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Al Baix Llobregat hi ha més de
1.800 hectàrees de boscos i
camps que poden ser urbanitzats
per fer-hi pisos, cases i polígons
industrials. Així ho diuen les
dades recollides per les dife-
rents entitats i plataformes que
defensen el territori. Fins ara, ca-
dascuna d’aquestes feia actes i
manifestacions als seus munici-
pis i protestava als seus ajunta-
ments de manera individual.

Però veient les bones expe-
riències d’altres zones, com per
exemple el cas de SOS Costa
Brava, que ha aconseguit que la
Generalitat freni la construcció
de més de 15.000 nous habi-
tatges a diferents municipis de

la costa gironina, s’han decidit
a unir esforços i crear una sola
plataforma. Així és com ha nas-
cut SOS Baix Llobregat-L’Hos-
pitalet.

FRENAR NOVES CONSTRUCCIONS
En el manifest que han firmat la
trentena de col·lectius i entitats
que han impulsat aquesta nova
plataforma, els diferents movi-
ments socials reclamen una mo-
ratòria de dos anys per aturar
qualsevol obra o projecte urba-
nístic en terrenys que, actual-
ment, siguin d’ús agrícola o fo-
restal.

A més, reclamen un procés
participatiu ampli on tots els
ciutadans i ciutadanes de la co-
marca puguin decidir quin mo-
del urbanístic i territorial volen
per al Baix Llobregat. Durant la
presentació de la plataforma,

que es va fer dijous 12 a la Colò-
nia Güell de Santa Coloma de
Cervelló, una de les zones afec-
tades per aquests projectes ur-
banístics, els portaveus de l’en-
titat van considerar que el pro-
cés participatiu que ha fet els úl-
tims mesos l’AMB és “insufi-
cient” i que no ha tingut en
compte les entitats ecologistes i
de defensa del territori, amb qui
“no han volgut parlar”.

REPENSAR UN MODEL CADUC
Des de SOS Baix Llobregat-
L’Hospitalet creuen que cal re-
considerar el Pla Director Ur-
banístic (PDU) metropolità per
“definir un nou model urbanís-
tic” que deixi de veure l’habitat-
ge com un negoci i passi a ser “un
dret social”.

En aquest sentit, consideren
que no té cap lògica que hi hagi

la previsió de construir, com a
mínim, 70.000 nous habitatges
a la comarca quan, segons les úl-
times dades publicades per la
Generalitat, hi ha 31.000 pisos
buits. Per això demanen que,
abans de construir nous barris,
des de les institucions s’aposti
per crear un parc públic d’ha-
bitatge que renovi els immobles
i els barris degradats i que els
primers passin a ser de lloguer
social.

A més, des de l’entitat re-
marquen que tots aquests pro-
jectes es basen en el Pla General
Metropolità aprovat el 1976 per
les autoritats franquistes, en una
lògica “molt diferent” on no es te-
nia en compte l’impacte al terri-
tori i només es buscava el “crei-
xement a qualsevol preu” i que
ara té una “greu afectació sobre
el territori”.

BUSCAR SUPORTS
A banda del manifest, la nova pla-
taforma ja ha presentat diverses
al·legacions als diferents plans ur-
banístics locals que rebutgen i al
PDU de l’AMB amb l’esperança
que les institucions facin alguns
replantejaments. A més, quan
acabin les ordres de confina-
ment imposades per la crisi del
coronavirus, organitzarà diversos
actes i activitats per tal de donar-
se a conèixer i aconseguir que
més entitats i persones se sumin
al moviment.

L’entitat també vol mantenir
reunions i trobades amb ajunta-
ments, la Diputació de Barcelona
i el Govern de la Generalitat per
tal d’arribar a acords que re-
dueixin els plans que pretenen ur-
banitzar més de 1.800 hectàrees
d’una comarca que ja té “el 60%
del seu territori sota el ciment”.

Salvar un territori enperill
» Una trentena d’entitats s’han unit per impulsar la plataforma SOS Baix Llobregat - L’Hospitalet
» Volen protegir dels projectes urbanístics els terrenys naturals i agrícoles que queden a la comarca 

Els portaveus de la plataforma durant la presentació i un mapa amb tots els projectes urbanístics que afecten la comarca. Fotos: Pau Massip Martori

Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
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Els semàfors

AMB
L’Àrea Metropolitana de Barcelona farà
dos aparcaments d’intercanvi a la ciutat,
el que es coneix com a park&rides, a to-
car de les estacions de transport públic
per facilitar que els usuaris deixin el ve-
hicle privat i millorar així la mobilitat. 

pàgina 8

UE Cornellà
El club que presideix Álex Talavera va

anunciar que s’acull a un ERTO per ga-
rantir la seva viabilitat econòmica. Tre-
balladors, jugadors i tècnics deixaran de

cobrar les seves nòmines per part de
l’entitat i ho faran a través del SEPE. 

pàgina 12

Ajuntament
Comissions Obreres ha denunciat que
l’Ajuntament no ha elaborat un Pla d’I-

gualtat de manera consensuada amb sin-
dicats ni treballadors. Des del sindicat ex-
pliquen que el consistori només compta

amb un document fet per una consultora. 
pàgina 10

La lupa

per Enrique Romero

El virus y su impacto

Creo que con este virus va a haber un
antes y un después en nuestra vida dia-
ria y en la de todo el planeta. Creo tam-
bién que puede hacernos replantear
muchas de las cosas actuales.

Se trata de una guerra en toda re-
gla, aunque con otro tipo de armas, has-
ta ahora desconocidas para
la gran mayoría.

Es cierto que las armas
biológicas y químicas se
habían utilizado en algunos
conflictos y/o zonas, pero
de manera muy localizada.

Sin embargo, esta está
siendo a nivel mundial. Ningún país o
zona se está escapando del virus, ¡nin-
guno!

Está paralizando todo el planeta
como nunca antes se había visto. To-
das las actividades culturales y de-
portivas han quedado paralizadas de
golpe, así como restaurantes, bares,
discotecas, etc. También todas las
empresas que no cubren necesidades
básicas es posible que acaben pa-

rando, simplemente porque se han
quedado sin demanda o porque las
obliguen a parar.

Con 64 años, no recuerdo una si-
tuación similar o parecida. Sin haber-
la vivido, tal vez sea equiparable a la Se-
gunda Guerra Mundial, al menos en lo

que se refiere al desastre económico
que se avecina, aunque espero y deseo
que el impacto sea mucho menor. Muy
probablemente, con muchos menos
muertos y, eso sí, sin  destrozos mate-
riales.

Nadie sabe hasta cuándo puede
durar, pero el 2020 quedará marcado
con letras rojas en el calendario de to-
dos nosotros.

Con el coronavirus, ya no se habla

de migrantes, de refugiados, de terro-
ristas, de okupas, del clima, de depor-
tes, de nada. ¡No hace distinciones de
ningún tipo!

Cuando acabe la pandemia, se
necesitará un trabajo conjunto, de to-
dos y todas, sin excepciones de nin-

gún tipo. No valdrán ex-
cusas.

Tendremos que ejercitar
la solidaridad y el altruismo
hasta su máxima expresión,
cada uno en su territorio,
zona o donde sea.

Aunque también me
quedan las dudas de siempre: ¿Ha-
bremos aprendido algo valioso que
nos haga replantear nuestro modo de
vida? ¿O seguiremos igual, con el mis-
mo modo de vida, y primando el dine-
ro, la avaricia, la usura y la codicia por
encima de todo?

En estos momentos, se trata úni-
camente de sobrevivir todos y todas, sin
excepción. Cuando acabe, ya veremos
cómo respondemos.

Tendremos que ejercitar la solidaridad 
y el altruismo hasta su máxima 

expresión, cada uno en su territorio

A la residència on està
la meva àvia pots fer vi-
deoconferències amb els

teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sé que están pasan-
do cosas muy grandes
todos los días, pero en

muchas ciudades de varios países oc-
cidentales ya no hay nadie durmien-
do en las calles. Resulta que se podía
hacer rápidamente, solo había que
querer. Ahora, que nunca volvamos
atrás.

Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys
i ens dedicam a la cultu-

ra ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.

Sánchez vuelve a mez-
clar las medidas de con-
finamiento con la deci-

sión de no paralizar la actividad labo-
ral y transportes. Si el Gobierno consi-
dera que el coste de lo segundo es in-
asumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.

@apuente@PonsPereAntoni@slrun93 @SeoirseThomais
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Tot el que has de saber sobre el coronavirus1

2
Pinten un mural a l’estació del Tram 
per fer-la més agradable

L’Alexandre Galí guanya un premi 
de la First Lego League

Dos aparcaments d’intercanvi amb 140 
places facilitaran l’accés al transport públic

Balmón vol que els patinets 
elèctrics hagin de tenir llicència

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Safata d’entrada

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la in-
tel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.

Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’ac-
tual pandèmia i nosaltres, re-
closos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodi-
nàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persis-
tència, per ser sorda, etc.), te-
nim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.

Està bé aplaudir els sanita-
ris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cas-
solades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recor-
dar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves fa-
mílies, estan vivint aquests mo-
ments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’i-
nundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cas-
solades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no ob-
lidem ni oblidarem.

Presos i exiliats
per Amadeu Palliser 

El millor i el pitjor de nosaltres
per Jordi Lleal 

A tota societat, en els mo-
ments d’una crisi molt greu,
aflora el millor i el pitjor de
nosaltres mateixos. La poeta
Montserrat Abelló, digué: “El
nostre pitjor enemic som nos-
altres mateixos”. Ens podríem
atrevir a contraposar-ho afir-
mant que també podem ser els
nostres millors aliats, estem en
un dilema: l’economia està al
servei de la societat o la so-
cietat està al servei de l’eco-
nomia? Salvem vides tancant
fàbriques o salvem l’econo-
mia deixant-les obertes en
plena producció? Per millor, la
iniciativa d’un consorci català
per fabricar respiradors, un
matrimoni que acull a casa
seva un sense sostre, milers de
ciutadans que se la juguen
per donar serveis sanitaris i
d’altres professions. Per pitjor,
els desgraciats que no fan cas
a les recomanacions i circulen
lliurement, els que tiren els gu-
ants a terra en sortir del su-

permercat, els que marxen a la
segona residència com per
col·lapsar els serveis d’allà on
van, els que volen especular
amb els materials de protecció,
o amb el menjar i altres pro-
ductes, els que buiden les pres-
tatgeries de mercats i farmà-
cies, etcètera. 

Aquesta crisi és una prova
per a la nostra societat, serveix
per prendre consciència de
quin és el nivell d’empatia o
d’egoisme entre tots nosal-
tres. Adonem-nos que hem
de simpatitzar amb els nostres
conciutadans, no només amb
els nostres familiars. Siguem
sempre generosos, amables i
altruistes, no només el dia de
la recollida d’aliments, de do-
nació de sang o de la Marató
de TV3, que els catalans hem
donat prou proves de ser una
societat solidària. 

Ara, en els pròxims mesos,
potser anys, ens tocarà de-
mostrar-ho!

Les millors
perles

Fer una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una apli-
cació de cites no són motius per trencar el confinament. Sem-

bla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de re-
cordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

Quan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’ai-
xò és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la neces-

sitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar poké-
mons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal. 

La situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha

decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir masca-
retes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

No és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capda-
vant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciuta-
dans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat ca-

paç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

Hi ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si

bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

A les xarxes

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajor-
nen fins al 2021”?

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#TotAniràBé

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé... 

#HospitalDeCampanya #Tòquio2021
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MOBILITAT4Facilitar als ciuta-
dans l’accés al transport públic és
una de les prioritats de l’AMB
per tal de reduir la contaminació
que provoquen aquests despla-
çaments, la majoria per anar a
treballar. Per això, i més encara
des de la creació de la Zona de
Baixes Emissions, fa temps que
treballa en la creació dels cone-
guts com a park&rides, aparca-
ments d’intercanvi a tocar de les
estacions de transport públic
per facilitar que els usuaris dei-
xin el vehicle privat.

A principis de mes, l’AMB va
presentar els dos nous aparca-
ments d’aquest tipus que es fa-
ran a la ciutat i que comptaran
amb 140 places. El primer que
s’ha d’obrir estarà ubicat al carrer
Sevilla i tindrà capacitat per a 40
vehicles. Pel que fa a l’altre, que
tindrà un centenar de places,
serà el primer que no es farà a la
via pública, ja que estarà ubicat
al Llobregat Centre, que es con-

vertirà en el primer centre co-
mercial de Catalunya que acull
places d’aparcament d’inter-
canvi. Si s’ha triat aquests espais,
és per la seva “ubicació estratè-
gica” prop de l’intercanviador de
la ciutat, que connecta metro,
Rodalies i Tram, entre altres
transports públics.

Per fer servir aquests apar-
caments, els usuaris hauran de
descarregar-se una aplicació que

els permetrà fer totes les gestions
sobre el seu aparcament, que
serà gratuït.

Durant la presentació, l’al-
calde Antonio Balmón va de-
fensar que “amb el park&ride vo-
lem mostrar que no estem en
contra del cotxe” sinó que pro-
posen “respostes i alternatives a
la mobilitat privada”, unes so-
lucions corresponsables “per
millorar la qualitat de l’aire”.

L’alcalde Antonio Balmón durant la presentació dels aparcaments. Foto: AMB

Dos aparcaments d’intercanvi
per apropar el transport públic
» Tindran 140 places i es faran al carrer Sevilla i al Llobregat Centre
» Seran places gratuïtes per als usuaris del metro, el tren i el Tram

La ciutat manté viu el record 
a les persones desaparegudes

HOMENATGE4El 9 de març és
el Dia de les Persones Desapa-
regudes sense Causa Aparent a
l’estat. Es va triar aquesta data
perquè és el dia que va desapa-
rèixer la cornellanenca Cristina
Bergua, ara fa 23 anys. Des de fa
anys, aquest dia una multitud de
veïns i veïnes es reuneixen a la
plaça del carrer Palma per re-
cordar-la a ella i als centenars de
desapareguts sense raó aparent.

Des de fa dos anys, aquest
acte es fa davant del monòlit que
es va instal·lar en aquest punt i
que, amb l’acompanyament de

l’Ajuntament i els veïns i veïnes
de la ciutat, manté viu el record
de la Cristina Bergua.

Durant l’acte, el seu pare,
Juan Bergua, va fer un discurs en
què es va dirigir als desapareguts
per dir-los que, de la mateixa ma-
nera que els familiars fan cada
dia en la intimitat, els continuen
tenint presents. L’emotiu parla-
ment, que va recordar els des-
apareguts més fràgils com els
menors o les persones grans
amb alzheimer, va acabar amb el
desig que, algun dia, podran tor-
nar a abraçar els desapareguts.

El congrés que uneix esport
i cura de l’entorn s’ajorna

MEDI AMBIENT4El plogging és
una pràctica esportiva que con-
sisteix a recollir les deixalles
que hi ha a l’entorn mentre es fa
alguna activitat com córrer, ca-
minar o anar en bicicleta.

Aquesta pràctica es va co-
mençar a anomenar així el 2006,
quan el suec Erik Ahlström es va
traslladar a viure a Estocolm.
Allà, mentre feia les seves sorti-
des amb bicicleta, va veure la
quantitat d’escombraries que hi
havia pels camins que acostu-
mava a recórrer i la va començar
a recollir.

La intenció de l’Ajuntament
era que la ciutat acollís el primer
Congrés Internacional sobre
aquesta pràctica esportiva, que
hauria comptat amb la presèn-
cia d’Erik Ahlström. Però l’acti-
vitat, que s’havia de celebrar els
dies 13 i 14, va ser ajornada pels
organitzadors a causa de les
mesures excepcionals imposades
per la pandèmia del coronavirus.

Durant el congrés també
s’havien d’entregar els primers
Plogging Awards, uns premis
per reconèixer la consciència
ambiental de la societat.

Demanen dedicar un carrer 
de la ciutat als germans Muñoz
RECONEIXEMENT4Els germans
David i José Muñoz han portat el
nom de la ciutat per tot arreu on
han actuat amb Estopa. Són uns
dels fills més il·lustres de la ciu-
tat, que sempre han reivindicat
amb orgull i sense manies. I per
això n’hi ha que pensen que ara
és el moment de tornar-los, d’al-
guna manera, aquest amor que
senten per la ciutat.

Una de les seguidores del
grup que ho defensa és Susana

Carol, impulsora d’una campan-
ya a les xarxes socials perquè Es-
topa tingui un carrer al seu nom
a la ciutat.

Carol va néixer a la ciutat i, tot
i que fa anys que no hi viu, la seva
mare i altres familiars encara hi
resideixen. Per això va escriure un
correu electrònic a l’alcalde An-
tonio Balmón fent-li aquesta pro-
posta, que la va acceptar i que li
va dir que apunta a la llista de pos-
sibles noms per a futurs carrers.

Incendi | Tres intoxicats lleus per un foc en un jardí
Un incendi en una caseta de jardí, que també va cremar una tanca de bruc i al-
gun arbre, va deixar tres persones intoxicades, ja que el fum va afectar tres pi-

sos de l’immoble. Els fets van passar diumenge 1 de març al passatge Fatjó.
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CORONAVIRUS4Cornellanencs
il·lustres com els periodistes
Tony Aguilar, Sara Pellicer o
Jordi Évole, la youtuber Paula
Gonu o el mag David el Mago
s’han sumat a la campanya #jo-
emquedoacasaacornella, que
vol conscienciar els veïns i veïnes
sobre la importància de quedar-
se a casa complint amb el confi-
nament per tal de frenar la cor-
ba de contagis del coronavirus.

Els que no han complert
aquesta mesura són els 248 ciu-
tadans que han rebut alguna
sanció per incomplir les restric-
cions imposades per l’estat d’a-
larma decretat pel govern es-
panyol. Les multes les han posat,
des del 16 de març, els agents de
la Guàrdia Urbana, els Mossos
d’Esquadra i la Policia Nacional,
que patrullen pels carrers de la
ciutat i han fet diversos con-
trols de trànsit per assegurar-se
que ningú fa desplaçaments que
no estan permesos. D’entre
aquestes multes, set han estat
per a establiments comercials
que estaven oberts sense permís.

Els que sí que poden conti-
nuar venent són els paradistes
que venen productes d’alimen-

tació i primera necessitat dels
mercats municipals de Sant Il-
defons, el Centre i Marsans. Els
tres mercats continuen obrint
amb el mateix horari a excepció
dels divendres a la tarda, que des
del 20 de març i mentre duri l’es-
tat d’alarma tancaran per ga-
rantir la seguretat i la higiene
dels treballadors i els clients.

El que no funcionaran amb
normalitat mentre durin aques-
tes mesures excepcionals són
els mercats ambulants i el Mer-
cat de Pagès, que l’Ajuntament
ha decidit cancel·lar tot i que la
Generalitat va assegurar que les
parades d’alimentació es podien
continuar fent. Per això, el sin-
dicat Unió de Pagesos ha criticat
la decisió presa pel govern d’An-
tonio Balmón.

IMPACTE ECONÒMIC
Per intentar reduir el cop que pa-
tiran les butxaques de molts
cornellanencs i cornellanenques,
l’Ajuntament va anunciar que
ajorna el cobrament dels llo-
guers dels mesos d’abril i maig.

Això afecta 163 pisos de llo-
guer, més d’un miler de places
d’aparcament i trasters i les 159

empreses que treballen al viver
i als locals comercials de Pro-
Cornellà, l’empresa municipal
que gestiona tots aquests im-
mobles. L’Ajuntament explica
que començarà a cobrar aquests
rebuts a partir del juliol i fins al
desembre.

A més, el consistori també ha
creat l’Organització Municipal
Excepcional, un ens que atendrà
les situacions personals i col·lec-
tives de més vulnerabilitat per tal
de garantir que tots els veïns i

veïnes tinguin les necessitats
bàsiques cobertes.

IMPULS SOLIDARI
Des de l’Ajuntament també s’ha
posat en marxa una bossa de vo-
luntaris i voluntàries perquè to-
tes aquelles persones que ho
desitgin puguin donar suport i
acompanyar la gent gran du-
rant l’emergència social provo-
cada pel Covid-19.

L’objectiu és que tots aquells
cornellanencs i cornellanenques

d’entre 18 i 55 anys que ho vul-
guin puguin ajudar a fer arribar
aliments bàsics i medicaments,
passejar mascotes o l’activitat
que sigui per tal d’evitar que les
persones de la tercera edat no
hagin de sortir al carrer.

Aquesta proposta se suma a
la iniciativa que han posat en
marxa diferents veïns i veïnes
particularment per cosir mas-
caretes protectores a casa seva i
fer-les arribar als treballadors
que les necessitin.

Confinament i solidaritat
» L’Ajuntament demana als veïns i veïnes que es quedin a casa per complir amb l’estat d’alarma 

» Proposa activitats educatives i esportives i la gent comença a cosir mascaretes a casa per als hospitals

La Guàrdia Urbana ha posat 248 denúncies des del 16 de març per incompliment del confinament. Foto: Ajuntament
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CCOO denuncia el Pla
d’Igualtat de l’Ajuntament

IGUALTAT4Comissions Obre-
res denuncia que l’Ajuntament
no ha elaborat un Pla d’Igualtat
de manera consensuada amb
sindicats ni treballadors. Des
del sindicat expliquen que el
consistori només compta amb
un document fet per una con-
sultora.

L’Ajuntament de la ciutat és,
juntament amb el de Badalona,
l’única entitat pública denun-
ciada davant d’Inspecció de Tre-
ball per Comissions Obreres per
no haver elaborat els plans d’i-
gualtat tal com calia.

En declaracions a l’Agència
Catalana de Notícies, la secretà-
ria d’Igualtat de CCOO, Alba
Garcia, assegura que “els plans
d’igualtat no poden ser paper
mullat” i que s’han de fer per
canviar la “cultura empresarial”.

MESURES PACTADES
Des de Comissions Obreres con-
sideren que en el cas del consis-
tori cornellanenc, en què el pla
no ha estat consensuat, cal que
s’impulsin mesures concretes i
negociades amb el suport dels
treballadors i els sindicats per tal
de combatre diferents proble-
mes, com per exemple la bretxa
salarial, que és d’un 23%.

En aquest sentit, Garcia ex-
plica que, si han portat el Pla d’I-
gualtat de l’Ajuntament a Ins-
pecció de Treball, és perquè té
“defectes de forma”. En alguns
casos és perquè només s’han
fet part de les accions recollides
i, en d’altres, perquè no s’ha
creat la comissió d’igualtat en-
carregada de negociar el Pla d’I-
gualtat, com és el cas del con-
sistori cornellanenc.

REPORTATGE4“Intento no tenir
contacte amb ningú perquè,
quan acabo una guàrdia, no sé si
m’hauré infectat”. Aquest és el
relat d’en Samuel, un tècnic de
transport sanitari que assegura
que el sector està al límit. En de-
claracions a Línia Cornellà, ex-
plica que a l’empresa on ell tre-
balla cada vegada hi ha més
empleats afectats i amb símpto-
mes perquè no tenen “eines de
protecció adequades”.

En Samuel afirma que l’em-
presa no els proporciona el ma-
terial suficient i els obliga a reu-
tilitzar els vestits de protecció i
les mascaretes durant més d’u-
na guàrdia, quan en principi
només s’han d’usar un cop i
després s’han dellançar per evi-
tar contagis. De fet, el sector ja
feia temps que denunciava la fal-
ta d’equips de protecció indivi-
dual (EPI) però, amb l’expansió
del coronavirus, la situació s’ha
agreujat.

En aquest sentit, remarca
que no tenen “eines ni formació
perquè l’empresa no està pre-
parada per una situació com
aquesta”. Per això demana que,
un cop passat tot, caldrà “fer for-
mació bona, com després dels
atemptats de la Rambla”, perquè
assegura que després del Covid-

19 vindran altres virus i “hem
d’estar preparats”.

PREOCUPACIÓ PELS JOVES
En Samuel també reclama que
caldrien psicòlegs “ara mateix”
per “ajudar els treballadors sani-
taris” perquè, si no, assegura que
molts acabaran “tenint problemes
psicològics”, com depressió.

Ho demana perquè, tot i que
estan acostumats a viure situa-
cions extremes, el que estan vivint
ara és nou i ho resumeix dient
que, “ara mateix, gairebé només
fem coronavirus”, en referència a

la vintena de pacients que va
atendre durant l’últim servei. De
fet, reconeix que “les dues últimes
guàrdies que he fet són les pitjors
dels últims set o vuit anys” i ho
diu en referència a la quantitat de
persones contagiades pel coro-
navirus que estan atenent, mol-
tes d’elles joves, de vint, trenta i
cinquanta anys.

En Samuel adverteix que el
Covid-19 “s’emportarà molta gent
jove per endavant”, creu que la
“gent no té consciència del que
està passant” i, per això, demana
que “no surtin al carrer”.

El transport sanitari reclama més material de protecció. Foto: Laura Busquets/ACN 

“He fet les dues guàrdies més
dures dels últims vuit anys”
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La Unió Esportiva Cornellà ha
optat per acollir-se a un dels
recursos que empreses i clubs te-
nen en aquesta situació d’alarma
que vivim pel coronavirus: l’Ex-
pedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO). L’entitat
que presideix Álex Talavera va
publicar un comunicat anun-
ciant-lo el passat dimecres 23.

A la pràctica, acollir-se a
aquest mecanisme habilitat per
les institucions significa que les
nòmines (sigui de forma parcial
o total) deixaran de ser pagades
pel club i les assumirà el SEPE
(Servicio Público de Empleo Es-
tatal).

El president del club va as-
segurar al Tu diràs de RAC1 que
“és una decisió difícil de prendre,
però que es fa sabent que el
més important és l’estabilitat

del club per poder complir els
compromisos amb els jugadors
i els treballadors durant la resta
de la temporada” i va dir que la
Junta que presideix consideraria
imprudent no fer-ho. La salut i
la integritat de tothom són dues
raons més que van portar la
UEC a acollir-se a l’ERTO.

Talavera va admetre també
que bona part dels ingressos del
club venen per lones i cartells
que es col·loquen al Municipal de
Cornellà els dies de partit, un flu-
xe de diners que, des de fa dues
setmanes, ha cessat (el dirigent
va admetre que també s’hauran
de renegociar aquests contractes
amb els sponsors). El president
va xifrar entre 40.000 i 50.000
euros mensuals l’estalvi per al
club durant aquest ERTO.

TORNAR A COMPETIR?
La solució, la tornada a la nor-
malitat, doncs, passa només pel
retorn a la competició, un extrem
que, a hores d’ara, no sembla

pròxim. De fet, després que fe-
deracions de diferents esports
anunciessin en primera instàn-
cia suspensions de dues setma-
nes, des de mitjans d’aquest
mes les decisions ja van totes en
la mateixa línia: fins que les au-
toritats sanitàries no donin el vis-

tiplau, les lligues no tornaran a
posar-se en marxa.

El conjunt entrenat per Gui-
llermo Fernández Romo ha arri-
bat a aquesta aturada no desit-
jada per ningú en la quarta po-
sició del grup 3 després de 28
jornades. El conjunt verd suma

49 punts, els mateixos que el ter-
cer i el segon (Sabadell i Barça B)
i un menys que el líder, el CD
Castellón. Fora del play-off,
quan falten 10 jornades perquè
s’acabi la lliga, els perseguidors
del conjunt verd són el Lleida Es-
portiu i el Villarreal B.

ERTOa laUnió EsportivaCornellà
» El club va anunciar un expedient de regulació temporal per a tots els treballadors el passat dia 23
» L’entitat assegura que la decisió es va prendre “per vetllar per la integritat i la salut” de tothom

El club ha mostrat la seva esperança que la situació es normalitzi com més aviat millor. Fotos: UEC

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Futbol | Les competicions tornaran quan Salut doni llum verda
El passat dia 18 la Federació Catalana de Futbol va emetre un comunicat explicant que la seva
intenció és acabar les competicions sempre que el calendari ho permeti. El text, però, admetia
que cap lliga, de cap categoria, tornarà a posar-se en marxa fins que Salut hi doni el vistiplau.

| 12
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Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impul-
sada per responsables de petites llibre-
ries de Catalunya, el País Valencià i les Ba-
lears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del co-
ronavirus en el sector promovent la ven-
da anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Viu en línia

Llibres

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

Un dels sectors més afectats per la situa-
ció actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #Tea-
treAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’en-
llaços per veure un gran nombre d’obres. 

Teatre

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: des-
prés d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Fu-
ture Nostalgia al 27 de març.

Música

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sè-
rie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sig-
mund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freudmostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un de-
tectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.

Pelis i sèries

Freud
Marvin Kren

Future Nostalgia
Dua Lipa

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Ei-
xample i, des que va començar la quarantena, han acon-
seguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una can-

çó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre

des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.  

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop
i actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Ti-
pus d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria disco-
gràfica el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima
va ser tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora
de la pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual
Dausà va guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va

fer els últims concerts amb el grup i fins al 2018
no va rellançar la seva carrera en solitari. Ara,

la crisi del coronavirus
l’ha agafat en ple procés
de creació del seu futur
disc i tantes hores a casa

li han passat factura. El dia 16 va dir que si
un seu tuit arribava a 500 retuits, faria un

concert a la dutxa. El missatge va aconseguir
més de 5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer

un concert en streaming que va aplegar 30.000 espectadors 
i que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

J O A N  D A U S ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant de pop català
També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Famosos

Fer un concert multitudinari en streaming
Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

Seguiment massiu
Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

QUÈ HA FET?

| 14

La fitxa

No t’ho perdis

| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, ex-
plica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.
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