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El Llindar ha obert les inscrip-
cions per al curs que ve i, segons
Begonya Gasch, directora gene-
ral de la Fundació, les xifres que
estan registrant són “molt sor-
prenents”. Gasch explica a Línia
Cornellàque, habitualment, quan
aquest centre de segona oportu-
nitat posava en marxa aquest
procés, les inscripcions “sempre
costaven més” i, en canvi, ara ja
tenen unes “xifres més elevades
que l’any passat”, amb més d’un
centenar d’alumnes apuntats.
La directora creu que això és

perquè, amb el tancament de les
escoles, “hi ha hagut un des-
penjament important” de molts
alumnes i assegura que la causa

no són només els problemes de
connexió amb internet.
Sobre la bretxa digital i els

problemes de molts alumnes per
seguir les classes que han sortit a
la llum amb el coronavirus, Gasch
considera que “no és nou”, però
avisa que “ara es polaritzarà molt
més”. Per això, adverteix que les
costures de l’educació s’han tren-
cat i que el que cal és “fer un ves-
tit nou, no posar pedaços”.

MÉS PREPARATS
El programa educatiu que se-
gueix El Llindar els “ha permès
arribar a final de curs amb els
alumnes connectats”, reconeix
Gasch, que assegura que és tota
una “paradoxa”, tenint en comp-
te els problemes de connectivitat
que tenen els alumnes del centre.
Els càlculs de la fundació re-

flecteixen que, aquest curs, un

16% dels estudiants no tenen
wifi a casa seva i més de la mei-
tat, entre un 50 i un 70%, no te-
nen ni ordinador ni tauleta.
Però el funcionament del cen-

tre ha fet que estiguessin “més
preparats per treballar amb els
alumnes”, com explica Gasch.
Els dos factors que “han garantit
la supervivència” són el fet de po-
sar el focus a enfortir el vincle
amb l’alumne, que es fa a través
de trucades o de missatges, on es
treballa individualment amb cada
estudiant, i el sistema de trobades
de treball amb tot l’equip docent
del centre, un espai de treball que
ja tenien i que simplement s’ha
traslladat al món digital.

FORMAR ELS PROFESSORS
Un món que de cara al curs que ve
prendrà més protagonisme. És per
això que, aquest estiu, un dels ob-

jectius del centre serà formar els
professionals perquè estiguin pre-
parats per a l’educació híbrida, a
cavall entre les aules i internet.
El Llindar ja està teixint

“aliances de coneixement” amb
centres com la UOC per poder do-
nar als professors les eines ne-
cessàries per afrontar aquestes
noves classes que es faran en un
entorn virtual. Gasch explica que
tot això forma part del “procés de
construcció del ciberLlindar”.

PERRUQUERIA A INSTAGRAM
Ara, la fundació treballa perquè,
el curs que ve, tots els alumnes
tinguin garantida la connexió
amb el centre. Per això calculen
que necessiten, com a mínim, una
cinquantena d’ordinadors.
Diverses empreses i organit-

zacions ja els han deixat ordina-
dors portàtils i altres aparells.

També els han donat 50 targetes
SIM amb connexió per un any,
cosa que “és com apadrinar un
alumne” per tot el curs i la millor
eina “contra la bretxa digital”, se-
gons Gasch.
Però per no perdre el fil, la di-

rectora general de la Fundació de-
talla que els professors han hagut
de fer servir les eines que tenen a
mà els estudiants, cosa que els ha
portat a fer, per exemple, una
classe de perruqueria a través
d’Instagram.

FALTA DE SUPORT
Per últim, Gasch diu que, des de
l’inici de la crisi provocada pel co-
ronavirus, ningú els ha trucat
per preguntar què necessiten, en
referència a les administracions,
i denuncia que “s’ha pensat molt
abans com obrir els restaurants
que com obrir les escoles”.

Capal ‘ciberLlindar’
» L’escola de segona oportunitat El Llindar es prepara per afrontar el nou curs amb classes virtuals 
» El centre necessita ordinadors i connexió a internet perquè els alumnes puguin seguir els estudis

La Fundació El Llindar (edifici de la dreta) compaginarà les classes virtuals amb les presencials el curs que ve. Fotos: Gemma Sánchez (ACN) i El Llindar

Pau Massip Martori
CORNELLÀ
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La lupa

per Francesc Reina

Veus trencades 

Els darrers que van sortir de la crisi de
2008 han estat els primers a patir l’actual
i, tal com va passar llavors, tornen a to-
car fons els qui mai van pensar que ne-
cessitarien ajuda. Les crisis afecten per de-
sigual, retiren d’un buf els hu-
mils. El virus de la pobresa as-
salta una infància sense ter-
rasses ni ordinadors, és hos-
til perquè desempara i apar-
ta. La condició indigent d’a-
questes lletres està basada en
fets reals, obre buits per ob-
servar l’infern, ara que tant està de moda
la vulnerabilitat. Hi ha qui té una relació
mínima amb la realitat, on la nit no s’a-
caba, són illes abandonades. Alguns,
embrutits de vi groller per oblidar il·lu-
sions; altres, bruts d’amor, plens de fan-
tasies i malsons que encenen la sang, s’a-
gafen als contes, cançons i llàgrimes.

Amagats al fons de la fila, artistes
d’un teatre sargit; no ho són per volun-
tat pròpia, desconeixen la satisfacció per-
què no la troben. Veus fracturades que
fan grinyolar la Justícia amb els seus ofi-

cis trastornats. Els salva una mica de re-
construcció en les seves memòries tren-
cades. Pot ser que José Antonio torni al
pis tutelat, que el Manuel demostri que
no el va segellar perquè estava deprimit.
Tant de bo que a Miguel li arribi, per fi,
la renda; que en Carlos vulgui anar a la
revisió mèdica; que bo que Alina deixi

de visitar homes i el Francisco es quedi
a la Clínica Mental. Que bo seria que
l’Antonio tornés a recordar el seu nom,
quina alegria que el Paco pogués sufo-
car l’angoixa de les males mares.

Deia en Borges a Història
de la Infàmia que criden
més l’atenció els perdedors:
“La caiguda o el pecat són mi-
llor ocasió que la virtut”.
Els últims seran els pri-

mers, comentà el papa Fran-
cesc a uns esportistes: ser

cuer, deia, és veure la bellesa en les coses
més petites, tractar d’acceptar els límits
amb serenitat, tenir clar cap a on ens por-
ta l’esforç. Jugar net, ser correctes i lle-
ials, i tenir gran respecte per l’adversari
és el triomf de la humilitat sobre el
triomfalisme del mal, que només busca
la visibilitat mediàtica. Amén.

El virus de la pobresa assalta una infància
sense terrasses ni ordinadors, és hostil 

perquè desempara i aparta

El cas d’abusos sexuals
de l’Aula de Teatre de
Lleida evidencia nova-

ment la necessitat d’allargar el termi-
ni de prescripció d’aquests delictes. Les
entitats que treballen amb les víctimes
fa temps que demanen una llei per
aconseguir-ho i evitar la impunitat
dels depredadors sexuals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi m’agrada moltís-
sim aquesta facilitat per
a cancel·lar artistes i es-

criptors per masclistes que us im-
pregna d’una personalitat pulcríssi-
ma, però als vostres amigots els rieu les
gracietes perquè “he he, ho diu de
broma, ell és aixís”. Revisem-nos primer
en una ràtio de 10 km.

Aquí la veu de l’expe-
riència després de dues
setmanes de fase 1: us he

de dir que és normal que els primers
dies veieu caos i aglomeracions per tot
arreu. És un efecte shock, per contrast.
Després ho anireu normalitzant. (Però
porteu mascareta i no us toqueu). (En-
tre vosaltres).

Cesen Pérez de los Co-
bos per escriure infor-

mes policials de ficció
que apunten a persones del govern es-
panyol. Va fer el mateix amb l’1 d’oc-
tubre i contra els Mossos d’Esquadra,
i amb el mateix objectiu: destruir per-
sones i institucions. En aquella ocasió
el van ascendir.

@gerardgomezf@_MariaCliment@abigailarmen @AlvaroMunyoz

Els semàfors

Cornellà és una actitud
Veïns i veïnes han posat en marxa aques-
ta iniciativa per ajudar les persones més
vulnerables de la ciutat que estan patint

la crisi provocada pel coronavirus. 
Volen vendre 1.500 samarretes per re-
captar diners per a la Botiga Solidària. 

pàgina 8

Corre Solidaris
Aquesta entitat esportiva sense ànim de
lucre impulsa una campanya que barre-
ja esport i solidaritat. Clubs i negocis 
de la ciutat, com el Triatló Cornellà, el
Club Atletisme Can Mercader o el Cen-
tre Comercial Splau ja s’hi han adherit. 

pàgina 12

Estopa
Els germans Muñoz no han deixat

abandonats als seus fans durant el con-
finament i els han regalat dos videoclips
que han filmat des de casa seva. A més,
ja han anunciat que la gira que havien
de fer aquest any es farà l’any que ve. 

pàgina 10
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Safata d’entrada

En el año 2012, en plena crisis, el
Gobierno subió el IVA de pelu-
querías del 8 al 21 por ciento.
Ahora, con este IVA desmesu-
rado y solo pudiendo atender a
una clienta por peluquera bajo
una menor plantilla ante las me-
didas de seguridad, muchos de
nuestros centros están abocados
a un cierre sin remedio bajo las
consecuencias que ello conlleva;
es decir, autónomos y emplea-
dos a la calle. Hace años que pe-
dimos una rebaja de este impu-
esto y, si no nos lo aplican,
muchos centros entraran en una
UCI con muy poca o ninguna
perspectiva de salvarse.

Peluquerías
per Maribel Estrada

El silenci m’acompanya
per Jordi Lleal 

Aquests dies de confinament, a
casa estant, m’han servit per
sentir sons que abans, amb el
brogit del tràfic i els sorolls de
l’activitat veïnal, no havia aper-
cebut. Com si de sobte m’ha-
guessin posat un sedàs que fil-
trés uns sorolls desagradables
i deixés passar sons plaents. Ara
capto com refilen les merles, els
parrups dels coloms, el xerro-
teig de les orenetes, el cant
dels rossinyols, la xerrameca de
les cotorres que, lleugeres, pas-
sen volant, els miols dels gats i
algun lladruc escadusser del
gos del balcó veí.
No puc pas escoltar l’explo-

sió primaveral de les flors del
badiu i els fruits del llimoner i
el micaquer, però sí que tinc
prou temps per contemplar
com van florint. En el silenci
que m’acompanya, puc escoltar
la meva música preferida, sigui
clàssica o lleugera, i llegir uns lli-

bres tant de temps oblidats a la
prestatgeria, esperant tenir
prou temps per a la seva lectu-
ra i que ara puc assaborir sen-
se presses, sense les interrup-
cions sorolloses del tràfic del
carrer, botzines, camions des-
carregant o carregant la brossa.
Un silenci especial, espès,

m’acompanya i, a vegades, em
deixo anar als braços d’en Mor-
feu, entre pensaments calmats,
qui sap si profunds, i vull dei-
xondir per poder escriure aque-
lles coses que a un li passen pel
cap i en vol deixar constància
per a ell mateix o per a altres,
si ho volen compartir. De nit,
alço la vista cap al firmament i
escolto el silenci absolut, si pot
ser encara, allà a la volta del cel,
on miríades de cossos volten
immersos en el més aclapara-
dor silenci, en la nit eterna, fins
a poder escoltar el batec del
meu cor.    

Les millors
perles

Ha mort un cocodril que, si hagués parlat, hauria estat un bon
professor d’història. Capturat l’any 1936 als Estats Units, va ser
traslladat al zoo de Berlín i es va convertir en un dels animals

preferits d’Adolf Hitler. Va sobreviure a bombardejos i, acabada la Se-
gona Guerra Mundial, va ser traslladat per l’exèrcit soviètic a Moscou.

Palmeres sobrevolant el cel de Barcelona: una altra imatge
surrealista del 2020. Aquesta, però, té una explicació fàcil.
L’Ateneu Barcelonès ha traslladat cinc palmeres del seu

jardí a un viver mentre durin les obres a l’Espai Rogent. Des-
prés, es tornarà a repetir la imatge d’aquests arbres voladors.

La ciutat de Pompeia, destruïda per l’erupció del Vesuvi l’any 79
dC, continua sorprenent-nos avui dia. Ara, un equip d’arqueò-
legs ha descobert una botiga i centre de producció de perfums

creada el segle II aC. Els experts ja l’han catalogat com una de les
perfumeries més ben conservades de l’època romana.

Serà un bon any per viatjar i conèixer algú a l’estranger,
ideal per trobar feina, hi haurà abundància econòmica i es
podrà caminar pel carrer. Aquestes són les prediccions

que van fer dues pitonisses argentines per al 2020. Ara el vídeo
on ho diuen s’ha fet viral i potser perdran alguns clients.

Una fotografia de Jair Bolsonaro ocupant tota la portada del
diari brasiler Folha de S. Paulo amb un titular sorprenent: “O
maior Presidente da história do Brasil”.A baix, un matís: Bolso-

naro va dir que qui fos elogiat per Folhao O Globodimitiria. Es tracta
d’una portada fictícia, però ja ha conquistat tot Twitter.

A les xarxes

@quadern_tactil: Que els nous referents
femenins de la cultura catalana tinguessin
noms de besàvia nascuda el s. XIX era una
cosa que no esperava, però que m’encanta.

@AlbertLloreta: Abans que sortiu tota la
policia social a insultar la gent que fa cerve-
ses en terrasses: “S’han detectat cadenes de
transmissió en empreses agroalimentàries”.

#RebrotALleida

@marinaftorne: El Ministeri rectifica el to-
tal de morts de coronavirus acumulats des
de l’inici de la pandèmia. En resta gairebé
2.000, més de la meitat (1.126) a Catalunya.

#BallDeXifres #JuanaDolores
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Els museus celebren el seu
dia amb activitats a les xarxes

CULTURA4El coronavirus tam-
bé ha trastocat el Dia Interna-
cional dels Museus, que se cele-
bra el 18 de maig, i que acostuma
a omplir aquests equipaments de
la ciutat d’activitats i de gent que
hi participa.
Però tot i que el Museu de les

Matemàtiques, el Museu de Can
Mercader o el Museu de les Ai-
gües estan tancats tal com mar-
ca el confinament, els seus res-
ponsables no han volgut deixar de
celebrar una data tan important
per ells i l’han traslladat a les xar-
xes socials.

Així doncs, el Museu de les Ai-
gües va proposar ‘Atrapats al
Museu. Escape room de l’aigua’,
una activitat pensada perquè els
participants descobrissin alguns
espais del recinte i aquells secrets
que amaga, així com la gran re-
serva d’aigua que és l’aqüífer del
Llobregat.
En canvi, el Museu de les

Matemàtiques proposa un cicle
de conferències que cada dijous,
des del 21 de maig i fins al 18 de
juny, permetrà escoltar alguns
dels matemàtics més prestigiosos
del panorama internacional.

Samarretes solidàries locals
per recollir diners per Corpus
SOLIDARITAT4Vestir 1.500 cor-
nellanencs i cornellanenques
amb unes samarretes solidàries
per les Festes del Corpus. Aquest
és el repte que s’han plantejat des
de la nova plataforma ‘Cornellà és
una actitud’.
Aquesta iniciativa va néixer el

24 de maig a partir amb l’objec-
tiu d’ajudar a les persones més
vulnerables de la ciutat que s’han
vist especialment afectades per la
crisi social i econòmica provoca-
da pel coronavirus. Els seus im-
pulsors, membres del teixit as-
sociatiu cornellanenc, s’ha unit

per ajudar i col·laborar amb els
veïns i veïnes de la ciutat que més
ho necessiten.
Per començar, han creat di-

versos perfils a les xarxes socials
com Facebook o Instagram per
presentar-se i explicar què volen
fer. A més, estan oberts a què més
gent se sumi a la iniciativa.
Per altra banda, també comp-

ten amb el suport d’empresaris
locals i petits comerciants que els
ajudaran a l’hora d’elaborar i
vendre les samarretes solidàries.
Tots els diners recollits seran
per la Botiga Solidària.

Una nova màquina desinfecta
els carrers de la ciutat a fons

ESPAI PÚBLIC4La desinfecció
dels espais públics és una de les
principals tasques dels ajunta-
ments per garantir que, amb
l’augment de gent que circula
pel carrer, no hi ha un rebrot de
contagis de coronavirus.
Per fer-hi front, l’Ajuntament

de Cornellà ha comprat una nova
màquina especialment dissen-
yada per desinfectar carrers que
el servei de neteja fa servir cada
nit, entre les 11 i les 7 del matí.

La màquina té capacitat per
500 litres d’aigua clorada i, grà-
cies a uns ventiladors, escampa
el líquid fins als racons més in-
accessibles a cinc metres de dis-
tància, garantint la desinfecció
de totes les superfícies.
L’aparell va sobre d’un re-

molc que s’acobla a un dels ve-
hicles del servei municipal de ne-
teja viària i té una autonomia de
vuit hores per poder funcionar
durant tota la nit sense parar.

PARCS4Adequar els camins i els
accessos, millorar les làmines d'ai-
gua i restaurar la vegetació sin-
gular. Això és el que es farà al parc
de Can Mercader gràcies a una
subvenció d'1,1 milions d'euros del
Feder (Fons Europeu de Desen-
volupament Regional) i que per-
metrà a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) millorar sis
parcs metropolitans amb ele-
ments patrimonials que reque-
reixen actuacions de restauració,
com és el cas de Can Mercader.
Al parc cornellanenc, doncs,

en primer lloc es renovaran pa-
viments i camins que condueixen
a elements patrimonials, com al
palau de Can Mercader. Tot se-
guit es faran intervencions a les
làmines d'aigua, com la imper-
meabilització o la millora dels
drenatges per optimitzar el con-
sum d'aigua, i també s'hi incor-
porarà vegetació per afavorir la
biodiversitat aquàtica. I final-
ment, pel que fa a la vegetació sin-

gular, es milloraran les condicions
de seguretat de l'arbrat i es plan-
tarà vegetació a diferents espais.

HORITZÓ 2023
A banda del parc de Can Mer-
cader, l’AMB també durà a ter-
me millores al parc de Torre-
blanca (Sant Feliu de Llobregat,
Sant Joan Despí i Sant Just Des-
vern), al de Can Vidalet (Esplu-
gues), al de Can Solei i de Ca l'Ar-

nús (Badalona), al de Can Bu-
xeres (l'Hospitalet) i al de les Ai-
gües (Montcada i Reixac). El
cost total d'aquestes interven-
cions suma 2,8 milions d'euros,
dels quals 1,1 milions se sub-
vencionen amb el Feder i la res-
ta els cofinancen l'AMB i els
ajuntaments . Les obres comen-
çaran el 2021 i la finalització de
totes les intervencions està pre-
vista per a finals del 2023.

S’arreglaran els camins i els accessos al parc. Foto: Consorci de Turisme

Injecció econòmica europea per
millorar el parc de Can Mercader
» L'AMB millorarà sis parcs metropolitans amb una subvenció Feder
» Les obres començaran l’any vinent i duraran fins a finals del 2023

Política | Balmón demana aclariments sobre les regions sanitàries
L'alcalde Antonio Balmón ha adreçat una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè li

aclareixi quan i com es van aprovar les regions sanitàries metropolitanes, davant “la incomprensi-
ble situació” que no ha permès la mobilitat dels ciutadans entre els seus municipis fins ara.
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Cornellà reivindica els drets
LGTBI durant sis setmanes

IGUALTAT4La lluita per la igual-
tat de drets de les persones del
col·lectiu LGTBI no s’atura tot i el
coronavirus. A Cornellà, aques-
ta reivindicació s’allargarà durant
sis setmanes, les que hi ha entre
el 17 de maig i el 28 de juny.
Si el punt final es posa a finals

de juny coincidint amb la cele-
bració del dia de l’Orgull LGTBI,
aquestes setmanes reivindicatives
arrenquen a mitjans de mes amb
el Dia Internacional contra la
LGTBIfòbia, una xacra que ma-
lauradament continua present
en la nostra societat.

TRASLLAT A LES XARXES
El confinament provocat per l’es-
tat d’alarma ha obligat a fer les di-
verses activitats reivindicatives i
reflexives a les xarxes socials.
Així doncs, el compte d’Instagram

@decolors.cornella serà la prin-
cipal via per on es divulgaran to-
tes les propostes per visibilitzar
aquest col·lectiu.
L’objectiu d’aquestes activitats

és la sensibilització de la ciuta-
dania cornellanenca de la im-
portància de respectar la diver-
sitat sexual, de gènere i d’orien-
tació sexual. Per això s’ha decidit
començar per la intersexualitat,
una de les realitats més invisibi-
litzada i que fa referència a totes
aquelles persones que, quan nei-
xen, no encaixen dins la definició
de sexe masculí o femení tal com
els coneixem.
Durant aquestes setmanes

també es parlarà de les dones les-
bianes, dels homes gais, de la bi-
sexualitat i de la població Trans
i s’acabarà amb la reivindicació i
la celebració de l’Orgull LGTBI.

MASCLISME4El confinament ha
deixat aïllades i desprotegides
les víctimes de violència mas-
clista. Així ho constaten des de
l’Institut Català de les Dones,
que ha detectat un increment
del 88% de les trucades que es fan
al telèfon 900 900 112 per de-
nunciar aquests casos. Des d’a-
quest centre expliquen que, si
abans del confinament la mitja-
na diària de trucades que rebien
era d’unes 25, del 16 de març fins
al 30 d’abril aquesta xifra es va
elevar fins a les 47 trucades dià-
ries. I el confinament ha fet que,
a mesura que passaven les set-
manes, les xifres anessin aug-
mentant. Perquè si la primera set-
mana després que el govern de
l’Estat decretés l’estat d’alarma i
el confinament que impedia que
ningú sortís de casa hi havia una
mitjana de 33 trucades diàries, a
finals d’abril aquesta xifra gaire-
bé s’havia doblat i ja arribava a les
61 trucades al dia.
A més, segons les dades de

l’Institut Català de les Dones re-
collides per l’ACN, més de la
meitat de les víctimes ateses
viuen amb els seus fills, ja siguin
famílies monoparentals, dones
amb fills que viuen amb la pare-
lla o dones amb fills que no viuen
amb la parella. 

CONSEQÜÈNCIES GREUS
La relació més intensa entre els
membres dels nuclis familiars
que ha comportat el confina-
ment és un problema a les llars
on es pateix violència. I és que
un de cada cinc infants que re-
ben tractament en un centre de
salut mental han presenciat vio-
lència a la seva llar o l’han pati-
da directament, tal com expli-
quen des del Centre de Salut
Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)
de Cornellà.
Per això, els professionals

que hi treballen han elaborat

una guia per ajudar a detectar
aquesta mena de casos. Es trac-
ta d’un model d’entrevista que es
pot fer per telèfon i que permet
preguntar als pacients si han pa-
tit violència sense que l’agressor
s’adoni de res.
Es tracta d’una enquesta amb

deu preguntes que es contesten sí
o no o valorant del 0 al 10. D’a-
questa manera, els professionals
saben què passa al domicili i po-
den anar-hi en persones o enviar-
hi la policia, si fa falta. També han
fet un vídeo per als infants que són
testimonis de violència a casa.

Una psicòloga atenent una pacient. Foto: Hospital Sant Joan de Déu

Detectar la violència a casa
sense aixecar sospites
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Estopa estrena el segon
videoclip en confinament

MÚSICA4El confinament sem-
bla haver disparat la creativitat
dels germans Muñoz. Els corne-
llanencs Jose i David han estat
dos mesos separats, però això no
ha frenat la seva capacitat per
crear nous videoclips que han
compartit amb els seguidors
d’Estopa a les xarxes socials.
Si primer va ser ‘Corazón sin

salida’, a principis de més van pu-
blicar el videoclip de ‘Despertar’,

una altra de les cançons de l’úl-
tim disc del grup, ‘Fuego’.
A més, recentment també

han anunciat que la gira que te-
nien prevista per aquest any es
trasllada, mantenint tots els con-
certs, a l’any que ve. Per als fans
que ja havien comprat les entra-
des, les podran fer servir per
anar als concerts i per als que no,
tenen temps de canviar-les fins
al 9 de juny.

El Festival de Arte Flamenco
es passa a les xarxes socials

CULTURA4Cornellà va traslladar
a les xarxes socials el Festival de
Arte Flamenco de Catalunya.
Aquesta mostra, que fa trenta-sis
anys que omple la primavera de
la ciutat de música i ball fla-
menc. Des d’ahir i fins diumen-
ge, l’Ajuntament programarà ac-
tivitats culturals de diferents
branques del món flamenc a les
seves xarxes socials.
D’entre les diferents activitats

que es van organitzar, una d’elles
va ser un trivial cultural amb
preguntes relacionades amb el
món de la cultura del flamenc que
es va poder seguir a través de les
‘stories’ dels Instagrams de Cul-
tura Cornellà i de Què Fer a Cor-

nellà i que es van recollir amb l’e-
tiqueta #trivialculturacornella.
També es van programar di-

verses actuacions que els artistes
van gravar des de casa seva i que
van permetre gaudir dels espec-
tacles del guitarrista Chicuelo, del
també guitarrista Juan Real i la
cantant Ana Real, del duet de gui-
tarra i veu format per Sara Flores
i Juan Cortés i, finalment, pel gui-
tarrista Rafael Fernández i la
bailaora Mónica Fernandez.
A més, també es va compar-

tir una llista de cançons formada
per cançons i músiques dels di-
ferents artistes que han passat per
alguna de les 36 edicions que
s’han fet del festival a la ciutat.

LITERATURA4El cornellanenc
Dani Padilla combina la seva
passió per escriure amb la seva
feina al sector químic. Després
de dos anys de creació, a mitjans
de març va publicar la seva ter-
cera novel·la, ‘La luz olvidada’, i
ja estava preparat per acudir a les
presentacions i a les firmes de lli-
bres previstes fins Sant Jordi.
Però tots els plans es van aigua-
lir amb l’arribada del coronavi-
rus i el confinament, que va
obligar a cancel·lar tots els actes
previstos. Padilla explica a Línia
Cornellàque s’ho pren amb una
“sensació d’impotència”, però
reconeix que “estem parlant d’u-
na pandèmia global que ho ha
afectat tot”.
Per l’autor, les presentacions

són un dels moments més im-
portants a l’hora de publicar
una novel·la, ja que és quan es
pot trobar cara a cara amb els
lectors, veure si els hi agrada el
seu treball i poder-lo descobrir a
noves persones que encara no el
coneixen. Per això està molt
agraït a la llibreria Pati Blau, que
va fer-li una entrevista a través
d’Instagram durant el confina-
ment per poder presentar el lli-
bre. Padilla creu que “Cornellà
necessitava” aquest tipus de lli-
breries, on es “fomenten molt els

autors locals” i els treballadors
que hi ha “són professionals”.

UN CANVI DE VISIÓ
‘La luz olvidada’, la nova obra de
Padilla, ens transporta a una
illa que apareix al mig del mar de
resultes d’un terratrèmol sub-
marí ocorregut a centenars de
quilòmetres de la costa catalana.
Les autoritats hi envien un grup
de científics per estudiar-la, però
tots s’acaben suïcidant.
Així arrenca aquesta història

on l’escriptor cornellanenc, que
intenta defugir de les etiquetes,

barreja elements de la novel·la
policíaca i el gènere negre amb
tocs de ciència-ficció.
Sobre aquest últim gènere li-

terari, Padilla reflexiona que mol-
tes novel·les, a partir d’ara, can-
viaran la manera d’enfocar les his-
tòries. També creu que, quan
parlin de pandèmies, els autors
donaran més rellevància a les
qüestions socials i no se centra-
ran tant a buscar herois o heroï-
nes. I és que per l’escriptor, el co-
ronavirus “no es pot obviar” de les
futures novel·les, ja que “ho hem
viscut” en primera persona.

L’escriptor Dani Padilla presentant una de les seves novel·les. Foto: Dani Padilla

L’escriptor Dani Padilla publica
nova novel·la, ‘La luz olvidada’
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De mica en mica, amb compta-
gotes, però les notícies sobre el
play-offque determinarà els as-
censos a Segona Divisió conti-
nuen arribant. D’aquesta ma-
nera, la UE Cornellà ja sap que la
intenció de la Federació Espa-
nyola de Futbol (RFEF) és dis-
putar aquestes fases durant la se-
gona quinzena del mes de juliol. 
Des de principis d’aquest mes

va quedar determinat que aquests
play-off es jugaran en una seu
única i de forma exprés, però ara
cada cop està més definit; els de
Guillermo Fernández Romo, com
a quarts classificats del grup 3,
haurien de veure’s les cares con-
tra un segon classificat (SD Ibiza,
Cultural Leonesa i Marbella se-
rien els potencials rivals en la pri-
mera eliminatòria, que se sorte-
jarà el dia 8 de juny). 
En cas de superar-la, el segü-

ent partit seria contra els vence-

dors dels enfrontaments entre els
primers, els segons contra els
quarts o els tercers, ja que s’hau-
ria de sortejar. En cas de superar
també aquest emparellament,
els verds encara haurien de jugar
un altre partit per pujar.

ENTRENAR EN FASE 2
De la mateixa manera, els verds
saben que fins que la Regió Me-
tropolitana Sud (on és la ciutat)
no avanci a la fase 2 de la deses-
calada, no serà possible comen-

çar els entrenaments. El passat
dia 25 tant Barcelona com tota la
seva àrea metropolitana van pas-
sar de la fase 0 a la fase 1, de ma-
nera que caldrà veure en quin
moment és possible, des del punt
de vista sanitari, fer un pas en-
davant més cap a la normalitat.
Els jugadors treballen de for-

ma individualitzada cadascun
des de casa seva, però el club ja
sap que en cap cas es podrà tor-
nar a les sessions col·lectives
abans de principis de juny.

El retorn del futbol cada dia es veu més pròxim. Foto: UEC

La UE Cornellà ja sap que el
‘play-off’ apunta al mes de juliol
Pau Arriaga
CORNELLÀ

Atletisme | Córrer per una bona causa amb CorreSolidaris
El club CorreSolidaris i diverses entitats i comerços de la ciutat han engegat una iniciativa
que combina esport i solidaritat. Entre el dia 28 d’aquest mes i el 14 de juny, han fet una
crida per recollir aliments i fons solidaris que es donaran a la secció comarcal de Càritas.

Sense ascensos: CBC i Basket
Almeda seguiran on eren

BÀSQUET4Aquest mes ha servit
per posar, d’una vegada per totes,
el punt final a les competicions de
bàsquet i determinar els ascensos
(amb algunes excepcions). Això,
però, no afectarà aquest any ni el
CB Cornellà ni Basket Almeda
han aconseguit que els seus sè-
niors pugin de categoria. D’a-
questa manera, en la temporada
2020-21 els quatre sèniors se-
guiran a la mateixa categoria en
la qual jugaven en la 2019-20.
El sènior masculí del CBC,

doncs, posa el punt final defini-
tiu a una temporada més que no-
table en la qual va lluitar per les

primeres posicions fins a princi-
pis d’any, quan una ratxa nega-
tiva de quatre derrotes seguides
va fer que els blaus caiguessin fins
a la setena posició del grup C-B
de l’EBA, que el curs que ve tin-
drà tres grups enlloc de dos.
El primer equip femení de

l’Almeda, per la seva banda, tor-
na a quedar-se molt a prop de
l’ascens a Lliga Femenina 2, una
pugna en la qual les groc-i-negres
porten temporades immerses.
En idèntica posició queda el sè-
nior masculí, que també conti-
nuarà a Copa Catalunya després
d’un magnífic quart lloc.
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El periodista Toni Garcia Ramon assegu-
ra que Mata a tus ídolos“no és un llibre d’a-
nècdotes”, sinó de relats i històries que te-
nen en comú una característica: són re-
als. L’autor vol mostrar com són en les dis-
tàncies curtes els grans actors i directors
de cinema de les últimes dues dècades.
I ho pot fer gràcies a vint anys d’entre-
vistes, xerrades i moltes experiències.

Llibres

Mata a tus ídolos
Toni Garcia Ramon

El teatre Tantarantana ha posat en mar-
xa Teatre del futur, una iniciativa que
pretén, precisament, salvar el futur de les
companyies i, alhora, ajudar la sala a ti-
rar endavant malgrat la crisi. Els espec-
tadors poden comprar, per 11 euros, una
entrada al “teatre del futur”, que després
podran bescanviar per una entrada a un
espectacle de la pròxima temporada.

Teatre

Teatre del futur
Tantarantana

La Ludwig Band, “el segon millor grup
d’Espolla”, com s’autodefineixen ells, està
a punt d’estrenar el seu segon disc: Al lí-
mit de la tonalitat. Aquest treball veurà la
llum el pròxim 5 de juny i, de moment,
el grup ja ha avançat dues de les cançons
que en formaran part: Cançó núm. 8
"Te’n recordes ?” i Marta. Totes dues han
creat expectació a les xarxes socials.

Música

Els fans de The Office estan d’enhorabo-
na. Steve Carell i Greg Daniels, dos dels ar-
tífexs d’una de les sèries còmiques més po-
pulars del segle XXI, han creat Space For-
ce, ja disponible a Netflix. Aquesta nova sè-
rie també està protagonitzada pel mateix
Carell i narra la història d’un grup de sol-
dats als qui encarreguen la creació d’una
nova secció de l’exèrcit, The Space Force.

Pelis i sèries

Space Force
Steve Carell i Greg Daniels

Al límit de la tonalitat
La Ludwig Band

We Are One
‘We Are One: A Global Film Festival’. Potser el nom sona
ambiciós, però el projecte encara ho és més. Els festivals
de cinema més importants del món, que han hagut de
cancel·lar les seves edicions d’enguany pel coronavirus,
han unit forces per crear un macrofestival virtual, pro-
gramat del 29 de maig al 7 de juny. Durant aquests deu
dies, YouTube serà la pantalla que projectarà pel·lícules,
curtmetratges, documentals i xerrades perquè tothom
en pugui gaudir des de casa. Hi participen els festivals

de Canes, Venècia o Sant Sebastià, entre d’altres.

Lara Díez (Lleida, 1985) és dramaturga i ac-
triu de teatre, televisió, cinema i locució. És
sòcia fundadora de les companyies teatrals

La Volcànica i Retret Teatre, on, a més d’actriu
i dramaturga, també fa de directora. Si bé és
una professional tot terreny, el gran públic la
coneix sobretot per les seves imitacions al
programa Polònia de TV3, entre les quals
destaca la d’Inés Arrimadas. L’any 2017 va

obtenir el premi Zapping 2017 a millor actriu
i, en els darrers anys, la seva carrera ha anat

en ascens. Ara, la barcelonina Sala Beckett ha
anunciat que Díez serà la seva autora resi-

dent per a la temporada 2020-2021. Aquest
anunci ha arribat poc després que la lleidata-
na publiqués un article al diari Ara parlant

sobre els abusos sexuals que es van produir
a l’Aula de Teatre de Lleida durant vint anys. 

L A R A  D Í E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu i dramaturga
També és una de les imitadores del ‘Polònia’ de TV3

Famosos

És la nova autora resident de la Beckett
La sala barcelonina ha anunciat recentment aquesta elecció

Felicitacions a dojo
També aplaudeixen un article que ha escrit al diari Ara

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

|Minecraft Dungeons
Ja ha arribat una nova entrega d’un dels videojocs més populars dels úl-
tims anys. Minecraft Dungeons combina combats, aventures i molta acció.Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

VENTILACIÓ

Cal netejar sovint amb aigua i sabó les superfícies 
que acostumem a tocar més amb les mans

ESPAIS IMPORTANTS

AIGUA I SABÓ

DESINFECCIÓ

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

i NETEJA

Sentir-se a gust a casa no havia estat mai tan primordial
com en els últims mesos: amb el confinament, hem ba-
tut el rècord de temps sense sortir de les nostres quatre

parets. Ara, l’inici de la desescalada pot fer incrementar la pre-
ocupació perquè el coronavirus entri a casa nostra. Per evitar
que això passi, podem seguir una sèrie de recomanacions del
Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat.
En realitat, es tracta d’intensificar les tasques de neteja

que ja fèiem normalment. En primer lloc, cal ventilar totes les
habitacions i espais de la casa, com a mínim, durant cinc mi-
nuts al dia (no, el virus no entrarà per la finestra). També és
important identificar quines són les superfícies que toquem
amb les mans amb més freqüència i netejar-les sovint amb ai-
gua i sabó. A més, Sanitat especifica que “les zones d’especial
interès de la casa són el lavabo i la cuina”.
Pel que fa a les desinfeccions, les autoritats detallen que

no són efectives si prèviament no s’ha fet una neteja conven-
cional. D’altra banda, recorden que cal desinfectar periòdica-
ment fregalls, baietes i altres elements que es facin servir en
aquestes tasques, ja que poden acumular gèrmens.

Llars netes en temps de Covid-19

És important ventilar totes les habitacions i espais 
de la casa, com a mínim, durant cinc minuts al dia

Les claus

Sanitat especifica que “les zones d’especial 
interès de la casa són el lavabo i la cuina”

Abans de desinfectar, cal una neteja convencional. 
S’han de desinfectar periòdicament fregalls, baietes...
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