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Patronal i sindicats coincideixen a defensar que els llocs de treball a la indústria són més estables. Foto: Albert Cadanet/ACN

El Baix Llobregat és la segona co-
marca amb més persones afec-
tades per un ERTO. Més de
96.000 treballadors i treballa-
dores estan en un expedient de
regulació temporal d’ocupació
per culpa del coronavirus. En
aquest context, l’anunci del tan-
cament de Nissan és una gerra
d’aigua freda per al territori.

Carlos de Pablo, secretari
comarcal de la UGT al Baix Llo-
bregat, considera que la marca
japonesa “ha donat l’esquena a
la societat catalana” i ha aprofi-
tat la feblesa d’un moment tan
delicat com el que ha provocat el
virus per anunciar el tancament
de les fàbriques, que afecta més

de 20.000 persones. Des del
sindicat asseguren que els diri-
gents de la companyia són uns
“autèntics delinqüents socials”.

Per a Rosa Fiol, directora ge-
neral de l’Associació Empresarial
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat
(AEBALL), “Nissan és un tema
que ve de lluny” on s’han sumat
una sèrie de circumstàncies com
la seva governança interna, la in-
estabilitat política o la “campan-
ya anticotxe” de l’AMB, que as-
segura que incomoda els fabri-
cants automobilístics.

Sigui com sigui, aquesta no-
tícia arriba en un moment deli-
cat per a la indústria baixllobre-
gatina, que encara no ha recu-
perat el 100% de l’activitat.

RECUPERAR TEIXIT
Però, a la vegada,  la indústria és
l’únic camí per recuperar llocs de

treball. Així ho veu de Pablo, que
assegura que “la gran opció és
reindustrialitzar” la comarca. El
líder de la UGT assegura que “el
primer pas per tenir riquesa és
produir” i “l’única opció” per
fer-ho és la indústria. També
ho veu així Rosa Fiol, que espe-
ra que la pandèmia serveixi per
recuperar el sentit comú, “que
s’havia perdut”, per “tornar a
protegir la indústria”.

Fiol ho resumeix de la se-
güent manera: “Catalunya té un
gran teixit industrial que cal
preservar com sigui, perquè no
ens podem dedicar només als
serveis o al turisme”.

UNA OPORTUNITAT
Fiol demana que s’aposti per la
indústria perquè ofereix una
ocupació de més qualitat i més
estable per als treballadors i tre-

balladores. En aquest sentit, des
de la patronal creuen que la si-
tuació provocada per la Covid-19
pot ser una oportunitat per re-
cuperar part de les indústries que
van marxar a produir a altres
països i que ara s’han adonat que
la solució no passa només per re-
duir costos salarials.

Com ja va passar en l’anterior
crisi, des de la patronal pensen
que el virus i el tancament de
Nissan farà que moltes empreses
diversifiquin els seus productes
i busquin nous àmbits on treba-
llar, com per exemple el sector
mèdic. Per a la directora general
d’AEBALL, la fabricació de res-
piradors d’emergència per als
hospitals és un exemple de la fle-
xibilitat del sector del metall i
una mostra del reenfocament
que poden fer diverses empreses.

Per a de Pablo, això no ha de

ser un problema per als obrers,
ja que “la gent ha demostrat la
seva capacitat de reciclatge, de
reacció i d’adaptació” per fer
aquells productes que la societat
necessiti. Però demana a les ad-
ministracions que facin políti-
ques actives de formació i apor-
tin els recursos necessaris perquè
els treballadors i les treballado-
res puguin reformar-se. Per al
sindicat, aquesta és l’única ma-
nera de deixar de perdre pro-
ducció i teixit industrial, com ha
estat passant “contínuament”
els últims anys.

“La Covid ha accelerat certes
tendències, els canvis es feien
amb lapses de temps més dila-
tats i ara s’han accelerat”, expli-
ca Fiol, que remarca que el sec-
tor de l’automòbil fa anys que “va
decreixent” a Europa, on es ve-
nen menys cotxes.

Aposta per la indústria
» El Baix Llobregat és la segona comarca amb més persones afectades per un ERTO, més de 96.000

» Sindicats i patronal creuen que la reindustrialització del territori és l’única sortida a la crisi

Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

per @ModernetdeMerda

El nou destí de Catalunya

George Floyd no ha mort en va. El seu as-
sassinat ha revolucionat les consciències
de mig planeta, i les protestes massives
als carrers dels Estats Units, acompa-
nyades de la solidaritat de milions de ciu-
tadans arreu del món, han ajudat a crear
una nova onada antirepressiva que ha de
conduir la humanitat cap a un futur
una mica menys imperfecte.

Queden molts esglaons
per escalar, però el d’aques-
tes últimes setmanes està
sent important. Fa olor de
canvis. Alguns ja s’estan pro-
duint. I d’altres estan a punt
de caure pel seu propi pes.

No només els Estats Units
s’han començat a posar les piles; també
Catalunya està liderant aquest embat con-
tra el racisme. L’està liderant molt. Ca-
talunya es troba en un moment dolç de
lideratge antiracista, i n’hem d’estar or-
gullosos i celebrar-ho.

Penso en les declaracions de l’alcalde

de Premià, condemnant amb contun-
dència l’atac racista que van protagonit-
zar ciutadans del seu municipi. El seu dis-
curs, expressat amb la seguretat d’un lí-
der, va ser implacable. No tolerarem cap
agressió més, el racisme no té lloc en
aquest meu poble. Que tothom sàpiga que
això s’ha acabat, trobarem els responsa-
bles dels fets d’ahir, i a partir d’avui em

comprometo a fer de Premià un referent
local en la lluita antiracista. Chapeau.

Però, sobretot, em ve al cap l’àudio que
s’ha destapat recentment, en què aquell
estol de desgraciats amb uniforme vexa
un noi pel color de la seva pell a Sant Fe-
liu Sasserra. La resposta de la conselleria

d’Interior a aquest incomprensible i al-
tament inesperat cas aïllat ha estat im-
mediata i exemplar: canviar-los de des-
tí. Un llamp fulminador ha caigut sobre
els caps dels agents racistes. Com quan els
nens se’t barallen durant una sobretaula
amb amics. Aneu a emprenyar a fora, cor-
re. Una decisió letal i sense fissures per
crear un nou paradigma.

Sí, tenim motius per co-
mençar a ser optimistes, ens
els estem donant cada dia.
Està valent la pena. Ja ha val-
gut la pena, de fet. L’auge del
#BlackLivesMatter ens ha
ensenyat a detectar el racis-
me i a ser inflexibles amb els

que l’alenten. Ens ha fet millors, hem dei-
xat de banda les paraules per passar als
fets. Amb valentia, amb convicció. I és un
enorme plaer que la punta d’aquesta llan-
ça planetària sigui Catalunya, terra avan-
tatjada, Dinamarca del sud, bressol de
blancs, negres i vermells.

Un llamp fulminador ha caigut sobre els
caps dels agents racistes, com quan els nens

es barallen: aneu a emprenyar a fora

Als mitjans que tant
ens sol·liciten aquests

dies: 1) El racisme ha
existit sempre, arribeu tard. 2) Hi ha
moltíssimes veus a l'antiracisme i sem-
pre opteu per les mateixes. 3) Les per-
sones racialitzades som més que el ra-
cisme que patim. També podem parlar
d'altres temes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Maria Belón llegia La
sombra del viento a Tai-

landia quan va arribar el
tsunami. Va salvar la vida però va per-
dre la capacitat de llegir per culpa del
que s’anomena estrés post traumàtic.
“Terminé el libro tres años después.
Cerré la tapa, lloré y pensé que por fin
estaba curada”.

@turro_c

Poc es diu que el re-
brot d’Alemanya va co-

mençar en una empresa
on sembla que no hi ha ni Equips de
Protecció Individuals (EPIs) adequats,
ni distància de seguretat. Que molts po-
seu la mirada en la irresponsabilitat de
la gent i us oblideu de la irresponsa-
bilitat dels empresaris.

PSOE, PP y Vox evitan
que el Congreso inves-

tigue a Felipe González y
los GAL. POSE, PP y Vox evitan que el
Congreso investigue al emérito Juan
Carlos por presuntos sobornos. Al final
resultará que PSOE, PP y Vox no son tan
diferentes. Una auténtica tomadura
de pelo.

@pauv1979@aladdin_azr @DanielL83412758

Els semàfors

Cornellà
Tots els partits del Ple s’han posat d’a-
cord per aprovar per unanimitat unes
ajudes de gairebé tres milions d’euros
perquè la ciutat pugui fer front a les

conseqüències de la crisi social i econò-
mica provocada pel coronavirus. 

pàgina 9

José Montilla
L’exalcalde de Cornellà i expresident de
la Generalitat haurà de comparèixer da-
vant del Parlament per explicar el seu fit-
xatge per Enagás. Alguns partits qüestio-
nen que accepti el càrrec però mantingui

l’oficina que té com a expresident. 
pàgina 9

UE Cornellà
El conjunt de Guillermo Fernández

Romo ja sap que el camí cap a Segona
Divisió arrencarà el 18 de juliol contra

l’Ibiza. En cas de superar els balears, en-
cara haurien de guanyar dues elimina-

tòries més per pujar de categoria. 
pàgina 13
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Estopa, Rosalia i Miki Núñez faran un 
concert per la Botiga Solidària de Cornellà1

2
Històric: el Basket Almeda
puja a la Lliga Femenina 2

40 accions de la Diputació 
de Barcelona pel medi ambient

Cornellà tindrà un grau de gestió 
de l’aigua el curs que ve

En Comú Movem reclama 
la reobertura dels CAPs de Cornellà

El + llegit líniacornellà.cat
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Safata d’entrada

S’acosten les eleccions catalanes, al-
guns prediuen que seran a la tar-
dor. Sigui així o no, els partits po-
lítics catalans es van movent en fun-
ció de qui pot tenir més quota de
poder de cara al futur. Si no, no
s’entendria les declaracions cre-
uades dels dos partits que estan en
l’actual govern, JxCat i ERC, que se
les engalten a tort i a dret. Un pan-
orama que no és massa clar. 

Anem a pams. Els partits in-
dependentistes suposem que són
(almenys ho diuen) JxCat, ERC i la
CUP i els partits unionistes són el
PSC, PP i Cs, i pot ser que s’hi afe-
geixi Vox si arriba a aconseguir al-
gun diputat. Catalunya en Comú-
Podem, ni carn ni peix, i el nou Par-
tit Nacionalista de Catalunya (els de
Poblet), potser enyoradissos de
CDC o d’UDC, en principi, sembla
que també. L’enrenou pot ser im-
mens i difícil de resoldre, si afegim
els de Waterloo amb la promoció
del Consell per la República, el PDe-
Cat i altres organitzacions polítiques
i socials, com l’ANC, Òmnium i els
CDR. És com un còctel de sigles.

Potser ja és hora de prendre
consciència de l’atzucac en què
estem i que les forces vives i socials
de Catalunya plantegem als partits
que facin una proposta comuna per
la independència. Si no ho fan, ja
ho farem nosaltres pel nostre
compte, presentant una “agrupa-
ció d’electors” per acudir a les elec-
cions i acabar donant suport a qui
faci els deures seriosament i sense
embuts per la independència. 

Tot plegat acaba sent una ver-
tadera sopa de lletres que, segons
com vagin les conteses electorals,
poden acabar sent indigestes. 

Partits polítics, aneu amb
compte!

Ara o mai
per Jordi Lleal 

Des de la solitud d’un banc
per Francesc Reina

No tots els bancs són dolents. El
pensador de paisatges, Michael
Jakob, relata a El banc al jardí
que els objectes insignificants
són molt interessants. Un vell
seient resulta una talaia escò-
pica meravellosa que convida a
practicar tots els sentits (diuen
que en tenim 15), com més mi-
llor, per percebre amb detall tota
la profunditat.

A l’altre extrem, membres del
clan dels més pobres, despu-
llats del vestuari habitual, s’en-
reden en converses il·limitades,
confidències que fan olor de pèr-
dua i balada agra. Parlen d’un
món cruel, d’equilibris tan fràgils
com despietats. Des d’un racó del
parc, sota cimals de plàtans, tei-
xeix la meva filla, com a fil sobre
llenç, les veus de la Sònia, l’Ester,
la Carme, el Jordi, l’Antonio, el
Luis... en un acte que permet ob-
rir les retines per convertir-les en
un observatori trist de fracassos,
com fars en trànsit.

“Trobo a faltar la company-
ia. Quants ulls ens miren però no
ens veuen. Jo tenia una casa i mi-
rava per la finestra. La buidor ofe-
ga tot el que una vegada va ser.
Alguns no saben què és el fred.
M’he tornat freda, ja no sé plorar.
Se’m van morir les plantes. La so-
litud és molt perillosa, només fu-
lles seques, espines de flor mar-

cida sense flor. Es va morir la
meva mare i tot es va trencar.
Agafa’m de la mà per no caure.
La solitud és silenci, silenci, el teu
cap i tu. T’ho prenen tot. Ets al
caixer i t’assalten, quina ironia. Et
tenen por. Dorms aquí perquè no
tens altre lloc. El carrer és la mi-
llor universitat per al mal. Hi ha
dos camins, el dolent i el molt do-
lent. Les drogues són el pitjor en-
emic. Teníem moltes baralles
amb els nazis, el món punk és di-
ferent. Tants moments difícils
sense veure la sortida. M’encan-
taria anar a l’òpera. Necessito sor-
tir d’aquest pou. Dormo amb un
pal de motxo per protegir-me. La
meva família no m’ha ajudat.
També et poden violar. Ho he
perdut tot, ja no tinc res. Pateixo
trastorns perquè aguanto molt.
El meu desig és que ens mirin
com a persones perquè som per-
sones. A mi em van pegar pun-
tades de peu. Una dona al carrer
és quelcom molt dur. La com-
panyia que et donen els animals
és molt important”.

Afectats per l’arquitectura
hostil, tendència de disseny
urbà que impedeix que es pu-
gui dormir en determinats es-
pais, el paisatge trasllueix, pot-
ser, el pensament d’una socie-
tat desprogramada, on la pobra
pobresa molesta.

Les millors
perles

La direcció de la presó de Brians 1 ha hagut de retirar el gel hi-
droalcohòlic que havia posat a disposició de les recluses per
rentar-se les mans. El motiu? Els funcionaris van trobar algunes

de les preses emborratxant-se amb cubates fets amb aquest líquid,
que els podria haver provocat una greu intoxicació.

Apple haurà d’indemnitzar un noi xinès de 23 anys que po-
dria perdre l’oïda després que un auricular d’aquesta
marca (un AirPod) se sobreescalfés i li explotés a l’orella

mentre feia una videotrucada. De seguida, el jove va anar a
l’hospital més proper, on van decidir que calia operar-lo.

Trump es va quedar sol en el que havia de ser el seu primer acte
multitudinari des de l’inici de la pandèmia. L’obligació de reser-
var lloc per poder assistir a l’esdeveniment va donar peu a tot un

boicot. A través de l’aplicació Tik Tok, milers de persones es van orga-
nitzar per reservar seients i no assistir a l’acte. Va ser el TikTokGate.

Al’Ecce Homo de Borja li ha sortit una germaneta. És una
còpia d’una Immaculada de Bartolomé Esteban Murillo
que es trobava a València. El propietari va pagar 1.200

euros a un restaurador de mobles perquè netegés la peça. El
resultat, desastrós. Els experts parlen de “canvis irreversibles”.

Que et destrossin el cotxe i, “per compensar-te”, et donin dues
tauletes de xocolata. És el que li ha passat a una noia estatuni-
denca que havia deixat el seu cotxe al pàrquing d’un super-

mercat. “Perdona pels danys que li he fet al cotxe, no em puc perme-
tre pagar la reparació, però aquí et deixo xocolata”, deia una nota.

A les xarxes

@MohamedElAmrani: Un concert al Li-
ceu per a més de 2.000 plantes. Pot agra-
dar més o menys, però la foto és molt po-
derosa. És art.

@SergiMaranya: Un brot detectat en
una residència de gent gran de Lleida
causa un mínim de divuit contagis per
coronavirus.

#LleidaPreocupa

@GirbauValenti: Viatge de noces de Felip
i Letícia el 2004. Un dispendi de 500.000
euros finançat pel Rei i Navilot, empresa
propietària de Josep Cusí, “soci” del rei.

#Mr&MrsSmith #ConcertPerAPlantes
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Entrevista

Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-
nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria



MOBILITAT4Les obres per
transformar la carretera comar-
cal C-245 en una via urbana co-
mençaran aquest estiu. Així ho
ha anunciat la Generalitat, que a
través de l’empresa pública In-
fraestructures.cat ha adjudicat
les obres per 32 milions d’euros.
Com es va anunciar quan es va
posar sobre la taula el projecte,
el Departament de Territori n’as-
sumirà deu milions. La resta els
aportaran l’AMB i els ajunta-
ments de Cornellà, Sant Boi,
Gavà, Viladecans i Castellde-
fels, els cinc municipis que tra-
vessa i pels quals, aquesta via, és
un eix vertebrador.

La previsió del Govern és que
la nova C-245, convertida en una
via urbana més integrada als
municipis, estigui enllestida en 24
mesos, és a dir, l’estiu del 2022.

UN BUS MÉS RÀPID
El nou carril bus que ha de con-
nectar Cornellà i Castelldefels és

una de les principals apostes
d’aquesta transformació, ja que
es tracta d’una carretera que
uneix els principals municipis del
Delta amb Cornellà i Barcelona,
unint una població de més de
350.000 habitants.

Actualment, el trànsit de ve-
hicles privats és molt elevat. Per
això, l’objectiu és millorar la ve-
locitat comercial de les diverses
línies de bus, per convertir-lo en

un competidor atractiu al cotxe
i atraure nous usuaris.

A més de millorar la velocitat
també es fomentarà la connexió
amb altres serveis de transport
públic. A Cornellà, per exemple,
el final de la nova carretera aca-
barà just al punt on hi ha la pa-
rada de metro de la línia 5 de Me-
tro, la parada del tramvia i la pa-
rada de Rodalies, convertint-se en
un gran nexe de transport públic.

Projecció de com quedarà la C-245 a Cornellà. Foto: Departament de Territori

Les obres de la nova C-245
començaran aquest estiu

» El Govern pagarà 10 milions i ajuntaments i AMB aportaran la resta
» Un carril bus connectarà directament Cornellà i Castelldefels

Augmenta la delinqüència
amb la fi del confinament

SEGURETAT4“La delinqüència,
que va caure en picat durant el
confinament, ara torna a pujar i
pot derivar en altres proble-
mes”. Això és el que va advertir
el conseller Miquel Buch du-
rant la Junta Local de Seguretat,
que es va celebrar dilluns 22 de
juny, just abans de la revetlla de
Sant Joan.

Durant la trobada, Buch va
advertir que els Mossos d’Es-
quadra ja han detectat un aug-
ment dels delictes amb la fi del
confinament i per això va re-
marcar que tenen “l’ull posat” a

la zona de Cornellà, per estar
pendents de tot el que passa.

En aquest sentit, el conseller
d’Interior va recordar que hi ha
una promoció de nous mossos
d’esquadra a punt de llicenciar-
se a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya que serviran per
ampliar la plantilla i dotar de més
agents aquelles comissaries que
ho necessitin.

Per altra banda, l’alcalde An-
tonio Balmón va dir que la coo-
peració entre cossos policials “ha
ajudat a tenir una bona actuació”
de Mossos i de Guàrdia Urbana.

Denunciaran una emissora
il·legal per incitació a l’odi

SOCIETAT4L’Associació Catalana
de la Ràdio denunciarà una emis-
sora que emet des de Cornellà des
de la qual, un veí d’Esplugues, va
amenaçar una professora marro-
quina de filosofia. L’Associació
ha explicat que es tracta de Radio
Hayatti, una emissora irregular
que utilitza una freqüència d’FM
il·legalment per arribar a tota l’à-
rea metropolitana de Barcelona,
tal com recull l’ACN. Abans que es
canviés el nom, aquesta emisso-
ra ja utilitzava la mateixa fre-
qüència de manera fraudulenta
com a Radio Aswatt. 

L’anunci de la denúncia,
doncs, arriba després que la po-
licia detingués un col·laborador
de l’emissora per un presumpte
delicte d’incitació a l’odi per
amenaçar una coneguda pro-
fessora i activista del Marroc,
dient que per la seva actitud hi
ha països on et poden matar. 

Per a l’entitat, la detenció
“ha tornat a posar de manifest
el perill que suposen les ràdios
il·legals per a la convivència” i
afegeix que provoquen “greus
perjudicis tant socials com
econòmics”.

Les multes de la Zona de
Baixes Emissions, al setembre
MEDI AMBIENT4L’AMB i els
ajuntaments dels cinc municipis
implicats, entre ells Cornellà,
han anunciat que les sancions
per entrar amb vehicles conta-
minants a la Zona de Baixes
Emissions (ZBE) es començaran
a aplicar a partir del 15 de se-
tembre.

En un principi, les sancions
havien de començar a posar-se
l’1 d’abril, però la crisi sanitària
provocada pel coronavirus va

fer que les administracions de-
cidissin deixar-ho en suspens.

Aquestes multes seran per a
cotxes i motos, ja que camions,
autocars i furgonetes tindran
diverses moratòries per com-
plir amb la nova normativa de
baixes emissions. Aquesta me-
sura és especialment important
per a Cornellà, ja que la ZBE s’a-
plica exclusivament al barri de
Femades, on hi ha el polígon in-
dustrial del mateix nom.

Successos | Apunyalament a l’estació de Rodalies
Els Mossos d’Esquadra investiguen l’apunyalament que va patir una persona

dissabte 20 de juny a la tarda a l’estació de Rodalies de la ciutat. Els agents tre-
ballen per saber el motiu dels fets i identificar els autors, que van fugir del lloc.líniacornellà.cat Juny 2020
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ECONOMIA4Tots els partits po-
lítics del Ple han aprovat el Pla
que ha de permetre a la ciutat fer
front a les conseqüències provo-
cades per la pandèmia del coro-
navirus. PSC, Esquerra, Ciuta-
dans, Podem i Movem Cornellà
han pactat una sèrie de mesures
que han de servir per afrontar tots
els reptes de la crisi social i eco-
nòmica que ja afecta la ciutat.

La proposta, que ha estat
consensuada per tots els partits,
tindrà una dotació de més de 2,7
milions d’euros, un pressupost
que ha de servir per mantenir al-
gunes de les mesures que ja es
van posar en pràctica a l’inici
del confinament decretat per l’es-
tat d’alarma i per impulsar-ne de
noves. Per exemple, un milió
d’euros d’aquest pla es destinaran
a finançar un nou Fons Social Ex-
traordinari que es posarà en mar-
xa l’any que ve per fer front a la
vulnerabilitat social i econòmica
que pugui generar la crisi.

AJUDES DIRECTES
La part més gran del pressupost,
1.147.500 euros, es destinarà a
crear ajudes i serveis per als veïns
i veïnes de Cornellà més desfa-
vorits i vulnerables. El consisto-
ri mantindrà el Pla d’Ajudes d’E-
mergència Social, que es pro-

rrogarà fins al 30 de setembre,
també continuarà oferint àpats a
domicili a les persones grans i a
persones dependents i ajudes
alimentàries a les famílies que re-
ben beques menjador i aportarà
més recursos a la Botiga Solidà-
ria, on ha augmentat el nombre
de gent que hi demana ajuda.

També s’impulsaran nous
Plans d’Ocupació Locals per fer
front a l’increment de l’atur pre-
vist i es crearà un Pla d’ajuts per
al pagament de lloguers d’habi-
tatges, locals i oficines. En edu-
cació, l’Ajuntament preveu posar

en marxa un Programa de suport
digital perquè tots els estudiants
de la ciutat tinguin un dispositiu
i connexió a internet per poder-
se connectar a la xarxa i seguir les
classes, en cas que s’haguessin de
tornar a tancar els centres edu-
catius.

Qui també rebrà un bon im-
puls és el sector del comerç local
i de proximitat, que comptarà
amb 630.000 euros per mantenir
l’ocupació que genera el sector a
la ciutat, així com per crear una
plataforma de compra en línia i
bonus per comprar a les botigues.

Es preveuen plans d’ocupació per fer front a l’atur. Foto: Àlex Recolons/ACN

Acord polític per destinar 2,7
milions a fer front al coronavirus

SANITAT4Els centres d’atenció
primària de la ciutat han tornat
a obrir portes després del tan-
cament provocat pel coronavi-
rus, que va obligar a traslladar
professionals i a tancar alguns
CAPs per evitar contagis.

Tot i aquest anunci, tots els
centres encara no funcionen a
ple rendiment. Al CAP Gavarra
o al Jaume Soler atenen pa-
cients de dilluns a divendres de
vuit del matí a vuit del vespre. És
el mateix horari del CAP Martí i
Julià i del de Sant Ildefons, que
de moment centralitzen l’atenció
pediàtrica. Per altra banda, el
CUAP Sant Ildefons serà l’enca-
rregat d’atendre les urgències
durant les nits, els caps de set-
mana i els festius.

Tot i la reobertura, el De-
partament de Salut aposta per
promocionar el contacte tele-
màtic entre professionals i pa-
cients i que l’atenció presencial
es limiti als casos que així ho re-
quereixin.

Aquesta reobertura dels
CAPs va arribar després de les
protestes que van fer diferents
partits com En Comú Movem
Cornellà, que reclamava la re-
presa de l’activitat per garantir
l’atenció sanitària adequada als
veïns i veïnes de tots els barris.

Tots els centres
sanitaris ja tornen
a funcionar

El Parlament cita
Montilla pel nou
càrrec a Enagás

POLÍTICA4El fitxatge pel Con-
sell d’Administració de la com-
panyia energètica Enagás de
l’exalcalde de Cornellà i expre-
sident de la Generalitat José
Montilla arribarà al Parlament.
Tots els partits van votar a favor
que Montilla comparegui da-
vant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per explicar els motius
del seu fitxatge com a conseller
independent.

Un dels punts més polèmics
d’aquesta contractació és que,
quan es va conèixer el seu fit-
xatge per l’empresa gasista que
cotitza a l’Ibex 35, Montilla va
explicar que deixaria de cobrar
la pensió d’expresident de la Ge-
neralitat. En canvi, fonts de la
seva oficina van assegurar a
l’ACN que mantindrà aquest
espai de treball que tenen tots
els expresidents.
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Temporada de primer nivell
aquesta tardor a l’Auditori

CULTURA4El cantant terras-
senc Miki Núñez serà un dels
plats forts de la temporada cul-
tural que està preparant l’Audi-
tori de Cornellà per a la tardor vi-
nent. L’exconcursant del pro-
grama televisiu Operación
Triunfo i representant d’Espan-
ya a Eurovisió tocarà a l’escena-
ri cornellanenc el 17 d’octubre,
segons el programa anunciat
per l’Auditori. Un dels seus mes-
tres a l’escola musical televisiva,
Manu Guix, serà l’encarregat
d’aixecar el teló d’aquesta tem-
porada, amb un concert el 25 de
setembre.

I és que l’espai cultural cor-
nellanenc està preparant una
programació per a aquesta tar-
dor plena de noms de primera
categoria que faran les delícies
dels espectadors. A Miki Núñez

i Manu Guix s’hi sumaran Blau-
mut, Farruquito, Sole Giménez
o l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat. A més també hi haurà es-
pectacles de circ amb Tortell
Poltrona i Guillem Albà, humor
de la mà de Quim Masferrer o El
Sevilla i les obres ‘La Gavina’ o
‘Intocables’, entre altres.

ENTRADES DE REGAL
Per anar fent boca i recuperar
l’esperit cultural de l’Auditori,
l’espai va organitzar un concurs
a través de les xarxes socials en
què demanava fotos als segui-
dors on aparegués l’Auditori o
cartells o programes dels es-
pectacles que s’hi han fet. Amb
l’etiqueta #jotornareaLAudito-
ricornella, l’espai va sortejar
cinc entrades per poder anar a
veure el concert de Manu Guix.

SOLIDARITAT4Semblava que el
coronavirus deslluiria l’edició
d’enguany del Corpus, però al fi-
nal l’ha convertit en una de les
festes majors més solidàries dels
últims anys a la ciutat. Un con-
cert amb un dels millors cartells
que ha aconseguit reunir mai
Cornellà va ser un dels actes
principals d’aquesta festa del
Corpus especial, que ha combi-
nat les activitats en línia amb els
actes al carrer.

Per evitar aglomeracions i
poder mantenir les distàncies de
seguretat en tot moment, la so-
lució que es va trobar als es-
pectacles al carrer va ser fer-los
itinerants. D’aquesta manera,
els veïns i veïnes que volien
gaudir d’aquestes activitats no
havien d’anar a un punt concret
per fer-ho, sinó que era l’es-
pectacle que es desplaçava pels
diferents barris de la ciutat.
Aquest sistema el van seguir
concerts, batucades i espectacles
infantils i familiars.

L’altra via per on es van po-
der seguir els diferents actes or-
ganitzats va ser a través de les
xarxes socials de l’Ajuntament,
que van oferir activitats esporti-
ves, però també vermuts musi-
cals maridats amb tapes fetes
pels restaurants de la ciutat.

SAMARRETES AMB ACTITUD
Un dels espectacles en línia que
van poder gaudir els cornella-
nencs i les cornellanenques va
ser el Concert Solidari, que va
comptar amb la participació
d’Estopa. Diverses personalitats
de la ciutat com Tony Aguilar,
Jordi Évole o els germans David
i Jose Muñoz es van voler unir
per recaptar fons per a la Botiga
Solidària de la ciutat, una enti-
tat que amb la crisi social pro-
vocada per la Covid-19 ha notat
un augment de la gent que de-
mana ajuda a la ciutat.

Aquesta iniciativa va sumar
15.000 visualitzacions i va acon-
seguir sumar 2.500 euros.

També van recaptar fons per
a la Botiga Solidària els impulsors
de ‘Cornellà és una actitud’, una
iniciativa que va néixer poques
setmanes abans del Corpus i que
es proposava vendre 1.500 sa-
marretes durant la Festa Major.
Finalment se’n van aconseguir
vendre 3.500, a més de 800 mo-
cadors, que van servir per reco-
llir més de 30.000 euros que
serviran per poder ajudar més
gent que ho necessita.

Un dels espectacles itinerants que es van poder veure pel Corpus. Foto: Aj.

El Corpus més solidari 
recapta més de 30.000 euros
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Agraeixen la tasca feta pel
comerç local amb un vídeo 

HOMENATGE4El comerç és un
dels sectors que més directament
ha patit l’impacte de la crisi sa-
nitària provocada pel coronavi-
rus. Primer de tot, moltes boti-
gues i establiments van ser dels
primers negocis que van haver
d’abaixar la persiana i aturar la
seva activitat durant setmanes,
quan el confinament era més
restrictiu.

Després, moltes botigues d’a-
limentació han continuat treba-
llant perquè venien productes de
primera necessitat, havent d’ex-
tremar les precaucions i sent

un dels col·lectius més expo-
sats al virus i als contagis.

Per reivindicar tot aquest es-
forç, l’Ajuntament de Cornellà ha
fet un vídeo d’agraïment dedicat
a tot el teixit comercial de la ciu-
tat. Amb aquesta iniciativa, el
consistori també vol reivindicar
el comerç de proximitat i anima
els cornellanencs i les cornella-
nenques a anar a comprar a les
botigues i establiments de la
ciutat, així com als mercats mu-
nicipals, i recorda que és la mi-
llor manera de mantenir viu el
teixit urbà i social de la ciutat.

GASTRONOMIA4Els bars i res-
taurants de Cornellà es van vo-
ler sumar a la celebració d’unes
festes de Corpus tan especials
com les d’enguany. El punt de
trobada va ser el Vermut musi-
cal que es va organitzar diu-
menge 14 al migdia.

Acompanyats per la música
preparada per l’ocasió per la rà-
dio municipal, els establiments
de la ciutat van preparar unes ta-
pes especials que van ensenyar
a preparar a través d’unes re-
ceptes penjades en format vídeo
a YouTube. D’aquesta manera,
tots els que ho van voler van po-
der preparar les tapes per gau-
dir-les a casa.

Alguns dels establiments que
es van sumar a la iniciativa van
ser el restaurant Fusió, el Plats
o el Bao Bab. També hi van par-
ticipar el bar Los Arcos, el Kua-
lexu, el restaurant Ara Vins o el
Cruz Ibér&Co. Aquest últim va
preparar una tapa que repre-
sentava l’escut de Cornellà. Ho
va fer amb pa de llet, melmela-
da de figa, mel, sobrassada, for-

matge emmental, pernil ibèric i
ou filat en una tapa batejada
amb el nom d’Ibericorn.

Altres propostes van ser el
tataki de tonyina del restau-
rant Ara Vins, les llàgrimes de
pollastre del Bao Bab o el for-
matge brie cruixent amb amet-
lla daurada i gerds del bar
Los Arcos.

El xef del Plats va ensenyar a
fer una conserva de tomàquet
amb soja, mel i navalles mentre
que el del restaurant Fusió va ex-
plicar com es fa un airbag amb
paté de musclos.

Per a tots els que ho vulguin
provar o per a aquells que vul-
guin repetir, totes les receptes es
poden trobar a YouTube.

Una de les tapes preparades per a l’ocasió. Foto: Bar Los Arcos

Bars i restaurants preparen
tapes especials per Corpus

Splau | El centre comercial reforça les mesures d’higiene
El centre comercial Splau fa unes setmanes que ha reobert. Per garantir les mesu-

res d’higiene als clients, el centre ha reforçat el servei de neteja de les zones de
pas i ha instal·lat un sistema per calcular l’ocupació i dispensadors de mascaretes. 



Dia, escenari i rival fixats. La UE
Cornellà començarà el seu intent
d’ascens a Segona Divisió el 18 de
juliol a l’Estadio Ciudad de Má-
laga contra la UD Ibiza, el segon
classificat del grup 1 de Segona B.
Els altres possibles rivals del
conjunt de Guillermo Fernández
Romo eren la Cultural Leonesa i
el Marbella.

Així, el primer dels tres par-
tits que els verds haurien de ju-
gar per pujar serà contra el con-
junt entrenat per Pablo Alfaro i
on juga l’excornellanenc Pep Ca-
ballé i jugadors amb experiència
en divisions superiors, com l’an-
dalús Javi Lara i el porter exes-
panyolista Germán Parreño.

Per puntuació, de fet, el con-
junt balear és el rival més potent
que li podia tocar al Cornellà. En
28 jornades havia aconseguit
sumar 56 punts, dos menys que
el líder, l’Atlètic Balears, mentre

que els lleonesos n’acumulaven
49 i el Marbella 53. 

En cas de superar l’enfronta-
ment directe contra els eivis-
sencs, els verds haurien de su-
perar encara dues rondes més
per complir el somni de fer el salt
al futbol professional.

SENSE PÚBLIC
Aquesta fase d’ascens, que es
jugarà íntegrament a Andalu-

sia, finalment es disputarà sen-
se públic a les graderies dels es-
tadis. Així ho va confirmar el pas-
sat dia 24 la Federació Espanyola
a través d’una circular en la qual
explicava que les aficions po-
dran tornar als estadis “tan bon
punt es deixi enrere aquesta si-
tuació excepcional”.

Els enfrontaments, doncs, es
podran seguir en directe a través
de l’streaming de Footers.

L’equip segueix preparant el ‘play-off’. Foto: UEC

El camí cap a Segona de la UE
Cornellà arrenca contra l’Ibiza

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Solidaritat | Més de 10 tones d’aliments per a la Botiga Solidària
Corresolidaris va aconseguir recaptar més de 10.000 quilos d’aliments, que posteriorment va
lliurar a la Botiga Solidària. Les activitats esportives que es van celebrar fins al dia 14 d’aquest

mes tenien un doble objectiu, ja que també van recollir diners que es van donar a Càritas.

Històric: el Basket Almeda
puja a la Lliga Femenina 2

Faltaven 10 minuts
per a les 3 de la tar-
da del passat diven-
dres 26 quan es va

confirmar: el sènior femení del
Basket Almeda jugarà a la reno-
vada Lliga Femenina 2 la tem-
porada que ve.

El club anunciava, en una
piulada, que ha aconseguit l’ob-
jectiu esportiu que ha perseguit
i ha estat a punt d’aconseguir en
nombroses ocasions en les dar-
reres temporades. Així, la tem-
porada 2020-21 serà doblement
especial per al club, que celebrarà
el seu mig segle de vida (va ser

fundat el 1971) en la segona mà-
xima categoria del bàsquet esta-
tal de l’estat espanyol.

Per a l’Almeda és “un repte
competir per primera vegada” en
aquesta categoria i continuar
“apostant i treballant en el nos-
tre projecte de formació de ju-
gadors i jugadores”.

Així, amb la confirmació per
part de la Federació Espanyola
de Bàsquet (FEB), el club co-
mençarà a treballar en la con-
fecció de la plantilla. La Lliga Fe-
menina 2 del curs 2020-21 can-
via de format i tindrà tres grups
de 14 equips cadascun.
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Coincidint amb el mes de l’Orgull LGTBI,
el president i el coordinador tècnic de
l’Observatori contra l’Homofòbia, Euge-
ni Rodríguez i Cristian Carrer, han publi-
cat un manual contra l’LGTBI-fòbia. Es
tracta d’un llibre didàctic i bàsic per en-
tendre la realitat diversa del col·lectiu i ac-
tuar a favor dels seus drets i llibertats, erra-
dicant qualsevol mena de discriminació. 

Llibres

LGTBI. Claus bàsiques
Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer

A poc a poc, el teatre comença a recu-
perar les funcions presencials. Des del 22
de juny, Ricardo Cornelius i Cristi Garbo,
els integrants de la companyia Black and
Blue, estan gaudint de nou de la proxi-
mitat del públic. Alhora, estan fent gau-
dir els espectadors interpretant dos
clowns que juguen a ser músics.

Al teatre La Gleva de Barcelona.

Teatre

Black & Blue
Black & Blue Company

Quan va començar a actuar a l’Amèrica
Llatina, molta gent va batejar Carlos Sad-
ness com un “Jesús Tropical”. Ara, el can-
tant barceloní ha volgut fer referència a
aquell pseudònim en el seu quart àlbum
d’estudi. Es tracta d’un disc amb dotze can-
çons on el misticisme està més present
que mai i que inclou diverses col·labora-
cions, com Aloha, amb Bomba Estéreo.

Música

Els fans de Dark, la sèrie alemanya que ha
estat tot un èxit a Netflix, tenen el 27 de
juny marcat al calendari: és la data d’es-
trena de la tercera i última temporada.
Aquesta ficció, que va començar amb el
misteri de les desaparicions de nens al po-
ble de Winden (per això se n’ha parlat
com una Stranger Thingsmés adulta), està
a punt d’arribar al seu desenllaç.

Pelis i sèries

Dark
Baran bo Odar i Jantje Friese 

Tropical Jesus
Carlos Sadness

Festival Grec 2020
En l’any més complicat per a la cultura, el Festival Grec
és la proposta més esperada entre artistes i especta-

dors. Prova d’això van ser les cues virtuals i presencials
que es van formar el dia que van sortir les entrades. El
30 de juny s’estrenarà la programació amb A tocar!, una
proposta de la companyia Baró d’Evel en clau d’home-
natge per al personal sanitari i treballadors essencials
que ho han donat tot durant la pandèmia. A partir d’a-
quí, més d’un centenar d’espectacles de diferents arts

escèniques ompliran els dies d’aquest estiu atípic.

Juan Carlos Unzué (Pamplona, 1967) va iniciar
la seva carrera futbolística com a porter de l’O-
sasuna. Després va passar pel Barça, però la sa-
marreta amb la qual va disputar més partits a
primera divisió va ser la del Sevilla. Un cop va

penjar les botes, es va iniciar com a entrenador
de porters, una tasca que va fer al Barça de la
mà de Frank Rijkaard i Josep Guardiola i, anys

més tard, va ser el segon entrenador blaugrana
amb Luis Enrique. D’aquí, va passar a ser el pri-
mer entrenador del Celta de Vigo i, després, del
Girona, on va disputar només 12 jornades. El

passat dia 18, va convocar la premsa a l’Auditori
1899, al costat del Camp Nou, i va anunciar que

pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
L’exentrenador i exjugador es va mostrar dispo-
sat a afavorir la investigació sobre aquesta ma-
laltia, donant-li visibilitat i buscant recursos.

J U A N  C A R L O S  U N Z U É

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver estat futbolista i entrenador
Ha passat pel Barça en les dues etapes professionals

Famosos

Anunciar que li han diagnosticat ELA
És a dir, pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica

Suport massiu
Ha rebut l’escalf d’esportistes, clubs, personalitats i aficionats

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Brigandine
Brigandine: The Legend of Runersia és la segona part de Brigandine, un joc

estrenat el 1998. Ara, aquesta segona entrega arriba només a Switch. 

La fitxa
QUI ÉS?



Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

PROHIBIT BALLAR

Caldrà fer-ne una a fons abans d’obrir i repetir-ne durant 
la sessió. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic

DISTÀNCIA

DESINFECCIÓ

PAGAMENTS

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

i OCI

Recuperar la normalitat –la d’abans, no la nova– sembla
encara molt lluny en alguns sectors. L’oci nocturn és un
dels que més s’ha hagut de reconfigurar per adaptar-se a

les normes que exigeix el món postcoronavirus, però el darrer
revés per a discoteques i bars musicals serà difícil d’assumir i
superar: el Govern ha prohibit ballar. Davant d’aquest anunci,
la patronal del gremi a Catalunya, la Fecasarm, ha lamentat
“aquest canvi sobtat” i ha reclamat “seguretat jurídica i no im-
provisació”. De moment, però, la mesura continua vigent.
En paral·lel, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio

y Espectáculos, España de Noche, va publicar fa uns dies una
guia per aplicar mesures de prevenció als locals. El primer punt
clau és la desinfecció de les instal·lacions: cal fer-ne una a fons
abans d’obrir i augmentar la freqüència de la neteja durant la
sessió. A més, entre altres normes, els establiments han de tenir
diversos dispensadors de gel hidroalcohòlic, han de garantir la
renovació constant de l’aire i la mascareta és obligatòria si no
es pot mantenir la distància personal. També s’ha de guardar la
distància a les cues d’accés, on hi ha d’haver cartells explicant
les normes, i s’han de fomentar els pagaments amb targeta.

L’oci nocturn postcoronavirus

La pista de ball només es podrà obrir si s’hi 
col·loquen taules i cadires, però no s’hi podrà ballar

Les claus

La distància personal serà obligatòria i, en els moments 
que no es pugui respectar, caldrà portar mascareta

Es fomentaran els pagaments amb targeta o telèfon mòbil
per evitar al màxim l’ús de bitllets i monedes
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