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Estopa grava un
videoclip del nou disc
en ple confinament

ECONOMIA pàg 9

Ja hi ha més de 9.000 veïns
afectats per ERTOs

ESPORTS pàg 12
La UE Cornellà, pendent 
de la decisió final de la RFEF

MÀGIA PER ALS PETITS pàg 8
El Mag Maginet trenca
el silenci per enviar
un missatge als infants

CULTURA CONFINADA pàg 10
L’Auditori porta el millor
teatre català a casa per
combatre la quarantena

2.000 mascaretes, bates i barrets fetes per voluntàries pàg 3

Solidaritat desbordada

Gairebé2.000denúncies 
per incomplir el confinament

En poc més d’un mes els diferents cossos policials han posat de mitjana unes 65 multes diàries a la ciutat pàg 9
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Desenes de cornellanenques
s’han unit per aportar el seu gra-
net de sorra a la lluita contra el co-
ronavirus. Veïnes i veïns s’han po-
sat d’acord per cosir mascaretes
i tota mena de material de pro-
tecció per a personal mèdic, tre-
balladors i treballadores de resi-
dències i tots aquells sectors es-
sencials que ho necessitessin.

Per organitzar-se i, a la vega-
da, mantenir el confinament i se-
guir les indicacions del govern per
frenar la Covid-19, les cosidores
s’han autoorganitzat a través de
grups de WhatsApp i de les xar-
xes socials.

Una de les primeres a fer-ho
va ser l’Àgata Sánchez, que va fer

una crida a través de Twitter
després de veure per la televisió
que veïns i veïnes d’altres muni-
cipis estaven cosint mascaretes a
casa seva.

AJUDA MOLT NECESSÀRIA
L’Àgata explica a Línia Cornellà
que qui primer es va posar en
contacte amb ella per interessar-
se per la iniciativa van ser les pro-
fessionals de la residència gerià-
trica Teresa Duran, que li van
agrair molt el gest, ja que fins
aquell moment, eren les mateixes
treballadores les que s’havien de
fabricar les seves pròpies masca-
retes quan arribaven a casa des-
prés de treballar al centre.

Des de la residència li van pro-
porcionar la roba. Per això, les
primeres mascaretes les van fer
amb roba de llençols. Per a l’À-
gata, un dels moments més im-

pactants va ser quan va anar a re-
collir la roba. “El primer dia no les
vaig veure”, relata. “Vaig deixar el
carro i elles l’omplien”, afegeix, i
acaba detallant que aquestes eren
les mesures que prenien per evi-
tar tenir contacte amb ningú i que
el virus entrés a la residència.

CRIDA EFECTIVA
Després de la primera crida, di-
verses veïnes del bloc de l’Àgata
i la seva àvia es van sumar a la ini-
ciativa. Fins a setze persones van
contactar amb elles després de
veure els anuncis que l’Àgata
també havia penjat per les boti-
gues i comerços del barri.

Entre totes van arribar a cosir
700 mascaretes que, un cop fetes,
l’Ajuntament va recollir i va este-
rilitzar. L’Àgata explica que això els
va facilitar molt la feina, estalviant-
se una de les tasques més feixu-

gues com és l’esterilització, ja que
per eliminar qualsevol virus cal ne-
tejar-les a 60 graus de temperatura
i després planxar-les, també a
alta temperatura.

Després de les iniciatives veï-
nals, l’Ajuntament es va sumar a
aquesta feina coordinant els di-
ferents equips, dividits per barris,
i recollint el material de protec-
ció ja fet.

AJUDA EMPRESARIAL
A banda de les veïnes i veïns a tí-
tol personal, diverses empreses
també s’han sumat a aquesta
iniciativa solidària. Companyies
com Novetats Marsans, Tejidos
Sánchez o Fomento de Cons-
trucciones y Contratas han donat
productes i materials per fer les
mascaretes, com per exemple
roba o gomes elàstiques.

Qui també va donar material

va ser l’empresa Rubí Robinhat,
fabricant de barrets de quiròfan
i altres materials, que va propor-
cionar un material similar al
plàstic. Aquest producte es posa
entre les teles de roba que formen
la mascareta perquè aquesta evi-
ti totalment la transmissió de
fluids i eviti qualsevol contagi.

Un cop fetes i esterilitzades,
l’Ajuntament va empaquetar in-
dividualment les 2.000 masca-
retes elaborades pel centenar de
voluntàries i voluntaris i les va
repartir entre els professionals
de la sanitat, les treballadores de
residències i les de sectors oberts
al públic com la venda o el
transport.

Per la seva banda, l’Àgata i la
seva àvia continuen fent masca-
retes de manera solidària, ara per
als infants, perquè també surtin
al carrer ben protegits.

Cosidores solidàries
» Desenes de veïnes s’han organitzat per cosir mascaretes i tota mena de materials de protecció
» Un centenar de voluntàries cornellanenques han confeccionat 2.000 mascaretes, bates i barrets

Les mascaretes confeccionades per l’Antonia Pérez i la seva neta, Àgata Sánchez, impulsora de la iniciativa. Fotos: Àgata Sánchez

Pau Massip Martori
CORNELLÀ
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La lupa

per Amadeu Palliser

Ni geolocalització ni passaport

Segons alguns psicòlegs, entre ells Ós-
car Blázquez, les fases per les quals
passem durant el confinament són, o
seran: la incertesa (incredulitat i xoc),
el pànic (una sensació de fastig, d’an-
sietat i por, amb un bucle d’ansietat,
pànic, depressió), la resis-
tència o adaptació per l’or-
dre i, finalment, la des-
confiança una vegada des-
confinats, ja que durant
un temps sentirem recel,
por o reticències a les aglo-
meracions, als petons i a les
abraçades.

Res nou, ja que es tracta d’un procés
que presenta similituds amb les fases de
superació d’un dol (en aquest cas, per la
pèrdua de llibertat), és a dir: negació, ira,
negociació, depressió i acceptació.

En cada fase, les nostres capaci-
tats mentals queden disminuïdes,
perquè el seu comú denominador és
la falta de llibertat. Ara bé, a aques-
ta pèrdua psicològica de llibertat,
se’ns afegirà la geolocalització que,

políticament, ens reprimirà i con-
trolarà, encara més.

Aquesta pandèmia ens ha demos-
trat que no podem confiar en els ac-
tuals polítics d’Espanya ni de molts al-
tres estats (amb alguna excepció de

països dirigits per dones: Dinamarca,
Nova Zelanda, Alemanya, etc.), per tot
això, hem de ser crítics per exigir el
respecte bioètic i negar-nos a la geo-
localització, al passaport immunolò-
gic o una altra fórmula que ens privi

llibertat.
Els científics desitja-

rien un laboratori asèptic,
lliure de tota influència
aliena, i tenir tots els coni-
llets d’Índies controlats;
però a la nostra personali-
tat no se li pot reduir l’as-

pecte relacional, sense afectar el tot.
Per tant, cal superar el fals dilema que
la llibertat individual ha de supeditar-
se al bé comú, ja que, en realitat, es
tracta de confrontar a escala global la
llibertat i la seguretat comunes.

Hem de ser crítics per exigir el respecte 
bioètic i negar-nos a qualsevol 
fórmula que ens privi llibertat

No sé si la gent di-
umenge va ser res-
ponsable o no. Ni vaig

sortir ni visc en una ciutat. Així que no
ho vaig veure. El que sí que sé és que
la base pel control social, polític i eco-
nòmic d’una societat és convèncer-los
que no són responsables i que, per tant,
no poden prendre decisions.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una cosa que m’agra-
da molt de fer i que
trobo a faltar ara que no-

més tinc dues persones amb qui in-
teractuar en directe és pensar con-
juntament. És a dir, dubtar en veu alta
i anar construint. Converses llargues,
sense arribar a gaires conclusions,
però que et deixen llavors a dins.

@BelOlid

Si el que no t’agrada
del català és que és de
burgesos, parla’l i fes-lo

també dels teus pobles i barris. Si el
que no t’agrada del català és que és
provincià, parla’l i fes-lo urbà i tan
elevat com tu. Però, si el que no t’a-
grada del català és el català, ja és un al-
tre tema.

El ministro Marlaska ha
anunciado que Interior
está trabajando para de-

portar pronto a unas 600 personas tu-
necinas que llevan meses en Melilla. En
vez de realizar un traslado urgente a la
península ante el hacinamiento en el
CETI, anuncia una deportación colec-
tiva en plena pandemia.

@offxelia@DavidVinyals @Andres_gberrio
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Els semàfors

Cornellà
Malgrat que la majoria de veïns i veïnes
està respectant les mesures del confina-
ment decretades contra la pandèmia, la
policia ha hagut de posar unes 65 de-
núncies diàries a persones que se les

han saltat. Una xifra preocupant. 
pàgina 9

Auditori
L’Auditori de Cornellà ha decidit comba-
tre el confinament amb teatre de qualitat.
Per això, des de principis de mes, cada di-
vendres penja a les seves xarxes socials

l’enllaç a una obra de teatre o a una pel·lí-
cula basada en un text teatral. 

pàgina 10

Estopa
Als germans Muñoz no els atura ni el
confinament. Estopa ha enregistrat un
videoclip del seu nou disc en plena qua-
rantena, demostrant que la creativitat
cultural depèn més de la inspiració que

de la situació que s’estigui vivint 
pàgina 10
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Bombers per la República denuncia 
l’amuntegament de militars al parc de Cornellà1

2
Cornellà celebra un 
Ple extraordinari telemàtic

Voluntaris de Cornellà 
confeccionen 2.000 mascaretes

L’Auditori de Cornellà porta 
el millor teatre català a casa

Consells i reflexions de Cornellà Creació 
per fer més fàcil el confinament

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Soc funcionari del Reino de Es-
paña i això em confina encara
més davant la Covid-19. Ja van
dos cops que vaig a la farmàcia
per tal de recollir una masca-
reta. El problema informàtic
em diu que el meu número, el
que l’administració espanyola
m’ha assignat, no em permet
recollir la mascareta. En fi,
“vuelva usted mañana”. Per
ara he decidit que no puc con-
fiar en la competència dels in-
competents. Aquesta política
prepotent està fent impossible
el possible.

Mascaretes
per David Rabadà

Somriures i llàgrimes
per Jordi Lleal 

En aquests dies de reclusió
forçada, qui més qui menys
haurà patit diversos episodis
d’estats anímics. Normalment
en la vida de cada dia s’acos-
tuma a tenir hàbits, rutines,
costums adquirits durant els
anys des de la infantesa fins a
l’edat madura, higiene, vesti-
menta, àpats, horaris, treball,
esplai, cultura, etcètera. Tan-
cats a casa tot el dia, la cosa
canvia, si no anem a treballar
ni sortim al carrer per a altres
activitats, tenim moltes hores
per dedicar-les a fer alguna
cosa de profit i distreure’ns
d’un temps que ens passa molt
a poc a poc, que s’estira com
un xiclet. Estones de tristesa
per plorar els parents i amics
que han mort, per no poder-
los acompanyar i abraçar els
seus familiars, en veure foto-
grafies de fa molt temps, de
quan érem joves i formosos.
Enrabiar-se per la manca de

mitjans que tenen els metges
i sanitaris. Revoltar-se escol-
tant i veient els tòtils (alguns
carregats de medalles) que
donen les conferències de
premsa a Madrid. Sortir al
balcó a fer de “palmeros”, ac-
tivitats atlètiques, d’alguns
privilegiats que tenen un petit
gimnàs casolà. Aprendre a en-
viar missatges de veu, a fer vi-
deoconferències, a connectar-
se pel mòbil i tenir les imatges
de la gent que estimes i apre-
cies, qui llegeix, escriu, pinta,
fa música o treballs manuals
per omplir les hores del dia i
no entrar en un estat d’angoi-
xa i depressió. Acabem recla-
mant uns sentiments essen-
cials per a tothom, són la pru-
dència i la solidaritat. Hi ha es-
tones de tot, hem de tenir clar
que ens en sortirem. 

En tot cas la pregunta fo-
namental és: Ens en sortirem
bé? Esperem que sí!

Les millors
perles

Morir mentre celebres la teva llibertat. És el que li va passar a
Sari Salem Wardat, un home de Jordània a qui van perme-
tre sortir de la presó pel risc de contagis de coronavirus.

Quan va arribar a casa, els seus familiars el van rebre amb crits d’ale-
gria i trets a l’aire, amb la mala sort que un d’ells li va impactar al cap.

De cantar a la terrassa a veure com Michael Bublé versiona
una cançó teva. Això és el que han aconseguit els Stay
Homas en tan sols un mes i mig. Aquest trio barceloní ha

conquistat milers de seguidors d’arreu del món, entre ells el
cantant canadenc, que ara ha fet una coverde Gotta be patient.

Les videotrucades les carrega el diable, o això deu pensar Alfon-
do Merlos. En la intervenció d’aquest periodista ultra en el pro-
grama del seu col·lega Javier Negre, va aparèixer una noia de

fons: la seva amant. Així es va assabentar la seva parella i tota la xar-
xa d’una infidelitat que ja és el nou culebrot de Twitter: Merlo’s Place.

Multa per passejar la mascota. La Policia Nacional ha ha-
gut de sancionar un home a Logronyo que havia sortit
a “passejar” els seus peixos. L’individu anava caminant

amb tota la tranquil·litat del món amb una peixera a les mans,
però als agents no els va convèncer la seva excusa.

Història amb final feliç. El Víctor, un nen barceloní de només 3
anys, ha superat un trasplantament de sis òrgans que li van
fer a l’hospital La Paz de Madrid. El petit s’ha recuperat a la

Unitat de Cures Intensives durant vuit setmanes, en plena pandè-
mia del coronavirus, i ara ja és a casa amb els seus pares.

A les xarxes

@VicentFlor: Michael Robinson era un ti-
pus intel·ligent, amb humor i entranya-
ble. Gràcies a gent com ell, el futbol té
més sentit. Que la terra li siga lleu.

@LolyGarrido_: Estoy leyendo las reco-
mendaciones que hay que seguir tras vol-
ver de pasear con los niños, y básicamente
hay que hervirlos al volver de la calle.

#InfantsAlCarrer

@AndresGR_: Quatre persones sense llar
assassinades a l’Eixample de Barcelona
des que es va decretar l’estat d’alarma...
#NingúDormintAlCarrer #Aporofòbia.

#Aporofòbia #MaiCaminaràsSol
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19
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INFÀNCIA4El Mag Maginet ha
trencat el seu silenci durant
aquest confinament per fer arri-
bar un missatge als nens i nenes
de Cornellà. Aquest ésser màgic
que viu a la Torre de la Miranda
i que treballa durant tot l’any per
preparar alguns dels moments
més màgics del Nadal ha volgut
agrair l’esforç que estan fent els
més menuts aquests dies. Per
això, els ha enviat un missatge per
animar-los i per proposar-los di-
verses activitats.

Juntament amb la Fada On-
dina i els seus ajudants, el Mel-
quíades i el Bernadet, proposa
que els infants facin créixer una
planta, que facin fotos als núvols
per trobar-ne formes divertides,
que dibuixin i pintin la Torre de
la Miranda i que, per fer-ho, pro-
vin de buscar colors en coses na-
turals que tenen per casa i que
també serveixen per pintar.

En el seu missatge, el Mag
Maginet explica que, des de la To-

rre, ell i els seus ajudants veuen
tots els dibuixos i missatges po-
sitius que els infants pengen a les
finestres i balcons de casa seva i
els anima a continuar-ho fent.

A més, ha aprofitat per re-
cordar-los que han de continuar
ajudant a casa en allò que puguin
i que han de seguir fent els exer-
cicis i activitats que els mestres i
les escoles han preparat per a ells
per acabar el curs.

SOLIDARITAT I HUMANITAT
La resta de ciutadans també po-
den compartir els missatges que
vulguin a ‘L’Àlbum dels afectes’,
un testimoni que, amb la col·la-
boració de l’associació Corncre-
nata, recollirà totes aquestes
manifestacions de solidaritat i
humanitat.

Fotos, dibuixos i missatges es
poden penjar a les xarxes socials
o enviar al web de l’Ajuntament.

El Mag Maginet durant la seva visita aquest Nadal. Foto: Ajuntament

El Mag Maginet trenca el silenci 
i envia un missatge als infants
» El personatge màgic anima a no defallir durant el confinament
» Impulsen un ‘Àlbum dels Afectes’ per recollir fotos i dibuixos

Cornellà celebra un Sant Jordi
confinat amb poesia i contes

CULTURA4El poeta Josep Car-
ner, la llegenda de Sant Jordi i al-
tres contes infantils van ser els
protagonistes d’una diada de
Sant Jordi diferent preparada
per la Xarxa de Biblioteques de
Cornellà, la regidoria de Cultu-
ra i la de Patrimoni Cultural.

El confinament ha obligat a
replantejar moltes activitats,
però la festa de les roses i els lli-
bres no es va aturar i, per exem-
ple, va comptar amb una lectu-
ra de contes a càrrec de Rosa
Pinyol, que va explicar el conte
‘Crasssss-crasss-crasss’.

Un dels protagonistes de la
jornada també va ser el poeta Jo-
sep Carner. Aquest any es com-
pleixen 50 anys de la seva mort
i el grup Micro-Cornellà-teatre li
va retre un homenatge amb una
lectura dramatitzada.

Dissabte 25 d’abril a les deu
del matí serà el torn de la lle-
genda de Sant Jordi, la repre-
sentació que cada any es fa de la
llegenda del famós cavaller a
Can Mercader, però que aquest
any s’emetrà en vídeo per les xar-
xes socials del Museu Mercader
i de la regidoria de Cultura.

Més zones de vianants per
mantenir la distància al carrer
MOBILITAT4L’Ajuntament de
Cornellà ha anunciat que aug-
mentarà el nombre de carrers
d’ús exclusiu per a vianants
per tal de facilitar la mobilitat
dels veïns i veïnes i, a la vega-
da, garantir la distància de se-
guretat entre els ciutadans un
cop s’aixequin les mesures del
confinament.

A més, també es restringirà el
trànsit en alguns carrers i avin-
gudes, on passaran a tenir prio-
ritat els vianants i, per millorar-
ne la seguretat, només hi podran
circular els veïns i veïnes i la ve-

locitat es limitarà a 10 km/h.Al-
guns d’aquests talls també s’a-
profitaran per crear zones de
lleure i esport. El consistori tam-
bé ha explicat que s’ampliarà la
xarxa de carrils bici, que es faran
on ara hi ha carrils per cotxes.

Pels vianants, a les voreres de
fins a quatre metres d’amplada,
l’Ajuntament regularà el sentit
de circulació perquè tothom vagi
per la dreta, es reduirà el temps
d’espera als semàfors per evitar
aglomeracions i se senyalitzarà
la distància de seguretat amb
marques a terra.

Inspeccionen botigues
per controlar-ne la neteja

HIGIENE4La regidoria de Salut
i la Guàrdia Urbana han fet una
quinzena d’inspeccions a boti-
gues d’alimentació i fruiteries per
comprovar que estan complint
amb totes les normatives de
prevenció marcades per evitar
l’expansió del coronavirus.

Els treballadors municipals,
que no han hagut de denunciar
a ningú per incomplir la nor-
mativa, han controlat que es
mantinguin les distàncies de se-

guretat, que els treballadors i
clients facin servir guants i mas-
caretes i que els productes esti-
guin en bones condicions.

Aquestes instruccions també
es van donar als mercats muni-
cipals. A més de desinfectar els
tres mercats cada dia, per me-
gafonia es recorda que es man-
tinguin les distàncies de segu-
retat, es recomana els paga-
ments amb targeta i que la com-
pra la faci una sola persona.

Societat | Serveis garantits per als més vulnerables
L’Ajuntament ha firmat diferents convenis amb les empreses de gas, aigua i

electricitat per garantir que no tallin el subministrament a les famílies més vul-
nerables i a les més afectades per aquesta situació mentre duri el confinament. 
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Mor un veí en caure des d’un
sostre que reparava a Llinars
ACCIDENT LABORAL4Un home
de 31 anys veí de Cornellà va mo-
rir el 14 d’abril a Llinars del Va-
llès després de caure des del
sostre on estava treballant. Els
Mossos d’Esquadra van rebre l’a-
vís a les 13:40 hores.

L’accident es va produir quan
l’home, que treballava en una
empresa de rehabilitacions, es-
tava renovant el sostre d’uralita
d’una empresa a uns deu metres

d’altura. Segons fonts policials,
el treballador no anava lligat en
aquell moment i hauria caigut.

Al lloc dels fets s’hi van des-
plaçar dotacions dels Bombers
i del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) que en van
certificar la mort. Els Mossos ja
han posat en coneixement del
jutjat d’instrucció i del Depar-
tament de Treball, Afers Socials
i Famílies els fets.

Més de 9.000 veïns i veïnes
afectats per ERTOs a la ciutat
ECONOMIA4A Cornellà s’han
anunciat 840 Expedients de
Regulació Temporal d’Ocupa-
ció (ERTO) fins a mitjans de
mes, segons publica Ràdio Cor-
nellà. La majoria s’han pre-
sentat per força major davant la
paralització gairebé total de
l’activitat econòmica i produc-
tiva de molts sectors.

Aquests expedients han dei-
xat en suspens la feina de fins a
9.200 treballadors i treballado-
res de la ciutat. A més, com ex-
pliquen des dels sindicats, a
aquesta xifra cal sumar-hi tots
aquells cornellanencs i corne-
llanenques que també han estat
afectats per un expedient tem-

poral però que treballen en altres
municipis. Així doncs, el nombre
d’afectats encara pot ser més alt.

Per sectors, el comerç i els
serveis són dels més afectats.
Però a la ciutat també han sor-
tit molt perjudicades la indústria
metal·lúrgica i la de l’automoció,
que han patit un fort cop pel tan-
cament de la Seat o la Nissan.

CRIT D’AJUDA
Des del Gremi d’Instal·ladors
del Baix Llobregat, que a la ciu-
tat té fins a 55 empreses asso-
ciades, demanen a la ciutadania
i a les empreses que els contac-
tin quan hagin de fer alguna re-
paració a casa o molts tancaran.

SOCIETAT4Els diferents cossos
policials ja han posat gairebé
2.000 denúncies a Cornellà per
incompliment del confinament
decretat per l’estat d’alarma im-
posat pel govern de l’Estat es-
panyol i que està en vigor des del
15 de març.

Així doncs, en poc més d’un
mes, els agents de la Guàrdia Ur-
bana de Cornellà, els Mossos
d’Esquadra i la Policia Nacional
han aixecat 1.961 actes per in-
compliment de les restriccions
de moviments recollides al de-
cret aprovat pel govern de Pedro
Sánchez. Un cop aixecades
aquestes actes, des de l’Ajunta-
ment expliquen que els dife-
rents cossos policials envien les
denúncies directament al Mi-
nisteri de l’Interior, que és qui
determina si es tracta d’un acte
sancionable o no i, en el cas que
ho sigui, quina multa o pena
s’imposa a l’infractor que hagi in-
complert les mesures imposades
per la Generalitat, l’Estat i l’A-
juntament.

En aquest sentit, des del con-
sistori recorden que tant la Ge-
neralitat com l’Ajuntament i el
govern central han decretat una
sèrie de mesures excepcionals
que obliguen a estar confinats a
casa mentre estigui decretat l’es-

tat d’alarma per tal d’evitar l’ex-
pansió de la pandèmia del coro-
navirus.

65 MULTES DIÀRIES
Segons les xifres publicades pel
mateix Ajuntament de Cornellà,
a la ciutat s’han interposat, de
mitjana, unes 65 multes diàries a
persones que estaven incomplint
amb el confinament.

Per això, des del consistori de-
manen a tots aquells que hagin de
fer un dels desplaçaments per-
mesos que portin el document de
desplaçament de la Generalitat.

La Guàrdia Urbana controla el compliment del confinament. Foto: Arxiu

Gairebé 2.000 denúncies
per incomplir el confinament

APAREIXEN SENGLARS
PELS CARRERS

4Els agents de la Guàrdia
Urbana no només s’han
hagut d’enfrontar als ciu-
tadans que incompleixen el
confinament. Des de l’inici
d’aquestes mesures espe-
cials, diversos veïns i veïnes
han penjat a les xarxes so-
cials vídeos de porcs sen-
glars passejant-se pels ca-
rrers de la ciutat.
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ESTRENA4L’estat d’alarma i la
prohibició de sortir de casa si no
és per treballar o per fer compres
de primera necessitat no atura la
creativitat cultural d’aquells que
estan inspirats. I si algú ho està
ara mateix, sense cap mena de
dubte, és Estopa.

Els germans Muñoz van pre-
sentar el seu desè disc la passa-
da tardor i els esperava una pri-
mavera plena de concerts. El
coronavirus els va obligar a can-
cel·lar la gira i a buscar noves da-
tes, però això no els ha impedit
continuar creant i mantenir el
contacte amb els seus fans.

L’última creació de David i
Jose és un videoclip confinat. Ho
van anunciar al Twitter del grup
a principis de mes, avisant a
tots els seus seguidors que esta-
ven treballant en el “videoclip
confinat” de la cançó ‘Corazón
sin salida’, que forma part del CD
‘Fuego’.

Amb el seu estil característic
van advertir que podria ser una
cosa “molt boja” i així ha estat.
Amb poc més de dues setmanes,
els germans de Sant Ildefons i tot
el seu grup han creat el tercer vi-
deoclip del seu desè disc. Estre-
nat el 17 d’abril, la cançó ja ha
aconseguit més de 125.000 re-
produccions a YouTube.

Al vídeo, dirigit per Fran
Gas i produït per Maskeline, hi
apareixen els dos germans que
formen Estopa i tots els músics
que han participat en la com-
posició del desè CD de la carre-
ra musical. Tots ells estan tan-
cats a casa seva, des d’on s’han
gravat cantant o tocant els seus
instruments. Això se’ns pre-
senta amb pantalles comparti-
des, una imatge desconeguda
per molts fins ara, però que
amb el confinament i la proli-
feració de les videotrucades s’ha
convertit en familiar. 

ÈXIT A INSTAGRAM
El videoclip de la tercera cançó
del disc ‘Fuego’ arriba després
que, a finals de març, els ger-
mans Muñoz decidissin sumar-
se als concerts i xous en directe
que, des de l’inici del confina-
ment, diferents músics han fet a
Instagram.

David i Jose van aconseguir
reunir 175.000 fans d’Estopa
que van poder sentir alguns dels
grans èxits del grup de Sant Il-
defons, que van tocar des dels
clàssics més coneguts fins a al-
guna de les cançons més noves.

David i Jose Muñoz han estrenat un videoclip en ple confinament. Foto: ACN

Estopa grava un videoclip
del nou CD en ple confinament

CONFERÈNCIES4Les diferents
personalitats del món de la cul-
tura, la política, la comunicació o
l’empresa que han participat en
alguna de les edicions del fòrum
Cornellà Creació s’han sumat a la
iniciativa #CCFdesdecasa per fer
arribar reflexions, consells i mis-
satges d’ànims als veïns i veïnes
de Cornellà que, des de mitjans de
març, estan confinats a casa seva
per ajudar a frenar l’expansió
del coronavirus.

L’encarregat de posar en mar-
xa aquesta iniciativa va ser el co-
municador Manel Fuentes, que
va explicar que, la crisi sanitària
i social que ha provocat el coro-
navirus, ha de servir al conjunt de
la societat però sobretot als em-
prenedors a buscar noves formes
per afrontar els reptes que vin-
dran un cop se superi aquesta
pandèmia.

També han enviat els seus ví-
deos el publicista Lluís Bassat, el
periodista i escriptor basc Kepa
Aulestia, l’executiva i experta en
el món dels negocis Bisila Boko-
ko, la periodista Sílvia Leal o
l’extresorera dels Estats Units,
Rosario Marín. Des de Cornellà
Creació també expliquen que
mantenen l’acte pel 19 de juny,
protagonitzat per l’exdirectiu d’A-
mazon Juan José Delgado.

Missatges d’ànim
des del Fòrum
Cornellà Creació

L’Auditori porta
el millor teatre
català a casa 

CULTURA4L’Auditori de Cor-
nellà ha decidit combatre el con-
finament amb teatre de qualitat.
Per això, des de principis de
mes, cada divendres penja a les
seves xarxes socials l’enllaç a
una obra de teatre o a una pel·lí-
cula basada en un text teatral
perquè tots els veïns i veïnes pu-
guin gaudir de la millor oferta
cultural sense sortir de casa.

Gràcies a #lauditoridesde-
casa, els cornellanencs i les cor-
nellanenques ja han pogut veu-
re l’homenatge al món del circ i
al clown que protagonitza l’actor
i pallasso Jordi Martínez o la
pel·lícula d’Abel Folk ‘Desclas-
sificats’.

A més, també es podrà gau-
dir de l’obra ‘Adossats’, prota-
gonitzada per Jordi Bosch, i del
‘Fantasma de Canterville’ de
Joan Pera, entre altres.
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Esports

Mentre ens encaminem cap als
dos mesos sense competicions es-
portives pel coronavirus, la UE
Cornellà espera la decisió de la Fe-
deració Espanyola de Futbol
(RFEF) sobre què passa amb la
temporada 2019-20. Es conside-
rarà la temporada nul·la? Hi hau-
rà ascensos i descensos? Només
ascensos? Es jugarà un play-off
en seu única i a un sol partit o bé
es respectaran les classificacions
tal com estan ara?.

De fet, tot apunta que l’orga-
nisme presidit per Luis Rubiales
esperarà unes setmanes més
abans d’anunciar quina decisió
pren sobre aquesta categoria i
també respecte de la Tercera Di-
visió (a banda del futbol sala i el
futbol femení en les categories
que també organitzi).

El club presidit per Alejandro
Talavera va defensar, en una de
les reunions mantingudes de for-

ma telemàtica amb represen-
tants de la RFEF, que el més just
seria que el play-off el juguessin
els quatre primers classificats de
la primera volta (Cornellà, Olot,
Barça B i Castellón, en aquest or-
dre), tot i que hi ha hagut con-
trapropostes d’ampliar el nombre
d’aspirants a l’ascens a Segona Di-
visió fins a vuit per cada grup.

Sigui com sigui, els verds es-
peren una resolució que alguns
clubs, com el Xerez Deportivo, ja

han començat a criticar que està
trigant massa temps a arribar.

LA FCF ACABA LES LLIGUES
Mentrestant, el passat dia 23,
coincidint amb la Diada de Sant
Jordi, la Federació Catalana de
Futbol (FCF) va anunciar que
dona per finalitzades totes les
competicions de futbol i futbol
sala que organitza. Igual que
amb la RFEF, caldrà veure què
passa amb ascensos i descensos.

Els verds van jugar l’últim partit el passat 8 de març. Foto: UEC

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Condol | Mor José Vicente Cuxart, exfutbolista cornellanenc
Un dels grans noms sorgits del planter de la UE Cornellà, José Vicente Cuxart, va morir el
passat dia 10 a València després d’una llarga malaltia. Central o pivot defensiu, després de

formar-se al planter verd va marxar al País Valencià, on va jugar durant moltes temporades.

La UE Cornellà, pendent 
de la decisió final de la RFEF

CB Cornellà i Basket Almeda,
expectants per les seves lligues
BÀSQUET4La resolució de la
lliga EBA i de les categories ab-
solutes de la Federació Catalana
de Bàsquet (FCBQ) són temes
que, gairebé dos mesos després
que les lligues s’hagin aturat, en-
cara estan per resoldre.

En el cas de la lliga EBA, la Fe-
deració Espanyola ha resolt abans
temes com la Liga Endesa (la mà-
xima competició femenina) i ha
pactat amb els clubs de LEB Or
que no hi haurà descensos de ca-
tegoria aquesta temporada. Amb
els equips d’EBA, entre ells el CB
Cornellà, s’han mantingut re-
unions, però ara que les catego-

ries superiors estan arreglades, és
possible que la decisió estigui
més pròxima. Els de Juan Couto
ocupen la setena posició en el
grup C-B de la categoria quan fal-
ten cinc jornades per jugar-se.

Pel que fa al Basket Almeda,
el passat dia 23 la FCBQ va
anunciar la suspensió de totes les
categories no sènior i no prefe-
rents, mentre que cinc dies més
tard també es van cancel·lar les
competicions sèniors i prefe-
rents. El primer femení ocupava
la quarta posició a la Copa Cata-
lunya, mateixa posició i catego-
ria que el sènior masculí.
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Txell Feixas, corresponsal de TV3 i Cata-
lunya Ràdio a Beirut, coneix en profun-
ditat l’Orient Mitjà i sap que, en aquest te-
rritori convuls, “hi ha una revolució en
marxa, persistent i determinada com
cap altra”: la de les Dones valentes. Aquest
llibre, publicat el mes de març, ha en-
capçalat la llista de les obres de no-ficció
en català més venudes per Sant Jordi.

Llibres

Dones valentes
Txell Feixas

La Sala Flyhard està amenitzant el con-
finament dels seus espectadors amb
dosis setmanals de teatre. A través del seu
canal de Vimeo, la sala va oferint diver-
ses produccions dels últims anys i les dei-
xa penjades durant una setmana. D’a-
questa manera, la programació va can-
viant periòdicament i el públic compta
amb una oferta d’allò més variada.

Teatre

#LaFlyhardACasa
Sala Flyhard

Després de sis anys sense publicar noves
cançons, Sanjosex ha tornat en plena
pandèmia amb Dos somnis. En aquest àl-
bum (o mini àlbum, podríem dir), l’artis-
ta empordanès hi ha aplegat només sis
temes, amb La revoluciócom a single prin-
cipal. Es tracta d’un disc on la paternitat
juga un paper clau: la família és el rere-
fons que hi ha a totes les cançons.

Música

Sis capítols per explicar els inicis d’ETA.
Aquesta és la fórmula de La línea invisible,
el més vist de Movistar+ l’última setma-
na. La trama es remunta al 1968, quan la
banda va cometre el primer assassinat i,
poc després, el primer atemptat preme-
ditat, contra Melitón Manzanas (Antonio
de la Torre). Sèrie amb actors catalans com
Àlex Monner, Anna Castillo i Enric Auquer.

Pelis i sèries

La línea invisible
Mariano Barroso

Dos somnis
Sanjosex

QuedAR'T a casa
Els historiadors de l'art Maria Garganté i Manel Trenchs
han fet front al confinament creant el projecte ‘Que-

dAr’t a casa’, un site de Google que convida a descobrir
les diferents maneres de quedar-se a casa a través d’un
gran nombre d’obres d’art, concretament d’artistes oc-
cidentals de l’etapa moderna i contemporània. Dins d’a-
quest espai virtual, hi ha un menú que ofereix una sèrie
d’àrees temàtiques que aquests dies són més actuals
que mai: passar temps a casa amb nens, les feines do-
mèstiques, la lectura o l’avorriment, entre d’altres.

S U UQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de 20 anys
Va començar d’adolescent fent vídeos a Instagram

Famosos

Publicar un nou videoclip
El de la cançó ‘Eres un temazo’, del seu disc ‘Ventura’ (2020)

Molt bona rebuda
Però hi ha hagut una polèmica per l’idioma en què canta

QUÈ HA FET?

Susana Ventura (Barcelona, 2000), coneguda artís-
ticament amb el nom de Suu, es va obrir un comp-
te d’Instagram quan era adolescent i, un dia, va

decidir penjar-hi un vídeo cantant. Va ser el primer
d’una infinitat de vídeos que vindrien després i

que la portarien a aconseguir una munió de fans i
a publicar el seu primer disc, Natural, l’any 2018. El
2020 va començar molt bé per a aquesta jove can-
tant: el 10 de gener va estrenar el seu segon àl-
bum, Ventura, i el 20 de febrer va veure la llum el

seu primer llibre, Fauna o amor. La crisi del corona-
virus, però, va fer que hagués d’anul·lar tot el que
tenia previst. Bé, excepte una cosa: l’estrena del vi-
deoclip d’Eres un temazo, que va arribar el passat
dia 18 i ha tingut molt bona acollida a les xarxes.
D’altra banda, Suu també va ser protagonista a

Twitter el dia de Sant Jordi per un motiu diferent:
una polèmica entre els qui li retreuen que 

canti sobretot en castellà i els qui la defensen.

Viu en línia
No t’ho perdis

| Streets of Rage 4
Arriba la quarta part de la saga Beat 'em up, una entrega que recupera les
lluites de carrer, l’estètica particular i els personatges del títol original.

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

YOUTUBE

Renta’t els cabells i talla-te’ls (o deixa que te’ls tallin)
mentre estiguin molls i ben desenredats

SI HO FAS TU...

CABELLS HUMITS

PER RAPAR-TE...

E S T I L S  D E  V I D A

i BELLESA

Quan es va decretar l’estat d’alarma i Pedro Sánchez va
anunciar que les perruqueries seguirien obertes, la xar-
xa es va omplir de comentaris fent mofa d’aquesta de-

cisió. De fet, en qüestió de 24 hores, el govern va rectificar i va
ordenar el tancament d’aquests establiments. Ara això ja que-
da molt lluny i cada cop més gent pensa que potser no era tan
mala idea mantenir les perruqueries en funcionament.
Les nostres melenes comencen a notar aquest mes i mig

de confinament i ens alerten que potser ja és hora de buscar
solucions. Això ens porta a plantejar-nos: com ens podem ta-
llar els cabells a casa i que no acabi sent una catàstrofe? Afor-
tunadament, YouTube està ple de tutorials per fer-ho; això sí,
cal buscar un bon vídeo (fixa’t en els comentaris) i copiar bé
els passos. A més, hi ha consells generals que s’han de tenir en
compte. Si tens els cabells llargs, cal que estiguin molls i des-
enredats abans de començar a tallar i, en cas que t’hagis de fer
el canvi de look tu mateix, has d’abaixar el cap i tirar la cabelle-
ra cap endavant. D’altra banda, si et vols rapar, recorda aquest
ordre: laterals, part del darrere i, per últim, part superior.

Com tallar-se els cabells a casa

En aquest repte, els tutorials de YouTube poden ser 
els teus millors aliats. Això sí, escull bé i copia cada pas

Les claus

Si tens els cabells llargs i t’has de fer tu el tall, 
abaixa el cap i tira tota la cabellera cap endavant

El més aconsellable és seguir aquest ordre: 
laterals, part del darrere i, finalment, part superior 
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