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“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. Aquesta és l’ad-
vertència que fan des de Càritas
Diocesana de Sant Feliu de Llo-
bregat en la presentació del seu
informe anual d’activitat, que
recull la feina feta per l’entitat du-
rant el 2018.

En aquest document expli-
quen que, l’any passat, van aten-
dre 1.801 persones a la ciutat que
formen part de 820 llars. D’a-
questes, gairebé el 70% han ne-
cessitat suport en aquelles ne-
cessitats més bàsiques, com po-
den ser l’habitatge, la inserció la-
boral o l’alimentació.

De fet, com detalla en el seu
informe, l’entitat ha detectat

que ara atén menys llars i per-
sones que en la pitjor època de la
crisi, però que els que necessiten
la seva ajuda la necessiten més
sovint.

MÉS DESIGUALTATS
Des de Càritas alerten que la re-
cuperació econòmica viscuda els

darrers anys deixa una nova re-
alitat “encara més preocupant”.

L’entitat explica que la recu-
peració no és igual per a tots i que
encara no s’ha arribat a les xifres

que hi havia el 2007. A més, ad-
verteix que les persones en si-
tuació d’exclusió més severa han
quedat en una posició encara
més precària i han esgotat totes
les xarxes de suport i seguretat.

MÉS IMPLICACIÓ
Davant d’aquesta situació, des de
Càritas Diocesana de Barcelona,
que també ha presentat el seu in-
forme recentment, reclamen a to-
tes les administracions públi-
ques una major implicació en
qüestions de desigualtat.

També demanen a l’Estat que
augmenti la despesa en matèria
d’habitatge i de protecció a les fa-
mílies perquè estigui al mateix ni-
vell que la mitjana europea i re-
duir així la bretxa que separa la
classe mitjana d’aquella que viu
una situació de major precarietat
i que va en augment.

Pau Massip
CORNELLÀ

1.800
persones necessiten
el suport de Càritas
a la ciutat per cobrir
les seves necessitats
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Una ferida queno es tanca
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats provocades per la crisi augmenten
» L’entitat demana a totes les administracions que s’impliquin més i augmentin la despesa social 

Una manifestació contra la pobresa energètica. Foto: Alèxia Vila/ACN

DESIGUALTATS4Si aquesta
ferida provocada per la crisi
econòmica no s'aconsegueix
tancar és, en part, per la pre-
carietat laboral.

Segons les xifres de Càri-
tas, a Catalunya hi ha un
15,3% de treballadors pobres,
és a dir, gent que tot i tenir
una feina no aconsegueix arri-
bar a final de mes.

Per a Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana
de Barcelona, aquesta dada
"és molt preocupant". I la si-
tuació és encara més greu si es
té en compte el "context de su-
posada recuperació econò-

mica" que en principi viu el
país.

INGRESSOS INSUFICIENTS
La precarietat laboral, en for-
ma de contractes temporals o
a temps parcial i de sous in-
suficients, se suma a l’elevat
preu de l’habitatge i dels sub-
ministraments com la llum i
l’electricitat. 

Aquest conjunt de factors
són els principals esculls que
es troben les famílies i que les
acaba abocant a una situació
d’exclusió, deixant aquestes
persones en una situació en-
cara més vulnerable.

Tenir feina ja no garanteix
poder sortir de la pobresa
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La lupa

per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Els animalistes ens entren a casa

Tristament ha tornat a passar. De nou,
un ramader de casa nostra ha vist com
se li omplia la granja d'adolescents
animalistes sense poder defensar-se.

Des de fa un temps, els ramaders es-
tem patint una creixent pressió injus-
tificada per part de sectors socials mi-
noritaris però amb molt ressò medià-
tic, moguts pel desconeixement i que
jutgen i condemnen la nostra manera
de treballar. Uns sectors
socials que qüestionen la
nostra professionalitat i que
es creuen amb el dret de dir-
nos el que està bé i el que no.

La clau per a una bona
entesa i convivència sempre
ha sigut i sempre serà el res-
pecte. Violant la propietat privada i el
dret a la intimitat, saltant-se mesures
de bioseguretat i benestar, tocant els
animals, donant aigua o aliments al bes-
tiar sense saber si és o no és una pràc-
tica correcta, l’única cosa que s'acon-
segueix és posar en perill la vida dels
animals i la traçabilitat alimentària.

Les filosofies animalistes, especistes i
veganes són plenament respectables a ni-
vell individual, però el sentit comú no ens
pot fer contradir les recomanacions ofi-
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i
del Departament de Salut de Catalunya
basades en la piràmide dels aliments. 

Els ramaders som professionals.
Complim les normes de benestar animal
i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu-
ropea, l'Estat i la Generalitat i som els
principals interessats en el benestar
dels nostres animals perquè volem pro-
duir aliments sans i segurs per a tota la
població. Aquestes normatives impli-
quen una correcta traçabilitat que ga-
ranteix la seguretat alimentària (iden-

tificació, registre de tractaments veteri-
naris, respecte als temps d'espera abans
de portar animals a l'escorxador, elimi-
nació de llet que podria portar residus
d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi-
cionalitat, com són totes les mesures de
benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Cada espècie animal i el seu correspo-
nent maneig té una condicionalitat as-
sociada. Les inspeccions que ens realit-
zen a les nostres empreses des dels de-
partaments d'Agricultura, Salut i Con-
sum, així com del cos d'Agents Rurals i
SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la
nostra correcta praxis i professionalitat.

Les bones pràctiques d'higiene, sa-
nitat i seguretat alimentària salven
moltes vides tant de persones com
d'animals. La salut pública i la rama-
deria van de la mà. Una afecta l'altra.
Els ramaders en som conscients i tre-
ballem perquè el consumidor tingui to-
tes les garanties quan s'alimenti amb els
nostres productes. 

Cada any desapareixen empreses
familiars agràries i rama-
deres. Som un país ric en
producció d'aliments d'o-
rigen vegetal i animal sans
i segurs, tant en producció
ecològica com en conven-
cional. Treballem cada dia
per cuidar i conservar el

territori. La realitat i les problemàti-
ques del sector primari les heu de co-
nèixer de la mà de qui les viu, no de
qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
força mediàtica, nosaltres tenim la ve-
ritat.

Si voleu demostrar respecte per les
persones, defenseu la salut per sobre de
tot. Si voleu demostrar respecte pels
animals, deixeu d'humanitzar-los. Dei-
xeu de parlar des de la ignorància
quan us referiu a la ramaderia del
nostre país i aposteu per nosaltres.
Pels nostres productes i per la nostra
gestió territorial.

La realitat i les problemàtiques del
sector primari les heu de conèixer de la mà

de qui les viu, no de qui s’ho imagina

El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance

de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ri-
poll, cuál fue la razón por la que ini-
ció el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atenta-
do inminente y estrechar más el
control.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un de cada dos con-
ductors morts a les

carreteres catalanes du-
rant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.

@MiquelBuch

Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del

grup de l’ONU que aca-
ba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona ban-
dera del teu país no et pugui impedir
de veure.

El treball de qualitat -
amb salaris dignes,

contractació estable, ho-
raris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- propor-
ciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
riquesa i impulsa la competitivitat.
Aquest és el camí!

@josepcosta@martindepozuelo @ChakirelHomrani

CN Cornellà
Sis nedadors del club posen el punt final
a la temporada participant en els cam-
pionats d’Espanya de la seva categoria.
Cèlia Monforte ja ha competit, mentre
que els seus cinc companys ho faran 

entre finals de mes i principis d’agost.
pàgina 13

Els semàfors

Conselleria d’Interior
Segons les dades dels Mossos d’Esqua-
dra, la taxa de delinqüència ha augmen-
tat gairebé un 8% durant els sis primers

mesos de l’any a l’àrea policial que englo-
ba la ciutat. Això situa el territori en se-
gona posició, per darrere de Barcelona.

pàgina 10

L’Auditori
L’espai d’arts escèniques de la ciutat

continua celebrant el seu 25è aniversari
amb una programació de luxe. Aquesta
tardor, la festa continuarà amb el con-
cert de Maldita Nerea i l’obra ‘El des-
pertar de la primavera’, entre altres. 

pàgina 11
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Línia Cornellà no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Fernández Romo, nou tècnic 
de la UE Cornellà1

2
El Citilab visibilitza el paper 
de les dones en la tecnologia

Tradició viva: el Corpus 
il·lumina la ciutat

Troben noves pistes sobre 
la mort de Janet Jumillas

El Llindar busca mecenes 
per muntar un pis d’extutelats

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Aquests últims dies s’ha produït
una notícia que ha passat mig
desapercebuda i no se li ha donat
la importància que té: la formació
política Iniciativa per Catalunya-
Verds (ICV) ha presentat al jutjat
petició de “suspensió de paga-
ments” per valor de nou milions
d’euros, acompanyada d’un  ERO
per als seus treballadors. Déu n’hi
do, tractant-se d’un partit que ha-
via perdut la visibilitat mig ama-
gat entre els comuns...

El mateix cas, però corregit i
augmentat, que la desapareguda
Unió Democràtica de Catalunya.
La fallida dels democristians va
pujar fins als 25/30 milions.

I els socialistes? També ago-
biats pels deutes van haver de
vendre la seu del C/ Nicaragua, a
les Corts, per anar-se’n a un local
del C/ Pallars, al barri del Poble-
nou. Tot i així, segons el seu web
encara han de cobrir un roma-
nent de deu milions.

I què dir dels convergents?
Van abaixar persianes al C/ Còr-
sega amb destí al C/ Provença i,
poc després, un nou trasllat,
aquesta vegada al C/ Calàbria.
La veritat, però, és que no s’ha
dit ni publicat que totes aquestes
mudances fossin obligades per
raons econòmiques. Suposo que,
com sol passar, la  veritat s’aca-
barà sabent.

Tant que es parla de transpa-
rència, hauríem de saber amb
què s’han gastat tants diners. Su-
poso que no amb sobres de color
negre. Només faltaria. Quina
lliçó es desprèn de tot això? Que
si no han sigut capaços d’admi-
nistrar les seves economies, què
faran en el cas que arribin al go-
vern? Per posar-se a tremolar.

L’adeu d’ICV
per Antoni Moliné

Horari escolar a debat
per David Rabadà

El Departament d’Educació ha
decretat un horari partit en molts
nous centres d’ensenyament. És
a dir, si ara es feia només horari
de matí, es passarà a classes de
matí i tarda. El principal argu-
ment, i són paraules del secreta-
ri de Polítiques Educatives, Car-
les Martínez, és que és inaccep-
table que els alumnes dinin a
quarts de quatre, la qual cosa ja
estava resolta amb els menjadors
escolars a quarts de tres. 

Però a més aquesta idea no té
en compte els informes on es ma-
nifesta que els conflictes a les au-
les de Secundària es donaven fo-
namentalment per les tardes.
Se sap, i està en molts estudis, que
les trifulgues a classe s’esdevenen
quan després de dinar els ado-
lescents se senten molt inquiets
al fer sessions durant les tardes.
També cal afegir que l’horari de
matins controla millor l’absen-
tisme escolar concentrat per les
tardes. Cal afegir que el Depar-

tament d’Educació, defensor de
l’autonomia  de centres, ara vul-
gui imposar un horari partit a
molts centres catalans. Tots ells
haurien de poder escollir quin ho-
rari els convé més. Si ara tornem
a un horari de matí i tarda, seria
com un pas enrere en les millo-
res educatives. A més, no es
pensa en les tardes infernals de
maig i juny que sovint ostenta la
nostra climatologia. Durant les
mateixes se superen temperatu-
res que la llei laboral prohibeix
per tal de treballar-hi. 

A més, el Departament d’E-
ducació, sabent que segons ell
mateix s’ha reduït el fracàs escolar
d’ençà de l’aplicació de l’horari in-
tensiu de matí, es contradiu tor-
nant a un d’antic. No sembla que
aquesta mesura esdevingui mas-
sa innovadora, amb l’afegit que
el Departament d’Educació sem-
pre ha apostat per la novetat.
Avançar cap al futur no vol dir re-
petir els errors del passat.

A les xarxes

@G4Boloix: El vídeo de l’any passat va
ser lamentable... Però un cop fitxat, a mort
amb Antoine Griezmann. #Benvingut
#Magnifique.

@jaguimera: Entre pensar que l'Estat va
deixar fer l'atemptat del #17A i ignorar el
treball de Bayo hi ha un ampli ventall de
possibilitats molt ampli i prou greu.

#Escàndol

@montserrat_tura: #50 anys de l’arri-
bada dels humans a la Lluna. És més
màgica i bonica des de la Terra, sens
dubte.

#50Anys #Magnifique

Les millors
perles

Planegen una invasió ciutadana de la misteriosa Àrea 51 als Es-
tats Units. A través de Facebook, més d’un milió de persones
s’han compromès a entrar a les instal·lacions secretes per des-

cobrir si hi ha alienígenes conservats. El lema de l’operació prevista
per al 20 de setembre és “no ens poden aturar a tots”.

Mor un jove australià després de beure un potent batut
de proteïnes. Lachlan Foote s’havia preparat un beure
amb una gran concentració de cafeïna, recomanada per

millorar el rendiment muscular. El seu pare ha iniciat una cam-
panya per conscienciar sobre els perills de la substància.

Alerten sobre el perill de fer-se fotos en una antiga mina de
wolframi a Monte Neme (Galícia), que actualment és un in-
dret conegut per les espectaculars aigües turqueses. Diversos

influencershan visitat el lloc i han acabat amb problemes per la
composició tòxica de l’element químic que dona el color a l’aigua.

Els seguidors del mític Grand Prix es poden acomiadar del
seu retorn: Ramón García assegura que “no tornarà per
por als animalistes”. El presentador va explicar en una en-

trevista que és impossible emetre el showon diferents vaque-
tes participaven, ja que suposaria una allau de crítiques.

Londres tindrà el clima de Barcelona l’any 2050 i Madrid el de
Marràqueix. Així ho afirma un estudi de la Universitat ETH de
Zuric. La investigació mostra que, a causa del canvi climàtic, la

capital britànica augmentaria 5,9 graus durant l’estiu fins a situar-se
en una tessitura similar a la barcelonina.
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Els comuns firmen un pacte
amb Balmón i entren al govern
POLÍTICA4Els comuns han fir-
mat un acord de govern amb el
PSC per formar part del govern
local liderat per Antonio Bal-
món. Segons el pacte, els dos re-
gidors d’En Comú Movem seran
els responsables de l’àrea de
Polítiques Mediambientals i Co-
munitàries.

Segons Claudio Carmona,
cap de llista de la nova marca d’I-
niciativa, el partit ha pres aques-
ta decisió perquè la seva inten-
ció és “participar conjuntament

en moltes de les grans decisions
de la ciutat”.

Amb l’entrada dels comuns,
el nou govern municipal s’ha di-
vidit en vuit àrees i, segons el
mateix Ajuntament, es posarà
l’accent en les polítiques d’a-
tenció a les persones. A més, els
socialistes amplien encara més
la seva majoria absoluta, ja que
gràcies a l’acord firmat amb els
dos regidors d’En Comú Movem,
el govern passa a tenir 16 repre-
sentants al Ple municipal.

Balmón i Claudio Carmona segellen el pacte de govern. Foto: Ajuntament

Empresa | Premi a Germark, fabricant d’etiquetes líder
Germark és la primera empresa de l’Estat que rep el reconeixement de World Label

Association, considerats els Òscars del sector de les etiquetes. Des de l’empresa es mos-
tren molt satisfets, ja que “és el màxim reconeixement que hi ha al món de l’etiqueta”.

HABITATGE4Joan Barrera, Sín-
dic de Greuges de la ciutat, s’ha
unit a altres defensors del ciuta-
dà de diferents municipis de la co-
marca i de l’Hospitalet per recla-
mar a les diferents administra-
cions que garanteixin l’accés a
l’habitatge als ciutadans.

En el manifest, els síndics
de Cornellà, L’Hospitalet, Gavà,
Viladecans, Sant Feliu i Sant Boi
fan una crida al conjunt de les ad-
ministracions públiques perquè
elaborin “de manera urgent” un
Pla d’Habitatge que serveixi per
corregir una situació que, tal
com adverteixen, cada dia és
més greu i empitjora. El docu-
ment va adreçat a totes les ad-
ministracions implicades, és a
dir, als ajuntaments, als ens me-
tropolitans, a la Generalitat i al
govern espanyol.

FALTA HABITATGE PÚBLIC
La proposta dels Síndics aposta
per construir noves promocions

d’habitatge social i dotacional
que serveixi per facilitar l’accés
a una llar als joves i a les famílies
monoparentals.

Els defensors del ciutadà
consideren que cal construir
més habitatge públic perquè,
tal com recullen diferents mit-
jans, el parc català d’habitatge

social se situï al voltant del 15%,
la mitjana de la majoria de paï-
sos europeus.

A més, els Síndics recla-
men que la informació per ac-
cedir a aquest tipus d’habitat-
ges sigui fàcil i àgil, per tal de
facilitar així les coses a les fa-
mílies que ho necessiten.

Els síndics volen facilitar l’accés a l’habitatge. Foto: Alèxia Vila/ACN

Els Síndics reclamen un pla per
garantir l’accés a l’habitatge

» Demanen més habitatge públic per situar-se a escala europea
» La petició va adreçada a totes les administracions públiques

PRESSUPOSTOS4La plantació
de nous arbres i la creació d’es-
pais per poder-ne posar més ha
estat la proposta més votada
pels 412 veïns i veïnes de la ciu-
tat que han participat en la vo-
tació dels pressupostos partici-
patius. Per darrere han quedat
projectes com la remodelació
del pati de primària de l’Esco-
la Dolors Almeda o la millora
dels patis de l’Escola Suris, que
han rebut una vuitantena de
vots cadascun.

Aquests són alguns dels 14
projectes presentats i escollits
pels cornellanencs i cornella-
nenques als pressupostos parti-
cipatius, unes propostes que
comptaran amb una partida
d’uns 624.000 euros, segons els
càlculs fets pels tècnics de l’A-
juntament.

Aquesta quantitat és infe-
rior a la prevista pel govern mu-
nicipal, que pensava dedicar-hi
fins a 1.222.016 euros, un 25%
del pressupost d’inversions. 

POSAR L’ENTORN AL DIA
Un fet destacat d’aquesta edició
dels pressupostos participatius,
la quarta, és que la majoria de
propostes tenen l’objectiu de mi-
llorar l’espai públic.

A més de les esmentades a l’i-
nici, altres idees han estat la ins-
tal·lació de fonts d’aigua al parc
de Joan Miró o d’un equip de
cal·listènia al de Can Mercader,
l’adaptació de la planta superior
del centre cívic de Sant Ildefons
o la millora de l’enllumenat.

Inversions permillorar l’entorn
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La taxa de delinqüència puja
a la regió policial de la ciutat

SOCIETAT4La regió metropoli-
tana sud, que inclou l’àrea poli-
cial de Cornellà, és la segona
zona del país on més creix la de-
linqüència, només per darrere de
Barcelona.

Tot i que l’increment dels
delictes és més lleuger que a la
capital catalana, la xifra con-
trasta amb la d’altres territoris
del país, on la taxa fins i tot bai-
xa, tal com recull l’Ara.

L’increment de delictes a la
regió policial metropolitana sud,
que engloba diferents pobles i
ciutats del Baix Llobregat, l’Alt
Penedès i el Garraf, és d’un 7,8%
durant els primers sis mesos de
l’any.

Pel que fa a la taxa de delic-
tes per cada mil habitants, el
2018 aquesta xifra va ser del
59,6 a la regió, 5,4 punts més
alta que el 2015.

Cau una banda d’estafadors de
venda de cotxes per internet

SUCCESSOS4Agents de la Guàr-
dia Civil i de la Policia Nacional
van detenir una vintena de per-
sones que formaven part d’una
banda d’estafadors que feia ser-
vir els anuncis de compravenda
de vehicles a través d’internet.

El grup es dedicava a penjar
a diferents pàgines web anuncis
falsos de cotxes a preus molt bai-
xos per tal de cridar l’atenció dels
possibles compradors. Quan les
víctimes picaven, els estafadors
acordaven amb ells una paga i
senyal i un cop l’havien cobrat,
desapareixien. Seguint aquest
mètode, havien aconseguit es-
tafar 155.000 euros en 52 ope-
racions diferents.

De fet, quan l’operació con-
junta dels cossos de seguretat de
l’Estat va detenir els presumptes
implicats, la banda tenia penjats
a diferents portals web gairebé
un centenar d’anuncis falsos de
venda de vehicles, tal com recull
l’Agència Catalana de Notícies.

La investigació es va posar
en marxa el febrer arran de les
denúncies rebudes des de dife-
rents punts de l’Estat i les de-
tencions es van produir a la
ciutat, a l’Hospitalet i a Barce-
lona. Allà era on vivia el cap del
grup, un home de 41 anys que
tenia diversos antecedents per
delictes similars i que va ser de-
tingut el 5 de març.

TRIBUNALS4L’Audiència Na-
cional ha decidit arxivar el cas de
l’atac a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de la ciutat poc
abans que faci un any dels fets i
descartant d’aquesta manera
que Abdelouahab Taib formés
part de cap cèl·lula terrorista.

Així ho explica l’auto de la
Sala Penal de l’Audiència Na-
cional al qual va tenir accés El
País, que va avançar a principis
de mes aquesta decisió presa
per l’alt tribunal. Segons el dia-
ri, la investigació conclou que l’a-
tacant va començar un procés de
radicalització en solitari que el va
portar a les visions més extre-
mades de l’islam, però afegeix
que no ha pogut constatar que hi
hagués cap altra persona o grup
darrere l’atac a la comissaria
dels Mossos d’Esquadra.

VÍCTIMA DE TERRORISME
Tot i aquestes conclusions, com
que el magistrat de l’Audiència
Ismael Moreno va acceptar la
causa i la va elevar a la Sala Pe-
nal perquè considerava que l’a-
tac sí que era “un atemptat te-
rrorista”, perquè Taib tenia la in-
tenció de “posar fi a la vida de l’a-
gent en servei”, ara, aquesta
Mosso d’Esquadra podrà sol·li-
citar el reconeixement com a

víctima del terrorisme, segons el
rotatiu.

S’ACABA EL CAS
Amb la decisió de l’Audiència
Nacional, el cas queda tancat de-
finitivament després que, a la
tardor, la jutgessa també decidís
arxivar la investigació que esta-
va duent a terme el jutjat de la
ciutat. En aquest cas, la magis-
trada va concloure que l’agent
havia actuat “correctament” i
ho havia fet “en defensa pròpia”
davant l’atac.

Així, aquest cas arriba al seu

final després que la família de l’a-
tacant mort el 20 d’agost després

d’entrar a la comissaria dels Mos-
sos amb un ganivet de grans di-
mensions decidís no presentar
cap denúncia, tal com va avançar
Línia Cornellà el setembre.

Mossos custodiant la comissaria el dia de l’atac. Foto: Pere Francesch/ACN

L’Audiència Nacional arxiva
el cas de l’atac a la comissaria 

Tal com va avançar
Línia Cornellà,
la família va decidir
no denunciar l’agent
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Música, dansa i cinema
per animar les nits de juliol

ACTIVITATS4L’arribada del bon
temps és una bona excusa per or-
ganitzar activitats culturals de
tota mena a l’aire lliure. Aquest és
l’esperit que marca Nits d’Estiu,
la programació cultural que l’A-
juntament organitza en espais
com els parcs de la Infanta i de
Can Mercader o el Castell.

Aquest últim serà l’escenari on
es posarà el punt final els dies 27
i 28 amb el Festival Dansafolk,

que permetrà veure els balls del
Grup Coses i de l’Esbart Joa-
quim Ruyra de Blanes.

També al Castell, divendres 26
a les deu de la nit hi haurà el con-
cert de Marcel Casellas Trio. El dia
abans haurà tocat el grup d’indie
folk Karabash.

L’oferta de cinema s’acabarà
dimecres 24 a les deu, a plaça Ca-
talunya, amb la projecció ‘El pa-
sajero’, de Jaume Collet Serra.

El Palau Mercader explica
com va viure la Guerra Civil

PATRIMONI4Si avui el Palau
Mercader és un dels llocs més vi-
sitats de la ciutat, és gràcies a un
grup de milicians cornellanencs,
militants del PSUC, que s’hi van
atrinxerar amb metralladores el
21 de juliol del 1936, tres dies des-
prés de l’aixecament militar fei-
xista.

D’aquesta manera van salvar
l’edifici de les flames, ja que van
aturar un escamot provinent de
la Torrassa que segurament va ser
el mateix que va cremar l’església
i l’arxiu parroquial de la ciutat el
23 de juliol.

El novembre del 1936 es va
decidir que els objectes de valor
fossin traslladats al Palau Nacio-

nal, on la Generalitat en tindria
cura i els custodiaria.

Quan es va acabar la guerra,
el Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional es va en-
carregar de tornar els béns con-
fiscats a la dona del comte de Bell-
lloc, propietari de la finca.

Des de principis de juliol, una
exposició organitzada per la Di-
putació de Barcelona permet co-
nèixer més detalls d’aquesta his-
tòria i descobrir el patrimoni que
es va aconseguir salvar, com per
exemple mobles, llibres o objec-
tes personals i de valor dels com-
tes de Bell-lloc. La mostra forma
part de diferents exposicions per
recordar la fi de la Guerra Civil.

CULTURA4L’Auditori continua
celebrant el primer quart de se-
gle de vida portant artistes de
primer nivell a la ciutat. La car-
tellera per a aquesta tardor ja
està enllestida i servirà per om-
plir l’escenari del teatre amb els
millors artistes del moment.
Una d’aquestes estrelles serà
Maldita Nerea, que dissabte 16
de novembre portarà a la ciutat
la gira del seu nou disc, ‘Bailari-
na’. Es tracta del setè àlbum del
grup, que aposta per una explo-
sió de pop rock melòdic als es-
cenaris. Per fer aquest disc, Jor-
ge Ruiz, el cantant del grup, ha
bolcat tota la seva sensibilitat per
fer, segons ell, un homenatge a
la manera de ser de les dones.

El concert es farà dissabte 16
de novembre a les nou del ves-
pre i les entrades, que costen 24
euros, ja estan a la venda.

TEATRE PER COMENÇAR
Però els encarregats de posar en
marxa la temporada de tardor
seran les actrius i els actors de la
companyia Vintperquatre, que
divendres 27 de setembre a les
nou del vespre portaran a l’es-
cenari l’obra ‘Terra de Voltors’.

Basada en fets reals, aques-
ta història explica el cas d’uns
masovers i les seves dues filles,

que van ser assassinats en una
masia de la Vall de Carreu, al Pa-
llars Jussà, el 1943.

El crim destapa les misèries
d’unes persones i unes institu-
cions en plena postguerra.
Aquest serà el primer espectacle
del Sala2.cat, els espectacles de
petit format.

Pel que fa al Berenem a L’Au-
ditori, també començarà aquell
cap de setmana. Diumenge 29 a
les sis de la tarda serà el torn de
‘I Love Rock&Roll’, un especta-
cle que pretén descobrir als més
menuts que aquesta música és

emoció, satisfacció, ràbia i rei-
vindicació.

GRANS ÈXITS
La música també marcarà el
primer espectacle de gran format
que es farà, el musical ‘El des-
pertar de la primavera’. L’obra,
que explica l’amor adolescent, la
repressió, la por i el tabú entorn
de la sexualitat arriba a la ciutat
després de triomfar al Paral·lel
de Barcelona.

Aquestes seran algunes de les
grans apostes culturals de L’Au-
ditori per a aquesta tardor.

El cantant de Maldita Nerea, Jorge Ruiz, en un concert. Foto: Ajuntament

Maldita Nerea serà el plat fort
de l’Auditori aquesta tardor
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COMERÇ4Les altes temperatu-
res de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va pas-
sar al maig, han creat la combi-
nació perfecta perquè les rebai-
xes d’estiu es visquin, des del sec-
tor del comerç, amb bones pers-
pectives. 

I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent
s’esperés a fer les compres de la
temporada d’estiu. L’arribada
abrupta de la calor, però, va
coincidir amb l’inici de les re-
baixes, que aquest any es van po-
sar en marxa el 28 de juny.
Veient aquest escenari, el Con-
sell de Gremis ha pronosticat un
increment de vendes del 3% du-
rant aquestes rebaixes. Tot i
això, l’entitat també apunta que,
encara que hi hagi una major
venda, els descomptes privats i
permanents provoquen una me-
nor afluència i un menor interès
general del consumidor. 

Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en al-
guns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15
dies de descomptes, tot i que s’a-
llarguen fins al 31 d’agost. 

És per aquest motiu que
molts comerços van decidir co-
mençar les rebaixes amb des-
comptes potents, ja que en alguns
casos van arribar fins al 70%. Un
dels objectius dels comerços
també va ser que la gent s’assa-
bentés que les rebaixes comen-
çaven el 28 de juny i no l’1 de ju-
liol per aprofitar el darrer cap de
setmana de juny. 

Tot i això, molts comerços
dels barris més perifèrics van
optar per esperar i començar les
rebaixes l’1 de juliol. A banda, cal
tenir en compte que des de fa
uns anys la legislació estatal va
acabar amb els períodes fixats
per a les campanyes de des-
comptes, tot i que el Govern ca-
talà ha intentat mantenir les
dates marcades per començar
els descomptes.

SECTORS ESTRATÈGICS
Rebaixes a banda, enguany més
de 60 entitats s’han adherit a un
manifest per proposar que els
sectors del comerç i de l’hosta-
leria siguin considerats i de-
clarats per l’administració com
a sectors estratègics de l’eco-
nomia catalana.

Rebaixes: bones perspectives
» Les altes temperatures fan preveure unes bones rebaixes d’estiu després d’un maig més fred 
» El Consell de Gremis pronostica un increment del 3% de les vendes durant aquesta campanya

Les rebaixes van començar el 28 de juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. Fotos: ACN i Arxiu
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L’activitat va tornar a posar-se en
marxa a les instal·lacions de la UE
Cornellà el passat dia 15. Des d’a-
quell dilluns, la plantilla verda tre-
balla (i sua) sota les ordres de
Guillermo Fernández Romo per
preparar un curs amb reptes
il·lusionants i que ve precedit
per una nova magnífica tempo-
rada a les ordres de Xavi Calm.

I és que el debut oficial del
curs 2019-20 no és gaire llunyà.
Els cornellanencs s’estrenaran
en la primera ronda de la Copa
Catalunya absoluta el pròxim
dissabte 3 d’agost, quan visitaran
el camp del vigent subcampió d’a-
questa competició, l’FC Vila-
franca de Tercera Divisió.

L’equip jugaria al Municipal
de Cornellà la segona ronda d’a-
questa competició (una setmana

més tard, contra el Prat, que va
quedar exempt de la primera
eliminatòria), mentre que si tam-
bé derrotés el conjunt potablava
el Cornellà tornaria a jugar a do-
micili, contra el Cerdanyola, el
Lleida, l’Andorra o el Terrassa.

SEGONA B DEFINIDA
Igualment, els de Fernández
Romo ja coneixen el calendari de
la lliga, que la Federació Espa-

nyola va publicar el mateix dia
que tornaven als entrenaments.
El Cornellà debutarà el darrer cap
de setmana del mes d’agost visi-
tant el camp d’un dels nouvinguts
a la categoria, el CD la Nucía,
mentre que el primer partit al
Municipal serà l’1 de setembre
contra l’Olot. La UEC tancarà la
primera volta rebent el Valencia
Mestalla i posarà el punt final al
curs visitant el filial che.

El primer equip va tornar a la feina el passat dilluns 15. Foto: UEC

La UE Cornellà ja sua a les 
ordres de Fernández Romo

» El debut oficial dels verds serà el 3 d’agost a la Copa Catalunya 
» L’equip ja coneix el calendari de Segona B per al curs 2019-20

Sis nedadors del CN Cornellà
a campionats d’Espanya

La temporada 2018-19
s’acabarà amb una cita
de nivell per a sis neda-
dors del CN Cornellà. I

és que sis dels esportistes del club
s’han classificat per al Campionat
d’Espanya (en les categories ale-
ví, infantil i júnior).

L’aleví Cèlia Monforte va ser
la primera que va llençar-se a l’ai-
gua. La jove va competir en dues
finals durant el cap de setmana
dels dies 20 i 21 a Tarragona,
aconseguint la setena posició en
la prova dels 100 metres braça i
la vuitena en la final dels 200.

Els pròxims que competiran
en la darrera cita de la tempora-
da seran David Flores, Pau An-
dreu, Joan Sánchez i Raúl Este-
ban, que tenen marcat en vermell
el Campionat d’Espanya infantil
que es disputarà a les piscines
Bernat Picornell de Barcelona en-
tre els dies 27 i 30 d’aquest mes.

Per últim, Janna Blaya està
acaban d’enllestir la seva prepa-
ració per a l’Estatal júnior, la dar-
rera gran cita d’aquest curs, que
es disputarà a les instal·lacions
del CN Terrassa entre els dies 3
i 7 del mes d’agost. 

Des del passat di-
lluns 15, el CB Cor-
nellà ja coneix el

calendari de la temporada 2019-
20. La lliga EBA va sortejar els
quadres dels seus dos grups i els
cornellanencs, un cop més, són
al grup C-B de la categoria. 

L’equip debutarà al PELL el
penúltim cap de setmana de se-
tembre contra el Palma, mentre
que el primer desplaçament del
curs serà a Mollet. La primera
volta s’acabarà el cap de setma-

na quan comencen les vacances
de Nadal, mentre que la fase re-
gular arribarà a la seva fi el pe-
núltim cap de setmana del mes
d’abril del 2020.

Algunes de les cares noves
que la temporada que ve seran
importants al CBC seran el base
Sergi Guàrdia, ex de la UE Bar-
berà, l’escorta Albert Barquets,
que arriba procedent del SESE,
o el pivot Gerard Galbete, que la
temporada passada va jugar al
CB Castellbisbal.

PREMI PER AL FEMENÍ
Institucionalment, la notícia més
agradable per al club va ser la
concessió del Premi Valors de la
Federació Catalana de Bàsquet
durant la celebració de la Festa
del Bàsquet Català 2019.

La FCBQ va premiar l’equip
femení del club per algunes de les
iniciatives que du a terme, com
l’equip APRODICO, el torneig ca-
det solidari, el projecte Una jo-
guina, un somriureo el repte so-
lidari Junts som més forts.

Ambganes de bàsquet

Pau Arriaga
CORNELLÀ

El club ja ha presentat l’uniforme que vestirà el curs que ve. Foto: CBC

Bàsquet | El Basket Almeda té el sisè millor planter de l’estat
Si sumem els resultats de les darreres quatre temporades, el Basket Almeda té el sisè millor
planter femení de tot l’estat. Aquesta classificació, però, millora si només es considera el que
va passar l’any passat: el conjunt groc seria segon, només per darrere de l’Snatt’s Sant Adrià.



Llibres Teatre

Una de les bandes de rock més reco-
negudes als Estats Units, Pixies, ha
llançat un avançament del seu pròxim
àlbum, Beneath the Eyre, que sortirà al
setembre. El senzill que han avançat
es titulaOn Graveyard Hill, i ja demos-
tra que el nou disc estarà ple d’efectes
especials, terror, bogeria, misteri... En
resum, tot un viatge psicodèlic.

Música Pelis i sèries

Beneath the Eyre
Pixies

Bad Gyal és una de les estrelles més prometedores de
la música urbana del moment, i ho va tornar a demos-
trar clarament el 20 de juliol durant la seva actuació al
festival Sónar de Barcelona. La vilassarenca es va sentir

com a casa i va oferir un repertori que barreja dance-
hall, trap i reggaeton per fer vibrar el públic. Amb el seu
estil "del gueto", com ella mateixa el descriu, ha passat
de ser la filla de l'actor Eduard Farelo i flequera a Vilas-
sar de Mar a convertir-se en tota una icona de les me-

lodies urbanes. Actualment és tot un imant per a joves
que veneren la cultura dels carrers i grans noms de la
indústria musical. De fet, fa uns dies es va atrevir a ac-
tuar al MOMA de Nova York per mostrar la seva pecu-
liar perspectiva d'empoderament femení, basada en
una actitud provocadora i unes lletres pujades de to
que també li han valgut moltes crítiques per la seva

cosificació. Polèmiques a banda, el que està clar és que
Bad Gyal cada cop dona més motius per parlar d'ella.

B A D  G Y A LQUI ÉS?
Ser una cantant de música urbana

Ha conquerit la indústria amb dancehall, trap i reggaeton

Famosos

Actuar al festival Sónar de Barcelona
Bad Gyal va demostrar el seu bon moment de forma

Els seus seguidors afirmen estar “en xoc”
Se sorprenen pel seu ‘show’ i la comparen amb Rosalía

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Un fotògraf en majúscules
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull des del
passat 5 de juliol i fins al 12 de gener de l’any que ve la pri-
mera gran exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf
barceloní Oriol Maspons. La mostra permet fer un recorre-
gut per més de quatre dècades d’intensa activitat de Mas-
pons en els camps del reportatge, el retrat, la moda i la pu-
blicitat. El fotògraf barceloní va exercir un paper clau en la
renovació del llenguatge fotogràfic a Espanya a les dèca-
des de 1950 i 1960. Primer des de l’àmbit de la fotografia

amateur i posteriorment com a fotògraf professional.

| Age of Wonders: Planetfall
Lluita, construeix, negocia i evoluciona tecnològicament en
aquest nou videojoc situat en un univers futurista i utòpic.

El director de Knoxville ens planteja un
viatge en el temps en el seu novè llarg-
metratge. La trama se situa a l’emer-
gent Hollywood de la dècada de 1960,
on un actor de televisió i el seu doble
d’escenes d’acció lluiten per guanyar-
se la vida. De forma simultània, la famí-
lia de maníacs liderada per Charles
Manson comença a assassinar gent.

Once upon a time in Hollywood
Quentin Tarantino

Aquesta comèdia àcida aprofita el sar-
casme i el cinisme per retratar la pèr-
dua d’escrúpols dins d’una família. Cri-
tica la no acceptació de les diferents
opcions de vida i de relacions sexuals i
aboca una família a les situacions més
extremes per descobrir-ne els secrets,
les misèries i la cara real de l’ànima.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Tancats
Gal Soler

Ama és mare en euskera, però també
és la tercera persona del present del
verb estimar en castellà. En aquest lli-
bre autobiogràfic, l’autor explora les
emocions al voltant de la malaltia d’un
ésser estimat, les expectatives d’una
generació i la memòria familiar. És l’o-
blit i no la felicitat el que fa totes les fa-
mílies iguals, segons l’escriptor.

Ama
José Ignacio Carnero

| 14



15 | 

Viu en línia

DIMECRES 24 DE JULIOL
22:00 El cantautor cornellanenc Jordi Gómez serà

l’encarregat d’un dels darrers concerts que es
faran durant aquest mes a la ciutat. / Castell
de Cornellà.

DIJOUS 25 DE JULIOL
17:00 El club de fotografia, un taller per a jo-

ves que tinguin entre 16 i 25 anys, celebra-
rà la seva darrera sessió. S’ensenyaran els dar-
rers trucs per aconseguir la foto perfecta. / Cen-
tre de Recursos Juvenils i Associatius.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
11:00 El 22 de setembre es farà un curs didàc-

tic entorn de la col•lecció de minerals de Joa-
quim Altabàs, que podeu veure a la planta bai-
xa del Museu Palau Mercader des de l’any
2004. / Museu Palau Mercader.

FINS AL 28 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra Ciutat Cruïlla 2019 que cons-
titueix una reflexió i una visió diferent del con-
cepte de feminitat, feta des de diferents
punts de vista. / Castell de Cornellà.

FINS AL 30 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra, Color i vida, de Rafael Gar-
cía Alcaide. Aquesta exposició l’ha organit-
zat el Centre Cívic Sant Ildefons. / Espai
d’Exposicions Satèl·lit’Art.

FINS AL 5 D’AGOST
17:00 Cinc patis escolars de la ciutat obren cada

tarda (excepte les setmanes del 5 i el 12 d’a-
gost) per oferir un espai segur i adequat als
menors per jugar i fer esport. / Diferents es-
coles de la ciutat.

DIMECRES 11 DE SETEMBRE
12:00 Visita comentada en la que es presenta

la història de la finca Mercader i es descobreix
el que es feia durant el segle XIX. / Museu Pa-
lau Mercader.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
12:00 Partit de bàsquet de la primera jornada

del grup C-B de la lliga EBA entre el Club Bàs-
quet Cornellà i el Palma Air Europa. / Parc Es-
portiu Llobregat.

El Departament d’Esports ha preparat
unes jornades anomenades ‘Cornellà
pel civisme’. / Diferents centres esco-
lars de la ciutat.

Recta final de les jornades
‘Cornellà pel civisme’
Fins al 4 d’agost a les 17:00

El pròxim dijous 25 se celebrarà la dar-
rera classe del Seniorlab, el curs que
permet que els més grans es familia-
ritzin amb les noves tecnologies. / Ci-
tilab Cornellà.

Tot a punt per a la darrera
sessió del Seniorlab

Dijous 25 de juliol a les 18:00

Karabash, una banda d’indie-folkde Va-
llirana, oferiran un concert el pròxim
dia 25. El seu nom és un record a la ciu-
tat més contaminada del planeta. /
Castell de Cornellà.

La ciutat gaudirà amb
l’indie-folk de Karabash
Dijous 25 de juliol a les 22:00

Partit de futbol de la segona jornada
del grup 3 de Segona B entre la Unió
Esportiva Cornellà i la Unió Esportiva
Olot. / Municipal de Cornellà.

La UE Cornellà debuta a 
casa rebent la visita de l’Olot

Diumenge 1 de setembre

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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