-
menar Balmón alcalde. Els so-
cialistes tenen 14 regidors després
d’aconseguir 18.184 vots (47,45%)
a les eleccions del 26 de maig. En
comparació amb el 2015, quan el
partit va perdre la majoria que ha-
via tingut des del 1987, els socia-
listes han aconseguit sumar 4.768
suports més.

En declaracions a l’Agència
Catalana de Notícies, Balmón es
va mostrar molt satisfet d’haver
recuperat la majoria absoluta,
però assegura que el PSC segui-
rà buscant pactes i acords amb la
resta de grups. “És la nostra tra-
dició, amb majoria absoluta o
sense”, assegura.

BONA SINTONIA
El partit que sembla més predis-
posat a entendre’s amb els so-
cialistes és En Comú Movem
Cornellà, la marca hereva d’ICV.
La llista liderada per Claudio
Carmona va mantenir els dos
regidors de l’anterior mandat
després de sumar 2.785 vots
(7,27%).

Els comuns, que s’han con-
vertit en l’última força del Ple des-
prés de perdre una cinquantena

de vots, van ser l’únic partit que
no va presentar el seu candidat a
la investidura i que va votar en
blanc, una mostra de la seva pre-
disposició a mantenir la bona
relació que van tenir amb el PSC
el mandat passat.

RESULTAT HISTÒRIC
Esquerra Republicana s’ha con-
vertit en la segona força del Ple
després d’aconseguir quatre re-
gidors gràcies als 5.387 vots re-
collits (14,06%) el 26-M. Això sig-
nifica un increment de 2.179 vots
en comparació amb el 2015.

Tal com va dir la cap de llis-
ta, Raquel Albiol, en el discurs del
Ple d’investidura, els republicans
lideraran l’oposició, però man-
tenint obert el diàleg amb l’equip
de govern. A més, mentre Albiol
prometia el càrrec, part del públic
present al Saló de Plens va pro-
tagonitzar una breu esbroncada.

Un altre partit que també ha
aconseguit un bon resultat ha es-

tat Podemos, que va recollir 2.960
vots (7,72%) i dos regidors anant
en solitari. Mari Carmen López i
Elisabet García seran les repre-
sentants dels liles al Ple.

ESTANCAMENT TARONJA
En canvi, després de les eleccions
municipals, Ciutadans s’ha que-
dat allà on era el passat mandat.
Els taronges han aconseguit man-
tenir tres regidors i continuaran
sent la tercera força després de re-
bre 3.813 vots (9,95%), 113 menys
que fa quatre anys.

FORA DEL PLE
Finalment, en aquest mandat hi
haurà absències destacades com
la del Partit Popular, que no en va
tenir prou amb els 1.820 vots re-
buts per arribar al 5% necessari
per entrar al Ple. També queden
fora Alternativa d’Esquerres, que
fins ara tenia tres representants,
i Junts per Cornellà, que ja no va
aconseguir representació el 2015.

Economia | Ja es poden votar els pressupostos participatius
Ja està en marxa la tercera fase de la quarta edició dels pressupostos participatius.
Fins al 15 de juliol, els veïns i veïnes poden votar les 57 propostes presentades pels

ciutadans. L’Ajuntament destinarà 1,2 milions d’euros per fer realitat els més votats.

El Citilab visibilitza el paper
de les dones en la tecnologia

IGUALTAT4Mostrar la “invisible
dificultat associada a la promoció
del talent femení en l’àmbit tec-
nològic”. Aquest és l’objectiu de
l’exposició ‘L’enginy (in)visible’,
que es podrà veure al vestíbul del
Citilab fins al 22 de juliol.

Organitzada per la UVic, la
Politècnica, la Societat Catalana de
Tecnologia i HP, la mostra donarà
visibilitat a la important tasca
que han fet diferents enginyeres
i inventores al llarg de la història.
Alguns dels noms que s’hi podran
trobar són els de Hedy Lamarr,
Ángela Ruiz o Laura Tremosa.

L’exposició també vol trencar
barreres i aconseguir que més
noies s’interessin per les ciències
i la tecnologia, de manera que s’a-
puntin a aquestes carreres i s’a-
consegueixi la paritat que ja hi ha
a la resta d’estudis.

A més, de l’1 al 5 de juliol, el Ci-
tilab també serà l’escenari de la
12a edició de la Universitat d’Es-
tiu de les Dones. Aquest any, els
cursos de formació en matèria d’i-
gualtat de gènere parlaran, entre
altres coses, sobre el moviment
#meToo, el màrqueting de gène-
re o les compositores.

Agents cívics recorreran la
ciutat per fomentar el civisme
CIVISME4Vetllar per la convi-
vència als espais públics i mi-
llorar la cohesió social. Aques-
ta serà la missió dels agents cí-
vics que, fins al setembre, es
passejaran pels diferents ba-
rris de la ciutat en parelles o en
equips de tres.

Aquests educadors es dedi-
caran a fer pedagogia entre la
ciutadania sobre qüestions com
la tinença d’animals o el mal ús
del mobiliari urbà. També ex-
plicaran als joves que poden
aprofitar els patis de les escoles
que estiguin obertes per practi-

car activitats esportives durant
l’estiu.

Un altre dels temes que con-
trolaran els agents cívics serà la
gestió dels residus domèstics. En
aquest sentit, des del consistori
recorden que mantenir la ciutat
neta també és responsabilitat
dels ciutadans.

Per això, detallen que la frac-
ció orgànica i el rebuig s’han de
llançar de nit, per evitar males
olors per culpa de la calor. L’A-
juntament explica que l’incom-
pliment d’aquestes normatives
pot ser sancionat amb una multa.
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Creen una plataforma
per contractar cuidadors

DEPENDÈNCIA4La Fundació
per a l’Atenció a Persones De-
pendents ha creat un servei que
pretén posar en contacte famílies
amb persones grans que neces-
siten atenció a domicili i cuida-
dors i cuidadores.

L’objectiu d’aquesta “agència
de col·locació”, tal com ho han
definit des de la mateixa Fun-
dació, és facilitar la contractació
de persones de confiança a les fa-

mílies que necessiten algú per
atendre les necessitats de la gent
gran en els seus domicilis.

A més, des de la plataforma
també s’encarregaran dels dife-
rents tràmits administratius que
fan falta per contractar un cui-
dador, com per exemple el con-
tracte o la seguretat social. D’a-
questa manera, els treballadors
s’asseguren que treballaran en
unes condicions justes.

El Llindar busca mecenes per
muntar un pis d’extutelats

SOCIETAT4Les dificultats per
tenir cobertes les necessitats hu-
manes més bàsiques, com l’ha-
bitatge o l’alimentació, són alguns
dels obstacles més infranqueja-
bles per als joves que intenten
construir el seu procés personal,
formatiu i laboral.

Per això, la Fundació El Llin-
dar vol condicionar un pis per a
joves majors de 18 anys, és a dir,
extutelats. Allà hi viurien cinc per-
sones que s’encarregarien de ges-
tionar-lo, sempre amb el suport
de l’entitat.

Al pis hi hauria un o dos joves
de més edat i amb més recorre-
gut dins de la fundació, que serien
els responsables de  coordinar el

dia a dia de l’habitatge. A més,
també s’encarregarien de fer les
acollides als nous inquilins que
arribessin i els ajudarien a adap-
tar-se a la nova situació un cop
surten del servei de tutela.

El Llindar ha arribat a un
acord amb els propietaris d’un pis
de Barcelona que ja l’han cedit a
l’entitat. Però ara cal condicionar-
lo i moblar-lo perquè sigui habi-
table, ja que actualment està
pràcticament buit.

Per això, la Fundació ha po-
sat en marxa una campanya de
micromecenatge que, fins a
mitjans de juliol, pretén recollir
un mínim de 2.140 euros per
poder moblar el pis.

POLICIAL4Els Mossos d’Es-
quadra han trobat una cortina de
bany, una xarxa utilitzada per
protegir façanes i un tendal al pis
del detingut pel crim de Janet
Jumillas. Com explica l’Agència
Catalana de Notícies, aquests
tres tipus de teles són molt si-
milars als que embolcallaven el
cos de la jove viladecanenca
quan va ser trobada morta el
passat 21 de maig en un des-
campat del Prat.

Aquestes noves proves acu-
satòries es van trobar dilluns 17
de juny, durant l’escorcoll que va
realitzar la unitat científica de la
policia catalana al pis del prin-
cipal sospitós del crim. A més
d’aquestes proves, en aquest re-
gistre els agents també van tro-
bar un cordill amagat a la te-
rrassa del pis amb restes de ca-
bell que possiblement podien
ser de la víctima. També van po-
der identificar noves restes de
sang. El que de moment encara
no ha aparegut és l’arma del
crim, que segons l’acusació po-
drien ser uns ganivets.

PRESÈNCIA DE L’ACUSAT
L’únic arrestat que, per ara, hi ha
en relació a aquest crim està en
presó preventiva des del 9 de
maig. Dilluns 17 de juny va sor-

tir de la presó per ordre del jut-
ge per estar present durant l’es-
corcoll que van fer els Mossos
d’Esquadra al seu pis. Segons re-
lata l’ACN, l’home no va donar
cap nova informació durant el
registre, que va durar poc més
d’una hora i mitja, i es va limitar
a observar el que feien els agents
des d’un racó del pis.

Segons fonts presents a l’es-
corcoll, les restes de les tres te-
les es van trobar sota el llit de l’a-
cusat i, a falta de la confirmació
científica, els agents creuen que
seran coincidents amb les que

van fer servir per embolicar el
cos de Janet Jumillas.

ESCORCOLL SATISFACTORI
L’advocat de la família de la víc-
tima, Jorge Albertini, va estar
present al registre i, en declara-
cions a l’ACN, va dir que havia
estat “un èxit”.

El lletrat també va dir que les
darreres setmanes s’ha demos-
trat que la coartada del detingut
era “mentida” i va afegir que ara
la família confia a saber qui
més ha participat en el crim i
quin paper hi han tingut.

Els Mossos s’emporten l’acusat després de l’escorcoll. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Troben noves pistes al pis del
detingut per la mort de Jumillas
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer

FESTES4Els més menuts de la
ciutat van ser els encarregats
de posar en marxa les festes del
Corpus d’enguany, que van
arrencar dijous 20 de juny amb
més d’un centenar d’activitats.

Per commemorar el 30è ani-
versari de la convenció dels Drets
de l’Infant, els nens i nenes que
formen part del Consell d’Infants
de la ciutat van ser els encarre-
gats de llegir el pregó des del bal-
có de l’Ajuntament. A més,
aquest any, i per primera vega-
da, es va fer el Ball Cerimonial de
l’Àliga, que va marcar l’inici de
les festes i que va ser la primera
part de la cercavila que va recó-
rrer els carrers i places de la ciu-
tat amb el Corndefoc.

Els més petits van continuar
sent els protagonistes de la fes-
ta l’endemà, divendres 21, amb
la mostra infantil de catifes de
flors que es va fer a les 10 del
matí a la plaça de Sant Ildefons.

També per als més menuts es
van organitzar tota mena d’acti-
vitats, com per exemple els jocs
i tallers del parc de Rosa Sensat
o l’obra ‘Contes del Món de les
germanes Baldufa’, a càrrec de la
companyia Tanaka Teatre.

El teatre també va ser el pro-
tagonista de la tarda amb els es-
pectacles ‘Els secrets de Mr
Stromboli’, de la companyia El
que ma queda de teatre & L’A-
valot, i ‘La Filomena va al riu’, de
la companyia Pengim-Penjam.

CIUTAT PLENA DE MÚSICA
Divendres a la nit va ser el torn
de la música amb els concerts, en
diferents espais de la ciutat, de
Las Migas, l’Orquestra Mon-
dragón, Last Monkey i Sweet Ca-
lifornia.

Abans que aquest grup pugés
a l’escenari del PELL, els guan-
yadors de la primera edició del
concurs La Veu de Cornellà van
poder demostrar perquè van ser
els campions del certamen can-
tant davant dels seus veïns i veï-
nes. Aquella mateixa nit també
van actuar la ‘Banda del drac’,
que va tocar a la plaça de Sant Il-
defons, i Anxo Lorenzo, que va
tocar al parc de Can Mercader en
el marc de la Nit Celta.

AIGUA I FOC
Tot i que el foc és un dels grans
protagonistes de les festes del
Corpus, l’aigua també hi és pre-

sent amb una de les activitats
més tradicionals: el tobogan
d’aigua i la baixada que es mun-
ta al carrer Mossèn Jaume Solé
i al carrer de la Miranda.

Aquesta va ser una de les ac-
tivitats estrella que es van fer el
matí de dissabte 22. Una altra de
les més esperades va ser la fes-
ta de l’escuma que hi va haver a
la plaça del Pallars a la una del
migdia.

Un altre dels moments més
esperats de cada any, sobretot

pels més joves, és la festa Holly
de colors, que aquest any es va
fer a l’aparcament del PELL a les
set de la tarda.

En aquest mateix espai es va
fer la nit jove ‘Lúppiter’, que va
comptar amb actuacions musi-
cals de diferents DJ, efectes es-
pecials i altres elements que van
crear una festa espectacular amb
una gran participació del públic.

A la mateixa hora, però a la
plaça de Catalunya, Macaco va
oferir el seu concert.

TRADICIÓ POPULAR
Un dels actes tradicionals del
Corpus és el castell de focs, que
aquest any es va fer dissabte a la
nit perquè no coincidís amb la
revetlla de Sant Joan.

Això va fer que tot el prota-
gonisme de diumenge se l’em-
portessin els actes de cultura
popular, com l’exhibició de la co-
lla castellera, que recentment
ha estrenat el nou local d’assaig,
la cantada d’havaneres amb rom
cremat i la ballada de sardanes.

El Corpus il·lumina la ciutat
» Els focs artificials i el correfoc protagonitzen unes festes que aquest any s’han unit a Sant Joan

» La ciutat s’ha omplert de nou amb un centenar d’activitats i actes per a tots els públics

La música ha estat, com sempre, un dels ingredients principals de les festes. Foto: Ajuntament



líniacornellà.cat Juny 2019

| 10

Comerç

El Mercat del Centre se suma
al Corpus amb la Nit de Tapes
GASTRONOMIA4El Mercat del
Centre ha tornat a ser un dels es-
pais de la ciutat on s’han fet ac-
tivitats durant les festes del Cor-
pus. Per tercer any consecutiu, el
mercat ha obert les seves portes
de nit per oferir als clients i als
menys habituals els productes
que cada dia venen els diferents
paradistes.

Aquest any, l’acte es va fer el
primer dia de festes, dijous 20,
a partir de les nou del vespre i,
una vegada més, l’organització
va anar a càrrec de l’Asociación
de Titulares de Puestos de Ven-

ta del Mercat Municipal del Cen-
tre, que van comptar amb la
col·laboració de Cornellà Com-
pra a Casa. L’objectiu dels para-
distes és que els cornellanencs i
cornellanenques que van a veu-
re el pregó acabin sopant al
Mercat i descobreixin els pro-
ductes que s’hi venen.

Un any més, dissabte 22 al
matí, els comerciants i paradis-
tes del Mercat del Centre també
van fer una degustació dels pro-
ductes i menjars que venen a les
seves parades amb l’objectiu de
captar nous clients per al mercat.

TRADICIÓ4Els comerciants i
botiguers cornellanencs no s’han
volgut perdre les festes del Cor-
pus, que aquest any s’han cele-
brat del 20 al 23 d’aquest mes.
Diferents actes i activitats del
programa de festes han tingut el
segell dels comerciants de la
ciutat, com per exemple la cin-
quena edició de la fira de de-
gustació de productes ibèrics,
Iberi&Cor.

Organitzada per Cruz Ibé-
ri&Co, amb la col·laboració de
l’Ajuntament i Cornellà Compra
a Casa, aquesta fira d’ibèrics va
permetre degustar tota mena
d’embotits i vins de primera
qualitat a aquells que es van
apropar al carrer de Joan Fer-
nández divendres 21 a la tarda.
A més, l’activitat va anar acom-
panyada de les actuacions mu-
sicals del grup Tapeo Sound
System.

COMERÇ I JOVES
Un altre plat fort de les festes va
ser el ‘Panis et Vinum’, organit-
zat pel Casal de Joves La Forja.

Aquesta entitat va ser l’encarre-
gada de muntar una festa per de-
gustar vins, plats i tapes elabo-
rats pels diferents restaurants de
la ciutat.

La plaça del Pallars es va
omplir, durant tot dissabte 15, de
música en directe, tallers infan-
tils, un karaoke popular i l’ac-
tuació d’un DJ, encarregat de po-

sar el punt final a una jornada de
festa i bon menjar.

Finalment, les fires i mostres
d’artesania també van tenir el
seu paper durant els diferents
dies que van durar les festes del
Corpus. Un exemple és la fira
Encants dels enamorats, que es
va celebrar diumenge 23 a la pla-
ça de l’Església.

Participants en el ‘Panis et Vinum’ preparant els seus plats. Foto: Arxiu

Botigues i parades al carrer per
celebrar les festes del Corpus

Obertures | L’Splau amplia la seva oferta de restauració
El centre comercial Splau amplia la seva oferta de locals gastronòmics amb

l’obertura d’un restaurant de la cadena Casa Carmen i una gelateria de la marca
mallorquina Ice Wave, que aposta per un nou concepte de gelats artesans.
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Esports Bàsquet | Bronze per al Basket Almeda en l’estatal aleví
El futur està assegurat. L’aleví A del Basket Almeda va tancar amb una medalla de

bronze la seva participació en el campionat d’Espanya que es va disputar a l’Alqueria
del bàsquet de València. Les grogues van derrotar el Barça (67-77) per acabar terceres.

La ciutat torna a celebrar 
la seva Festa de l'Esport

ATLETISME4El parc de Can
Mercader va tornar a ser el punt
de trobada d’esportistes i clubs
de la ciutat per celebrar la Fes-
ta de l’Esport. La gala es va ce-
lebrar el passat 31 de maig i va
servir per fer un reconeixement
a persones o equips que han
destacat per la seva aportació als
valors de l’esport.

Es van entregar un total de 41
premis, individuals i col·lectius,
que van reconèixer la feina d’es-
ports de sala, disciplines de
camp, esports a l’aire lliure i a
l’entorn natural i també es van

entregar premis especials a la
trajectòria, als mitjans de co-
municació o a la promoció de
l’esport femení o del joc net.

D’aquesta manera, per l’es-
cenari de Can Mercader van
desfilar representants del Club
Bàsquet Cornellà, del Sàndor, de
la UE Cornellà, del CN Cornellà,
del CD Fontsanta-Fatjó o del
Rugby Club Cornellà, entre al-
tres. Els premis especials van ser
per a Teledeporte (el va recollir
Xavi Díaz), mentre que el Ciutat
de Cornellà va ser per a l’exfut-
bolista Dani Solsona.

Després de l’eliminació contra la
Ponferradina en la primera ron-
da del play-off d’ascens a Sego-
na Divisió A, la UE Cornellà va
posar fil a l’agulla per preparar
una nova temporada a Segona B.
Un dels canvis més destacats és
el del tècnic del primer equip: el
passat dia 10 es coneixia que Gui-
llermo Fernández Romo assu-
meix la banqueta en substitució
de Xavi Calm, un dels noms que
sona per a la banqueta del Bir-
mingham anglès.

El nou entrenador verd va ser
presentat una setmana més tard
de l’anunci de la seva arribada, i
en la seva primera comparei-
xença pública va dir que “cal fer
una bona plantilla. Ningú pot
prometre res, i menys encara
èxits esportius”, fent referència a
les magnífiques darreres tem-
porades de la UEC. Per la seva
banda, el director general, An-

drés Manzano, va assegurar que
espera que amb l’arribada de
Fernández Romo “es mantin-
gui l’estabilitat del club i que se
segueixi en la mateixa línia” i va
explicar que la primera plantilla
torni a la feina el dia 16 o el dia
17 del mes que ve.

PLUJA DE BAIXES
Amb la banqueta ja ocupada,
doncs, és el torn de preparar el
grup humà amb el qual Fernán-
dez Romo tindrà la difícil missió

d’igualar o superar la feina de
Jordi Roger i de Calm.

Per ara s’han anunciat baixes
com les de Pep Caballé (el capi-
tà va emocionar-se en la roda de
premsa en la qual anunciava el
seu comiat), Jaume Pascual, Ma-
nucho, Carlos Gilbert, José Gas-
par, Héctor Camps, Pere Martí-
nez i Ricard Pujol, que marxa a
l’Espanyol. De moment l’única
renovació que el club ha anunciat
és la d’Eloy Gila, que seguirà
sent una peça important al club. 

El tècnic (a la dreta) el dia de la seva presentació. Foto: UEC

Fernández Romo, 
nou tècnic de la UE Cornellà

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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Viu en línia

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-
mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-
ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que
el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-
ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un
piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà

transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)
celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la
lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment
del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-

rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-
re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les
consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anellso El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?
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DIUMENGE 30 DE JUNY
11:00 Cada pedra al seu temps serà el nom d’un
itinerari històric obert a tothom en el qual es
recorrerà el centre de la ciutat. / L’activitat  co-
mençarà des del Castell.

FINS AL 27 DE JUNY
17:00 Darrers dies en els quals es faran sessions
del taller d’art per a adults que es va posar
en marxa a principis del mes d’abril. Cal ins-
cripció prèvia per participar-hi. / Centre Cí-
vic la Gavarra.

FINS AL 30 DE JUNY
10:00 Durant tots els dies de la recta final d’a-
quest mes es faran noves sessions del curs Vo-
luntariat per compartir coneixements infor-
màtics. / Local social de l’entitat Madres
Adelante.

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Darrers dies en els quals està ober-
ta i es pot visitar la mostra The backway, or-
ganitzada per l’Ajuntament i l’associació
Punt Voluntariat i Solidaritat. / Biblioteca Sant
Ildefons.

DES DEL 7 DE JULIOL
Matí El primer diumenge mes que ve arrenca-
rà una exposició anomenada La salvaguarda
del Palau Mercader durant la Guerra Civil es-
panyola que es podrà visitar els diumenges
i els festius. / Museu Palau Mercader.

FINS AL 7 DE JULIOL
12:00 En la recta final del mes i el primer diu-
menge de juliol es faran noves sessions de lu-
doteca oberta al carrer, amb activitats lúdi-
ques de tota mena per a infants de totes les
edats. / Carrer de l’Avet.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
18:00 Planetari: exploradors del fons marí serà
una de les propostes lúdiques del mes de ju-
liol per als més menuts. / Museu Palau Mer-
cader.

DIVENDRES 28 DE JUNY
22:00 Una de les darreres propostes esportives
d’aquest mes serà la Nit de Rodes, que se ce-
lebrarà fins a la mitjanit el pròxim divendres
28. / Skatepark.

CCSildefons Formació coordinarà les
sessions de música en família que es
faran tots els dilluns del mes que ve.
/ Centre Cívic Sant Ildefons.

Cinc sessions de música 
en família el mes que ve

Tots els dilluns de juliol a les 18:00

Hansik (cuina), K-POP (música) o
cal·ligrafia seran alguns dels tallers que
es faran durant la nit de cultura core-
ana a principis del mes que ve. / Cen-
tre Cívic Sant Ildefons.

Tot a punt per a una nit
farcida de cultura coreana
Divendres 5 de juliol a les 22:00

Rumba fusió, reggae, ska... i molt
més estils es donaran la mà en el con-
cert de XeRoots que s’emmarca en el
cicle Concerts Nits d’Estiu. / Parc de Can
Mercader.

XeRoots oferirà un
concert a Can Mercader

Divendres 28 de juny a les 21:00

Comiat fins al curs que ve. Tots els
equips del CD Almeda estan citats
per a la gran festa de final de tempo-
rada. / Camp de futbol Almeda.

El CD Almeda celebra la 
gran festa de fi de temporada

Dissabte 29 de juny a les 20:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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