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MOBILITAT pàg 8

DECISIÓ POLÈMICA pàg 9

L’estació de Cornellà
ja ha obert les 40 places
del nou Park&Ride

L’expresident José Montilla
defensa el seu fitxatge
per Enagás al Parlament
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Balmón proposa sancionar
els contagiats que no s’aïllin
Foto: ACN

L’alcalde defensa que els contagis de coronavirus augmenten per culpa dels que no segueixen la quarantena pàg 3

INSEGURETAT pàg 8

Les discoteques
denuncien falta
de policia a Femades

200 multes
La policia persegueix l’ús incívic
de bicicletes i patinets elèctrics pàg 8

A LES XARXES pàg 10

Homenatge a la Universitat
d’Estiu de les Dones
SOLIDARITAT pàg 12

Els clients de l’Splau han
donat una tona d’aliments
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Multes a qui no compleixi?
» L’alcalde Balmón proposa a la Generalitat que es puguin sancionar els contagiats que no s’aïllin
» L’Ajuntament diu que els contagis augmenten per les persones que no segueixen la quarantena
Pau Massip Martori
CORNELLÀ
Mà dura contra els que incompleixin el confinament. Això és el
que demana l’alcalde Antonio
Balmón en una carta enviada al
president de la Generalitat, Quim
Torra, en què proposa establir
“un règim sancionador i un procediment clar per poder actuar”.
Això vol dir, ras i curt, una norma clara per multar aquells que,
per causes mèdiques, hagin de
quedar-se a casa en quarantena
i no ho compleixin.
De fet, Balmón va més enllà
i demana eines perquè “en casos
de reincidència es pugui demanar al Jutjat el confinament vigilat”. És a dir, que un tribunal
obligui a complir una quarantena i l’Ajuntament tingui eines per
controlar que la persona ho fa.
L’alcalde demana que s’apliquin aquestes mesures perquè assegura que “un dels principals problemes que s’està detectant i una de les causes del
contagi comunitari de les darreres setmanes” a Cornellà són
les persones que no segueixen
“de forma estricta la quarantena obligatòria”.
Mentre no s’apliquen aquestes mesures demanades a la Generalitat, l’Ajuntament ha decidit crear un equip de rastrejadors
format per 30 persones. Aquest
grup de treballadors municipals
recorrerà les zones on es produeixen més concentracions de
persones de tots els barris, com
per exemple mercats, terrasses,
parcs i altres espais públics, per
trobar grups de més de 10 persones.
Un cop localitzats, informaran els ciutadans de les normes
sobre distància de seguretat i les
recomanacions de Salut de no

Salut demana a la ciutadania que només surti per fer el que sigui imprescindible o per anar a treballar. Foto: Àlex Recolons/ACN

crear aglomeracions amb l’objectiu que deixin de trobar-se al
carrer. Si no ho aconsegueixen,
els rastrejadors avisaran la Guàrdia Urbana a través de l’aplicació de seguretat ciutadana perquè els agents prenguin les mesures necessàries.
Els trenta rastrejadors se sumen a l’equip de vint educadors cívics que, des de mitjans de
mes, recorren els carrers i els comerços recordant les mesures
preventives que s’han de seguir.

INCREMENT PREOCUPANT
Balmón va enviar la carta al
president de la Generalitat després que Salut decidís incrementar les mesures de seguretat
a la ciutat per l’augment de contagis detectat. Des de l’inici de la
pandèmia, a Cornellà s’han registrat més de 1.000 positius,
gairebé 300 en residències. A

més, a la ciutat han mort més de
200 persones per culpa del virus.
Davant d’aquest increment,
Salut recomana a la ciutadania
que redueixi les seves sortides a

ES POSPOSA L’ACTE
D’HOMENATGE
4L’increment de casos
detectat i l’augment de
risc de contagi a la ciutat
va obligar l’Ajuntament a
posposar l’homenatge
que havia preparat per
recordar els veïns i veïnes
que han perdut la vida
durant la pandèmia. L’acte s’havia de celebrar dimecres 15 de juliol.
aquelles activitats estrictament
necessàries, com anar a comprar
o per anar a treballar.

Les mesures també contemplen la suspensió de totes les activitats culturals i el tancament
dels equipaments esportius, com
el PELL o Can Mercader, on
només està oberta al públic la
piscina exterior.
Sobre aquest punt, l’alcalde
Antonio Balmón va enviar una altra carta, en aquest cas dirigida a
la directora del PROCICAT, Isabel Ferrer, on li explicava que el
sector esportiu públic i privat de
la ciutat havia adaptat totes les seves instal·lacions als protocols
que exigia Salut per evitar la propagació de la Covid-19.
Unes mesures que, segons el
batlle, també segueixen els parcs
infantils recreatius privats i espais com el Trenet del parc de
Can Mercader. Per això demana
al PROCICAT que permeti que
totes aquestes activitats puguin
tornar a obrir.

TANCAMENT DE RESIDÈNCIES
Les residències per a persones de
la tercera edat s’han convertit en
el termòmetre d’aquesta pandèmia que s’acarnissa amb les persones grans.
Per això, arran de l’augment
de contagis detectat per Salut a
la ciutat, el Departament va enviar una carta a les residències
diumenge 12 de juliol on els demanava que suspenguessin totes
les visites durant quinze dies. La
nota també suspenia totes les visites i ajornava durant dues setmanes els nous ingressos.
Les mesures, impulsades una
setmana abans que les que el Govern va imposar a tota la ciutat
el 18 de juliol, volien salvaguardar els avis i àvies i evitar que el
virus tornés a entrar a les residències i aquests centres es tornessin a convertir en el punt
negre de la pandèmia.

|4

líniacornellà.cat

Opinió

Juliol 2020

Els semàfors

La lupa

Enaltiment de la política
per Pedro Jesús Fernández

Vam veure durant els dies de confina- amics i coneguts notícies i vídeos d’a- només per mantenir i millorar els seus
ment forçós –però necessari per evitar quests feixistes, en els quals la defensa privilegis ancestrals a costa del poble treuna tragèdia encara pitjor– com la de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro- ballador.
dreta ultramuntana animava els seus mana –l’Espanya franquista– és el
Recordeu allò de Caudillo de Espaseguidors, els cayetanos, a sortir al car- missatge fonamental, encara que sigui ña por la gracia de Dios?
rer per protestar contra un govern que de forma subliminar.
Segur que molts joves que, per sort,
ells consideren il·legítim, “populista i
A vegades oblidem la correlació que només coneixen l’euro i no tenen ni idea
bolivarià”. Un govern al qual acusen de hi ha entre el deteriorament de les con- del que era la pesseta–ni han vist cap alperseguir els empresaris, de penalitzar dicions de vida de la classe treballado- tra moneda– els farà gràcia descobrir on
les rendes més altes i d’actuar a favor ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb es podria trobar aquesta frase.
de la majoria de la ciutadania per in- la pandèmia del coronavirus, ens trobem
És evident que els que no creuen en
tentar eliminar els privilegis d’una mi- en una situació extremadament delica- el bé comú ni en la justícia social els innoria, que ells representen, hereva del da, ja que són centenars de milers de tre- teressa desprestigiar la política, ja que no
franquisme, i aconseguir escurçar les es- balladors i treballadores els que han vist volen perdre el control del poder social
candaloses desigualtats socials.
perillar el seu lloc de treball. Les mesu- ni els seus interessos econòmics, i sí conNo és vergonyós que els multimi- res aprovades pel govern de coalició pro- tinuar amb els seus embolics –m’agralionaris espanyols siguin ara un 16% més gressista de PSOE i Unides Podem in- da més la paraula “chanchullos”– obsrics que abans de la pandèmia?
tenten evitar el deteriorament de les con- cens i canalles.
L’intent fracassat de les
Per això, un bon amic em
cassolades i les concentradiu que hem de ser curosos
No és vergonyós que els multimilionaris i prudents –cosa que no vol
cions esperpèntiques dels
residents en els barris bendir haver de renunciar a deespanyols siguin ara un 16% més rics
estants d’algunes ciutats esfensar les nostres idees de
panyoles van posar en eviforma intel·ligent i pacífique abans de la pandèmia?
dència les seves intencions.
ca– per evitar caure en la
Molts van denunciar que
trampa de l’extrema dreta i
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons dicions de vida dels treballadors i tre- contribuir a degradar la política.
deien, encara que no hi havia sorolls de balladores i que ningú es quedi enrere.
Mai hem d’oblidar –continua dientsabres als quarters, sí que hi havia di- Hem de tenir present que, a la crisi sa- me– que, gràcies a la política, hem arversos poders fàctics de l’Estat que in- nitària originada per la pandèmia, l’ha ribat on som, encara que ens queda molt
tentaven deslegitimar el Govern a través seguida una crisi econòmica i social camí per aconseguir no només la conde tota mena de falsedats i entrebancs. pitjor que la del 2008.
solidació de la democràcia sinó també
La ultradreta mai descansa.
Com molts estudiosos han demos- allò que es diu en l’article 1 de la ConsEscoltar els seus dirigents exigeix trat, les polítiques d’austeritat i les re- titució espanyola: “Espanya es constid’un alt nivell de masoquisme. Ara bé, tallades en serveis públics essencials han tueix en un Estat social i democràtic”.
com que hi ha mitjans de comunicació, facilitat l’ascens de partits xenòfobs en Sense oblidar els altres articles que paropinadors i tertulians que els fan de por- bona part d’Europa i han arribat, fins i len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
taveus i escampen les seves nausea- tot, a formar part del govern en alguns serveis públics de qualitat per garantir
bundes fanfarroneries per tot arreu, països.
poder viure amb dignitat.
pràcticament és impossible evitar que no
A Espanya tenim l’exemple en alguPer això cal continuar treballant per
ens arribi alguns dels seus missatges. nes comunitats autònomes i també al aconseguir fer realitat que tothom tinEl més penós és que moltes perso- Congrés dels Diputats.
gui accés a una vida digna i acabar
nes defensores de la democràcia i, seDes de la crisi del 2008, hem vist amb les desigualtats i les injustícies, si
gons diuen, d’esquerres també contri- com l’extrema dreta ha intensificat la volem que les diferències siguin cada cop
bueixen a amplificar els exabruptes i les seva crítica i menyspreu a la política com menors. Hi ha somnis als quals no hem
caparrades d’aquests personatges nos- a instrument per evitar les malifetes d’u- de renunciar mai, perquè és possible
tàlgics del franquisme, reenviant a nes elits depredadores preocupades convertir-los en una realitat.

Mossos d’Esquadra

La patronal de l’oci nocturn, Fecasarm,
denuncia que la mort d’una noia
a Femades es va produir després d’una
baralla que va durar 15 minuts sense
que aparegués cap patrulla de policia
i demana més presència policial.
pàgina 8

L’Auditori de Cornellà

L’Auditori és un dels centres culturals de
la ciutat que la pandèmia va obligar a
aturar. Ara, però, ja té a punt tota la cartellera per a aquesta tardor, i per animar
la gent a anar-hi ofereix una sèrie de
descomptes i abonaments imperdibles.
pàgina 10

Splau

Els clients del centre comercial Splau
han recollit més d’una tona d’aliments
des de l’inici de la pandèmia. Tots
aquests productes s’envien a la Botiga
Solidària, una mostra del vincle entre
el centre comercial i la seva ciutat.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@manuelansede
Muy buenas noticias.
El primer ensayo en
humanos de la vacuna
más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

@lluciaramis
Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb
més trànsit turístic de l’any i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tancar teatres i cinemes perquè són un perill públic.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Dipòsit Legal: B 12319-2013

@semponspuig
Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa
nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandèmia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@AlbertLloreta
Si us molesta que la
gent no faci cas, busqueu maneres eficients
de generar un clima de respecte col·lectiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazarillodetormisme.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Us vam avisar

Matar el pare

per David Rabadà

per Jordi Lleal

s disfressen com els personatges de la pel·lícula La taronja mecànica i surten al carrer durant la nit per escopir als poms de les
portes i als intèrfons dels edificis, amb l’objectiu de contagiar el
coronavirus. Està passant aquests dies al barri del Trastevere, a
Roma, segons denuncien diversos mitjans italians.

E

es paraules d’una infermera de l’Hospital Vall d’Hebron,
Aroa López, han fet la volta al món. El director de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha citat
recentment una part de l’emotiu discurs que aquesta professional va pronunciar durant el funeral d’estat a Madrid.

L

na senyora troba una parella mantenint relacions sexuals al
carrer i els atura colpejant-los amb un pal de fusta. Ha passat
a Rússia, on la càmera de seguretat d’una casa propera al lloc
dels fets va gravar aquesta situació, deixant com a resultat un vídeo
que ja s’ha fet viral a les xarxes socials d’arreu del món.

U

roben una espècie de panerola gegant que pot arribar als
50 centímetres i que té 14 potes. Es tracta d’una criatura
que viu a les profunditats de l’oceà i que ha estat detectada per un equip d’investigadors de la Universitat Nacional de
Singapur a la província de Java Occidental, a Indonèsia.

T

n jove palestí s’ha enfilat a la finestra d’un hospital per acomiadar-se de la seva mare, de 73 anys, que estava ingressada
per coronavirus amb pronòstic greu. La dona, que estava
aïllada en una habitació, ha mort poc després que el seu fill li hagi
donat l’últim adeu a través del vidre de la finestra.

U

El + llegit

líniacornellà.cat
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Històric: el Basket Almeda
puja a la Lliga Femenina 2

2

Podem dona la seva assignació
al fons de contingència local

3

Els clients de l’Splau han donat
més d’una tona d’aliments

4

La Generalitat adjudica les obres
de la C-245 per 32 milions d’euros

5

El Govern suspèn les visites a les
residències de Cornellà pels rebrots

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la potenciació de les relacions socials entre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infeccions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreujant que els qui ho vam denunciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i trobades de gent jove sense mascaretes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la policia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

S’ha fet famosa la frase recorrent “matar al pare” com expressió de quan hom s’allibera dels lligams paterns i es
pot valdre per si mateix. Ara, a
Espanya, s’ha desfermat una
allau de notícies negatives sobre el rei emèrit Joan Carles I.
Sembla que ha caigut el vel espès que tapava totes les malifetes, és clar que la monarquia
és una institució en què el seu
fonament és el parentiu de
sang, que passa de pares a
fills, per això queda tocat també el seu fill el rei Felip VI. L’establishment no ho pot permetre perquè també queda
tocat tot l’entramat de l’Estat,
hereu del franquisme. Ara, per
“casualitat”, el jutge de la Mata,
de l’Audiència Nacional, vol actuar contra la família Pujol
Ferrusola i unes quantes persones més, com a “organització criminal”, ves per on! El
PSOE amb els GAL, Filesa i els

ERO d’Andalusia, el PP amb
desenes de casos tèrbols i més
de mil imputats escampats
per tot Espanya, els sindicats
CCOO i UGT amb els ERO
d’Andalusia, CiU amb el 3%,
no es poden considerar també
organitzacions criminals? Amb
tots aquests antecedents, no es
pot aplicar la mateixa doctrina
a la família Borbó, que han fet
de les seves des de fa centenars
d’anys? El problema és que,
per netejar la imatge del rei actual, no es pot limitar només a
“matar el pare” (en sentit figurat, és clar!): hauria de treure’s del mig tota la família, les
amants que poden xerrar massa de les aventures sexuals del
pare, els que portaven valises
diplomàtiques, farcides de diners, a Suïssa (llegeixi’s desvalises reials), etcètera.
Molta feina se li gira a Felip
VI i als que li donen suport. No
se’n sortiran!

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

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#JudiciALaMesa

@punsix: Comença el judici a la Mesa del
Parlament del 2017 i a l’exdiputada Mireia
Boya. La Fiscalia demana 20 mesos d’inhabilitació per desobediència greu i 30.000 €.

#AcordEuropeu

@Suanzes: La UE tiene Presupuesto para
2021-2027 y un Plan de Recuperación de
750.000 millones, con 390.000 millones
en transferencias.

#MorJuanMarsé

@RebecaCarranco: Marsé muere en días
de calor y fiestas mayores de pueblo, de
playa y amores de verano, como si fuera
‘Últimas tardes con Teresa’...
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Educació | 5 milions d’euros per reformar el Joan Miró
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El Departament d’Educació ha explicat que destinarà 5.166.000 milions d’euros
del pressupost d’inversions en construccions escolars per ampliar i reformar
l’Institut Joan Miró, un dels que rebrà més diners per posar el centre al dia.

La policia multa més de 200
usuaris de bicis i patinets
» Anar sense casc o amb un acompanyant, les principals infraccions
» L’Ajuntament adverteix que les multes poden pujar a 500 euros
MOBILITAT4Els agents de la
Guàrdia Urbana de Cornellà han
posat 216 denúncies a usuaris de
patinets i bicicletes elèctriques,
entre altres vehicles de mobilitat
personal (VMP). La majoria de
les multes, que es van posar entre el 9 de gener i el 2 de juliol,
s’han posat per portar més d’una persona en aquests tipus de
vehicles (42 sancions) o per conduir-lo sense portar el casc posat (42 sancions). En tercer lloc,
la infracció més denunciada pels
agents de la Guàrdia Urbana és
conduir per la vorera, per la
qual cosa s’han posat fins a 37
sancions.
Des de l’Ajuntament adverteixen a tots els usuaris de vehicles de mobilitat personal que les
multes per saltar-se la normativa poden pujar fins als 500 euros. Per això reclamen als conductors de bicicletes i de patinets
i bicicletes elèctriques que compleixin amb les normes de cir-

L’Ajuntament limita la velocitat dels patinets a 25 km/h. Foto: ACN

culació, és a dir, que respectin el
sentit de circulació de les diferents vies, que no vagin per les
voreres i que facin servir el casc.
CANVIS A LA NORMA
Per tal d’afinar millor les directrius que s’han de complir, el
Ple de finals de juny va aprovar
la modificació puntual de l’Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants.

Gràcies a l’actualització d’aquesta normativa que es va aprovar fa menys d’un any, el setembre de l’any passat, es defineixen
millor quins són els diferents tipus de vehicles de mobilitat personal i quines normes han de seguir cadascun.
Per exemple, s’ha decidit limitar la velocitat de tots els vehicles a 25 km/h, una mesura que
vol evitar imprudències.

L’estació de Cornellà ja ha
obert 40 places del Park&Ride

TRANSPORT4Els usuaris del
transport públic ja poden fer servir el primer Park&Ride de Cornellà. Està ubicat al carrer Sevilla,
a tocar de l’estació de Rodalies, i
compta amb quaranta places.
Aquest sistema vol facilitar el
transbordament dels usuaris del
vehicle privat cap al transport públic. Per això és clau que estigui
situat a l’intercanviador de Cornellà, on hi ha accés a Rodalies,
al Metro i al tramvia.

Per fer-lo servir, els usuaris
s’han de descarregar l’aplicació
AMB P+R, que permet accedir a
l’aparcament i gaudir dels preus
que ofereix el sistema que combina el vehicle privat i el transport públic. Per a l’alcalde Antonio Balmón, aquest sistema
ofereix “solucions per fomentar
una mobilitat més sostenible,
que de mica en mica contribueixin a canviar els nostres hàbits a l’hora de desplaçar-nos”.

Els comuns reclamen un
Pla de Contingència al Govern

SANITAT4L’augment de casos
positius de coronavirus a Cornellà dels últims dies ha empès
En Comú Movem Cornellà a
demanar a la Generalitat que acceleri el Pla de Contingència
que, en principi, havia de posarse en marxa l’1 de setembre per
fer front als rebrots que hi poguessin haver a la tardor.
Tenint en compte que els rebrots han aparegut abans del
previst i que ja estan afectant algunes de les ciutats més poblades de l’àrea metropolitana
com l’Hospitalet o Barcelona,

els comuns demanen a Salut
que reforci els centres d’atenció
primària amb més personal,
més materials i més pressupost
per poder detectar els casos de
coronavirus més ràpid sense
empitjorar l’atenció sanitària a
les residències i a la resta de
ciutadans.
El Govern, a través del nou
secretari de Salut Pública de
Catalunya, Josep Maria Argimon, ja ha anunciat que vol
augmentar la capacitat per fer
30.000 proves PCR diàries a
partir de finals de juliol.

Les discoteques denuncien
falta de policia a Femades

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra expliquen a Línia Cornellà que la investigació sobre la
mort d’una noia al barri de Femades es manté oberta. Els
agents continuen buscant la possible autora dels fets, que van passar diumenge 28 de juny a la matinada a la zona d’oci que hi ha al
polígon industrial.
La policia catalana va rebre
un avís poc després de les sis del
matí on se’ls advertia que hi havia una dona greument ferida. Els
serveis d’emergències van traslladar la noia a un centre hospi-

talari però no van poder fer res
per salvar-li la vida.
Davant la gravetat dels fets, la
patronal de l’oci nocturn FECASARM va decidir presentar-se
com a acusació popular en la
causa judicial. Segons l’ACN, l’entitat condemna els fets i lamenta
“la manca de presència policial”
a la zona quan és l’hora de tancar
els locals.
A més, asseguren que tot va
passar després d’una baralla que
va durar 15 minuts sense que hi
anés la policia i que l’ambulància
també va tardar molt a arribar.
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Montilla defensa el seu fitxatge
per Enagás al Parlament

POLÍTICA4“No he vingut a demanar perdó”. Així de contundent es va mostrar l’expresident
de la Generalitat, José Montilla,
en la seva compareixença davant
de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament. El també
exalcalde de Cornellà va ser convocat davant d’aquesta comissió
pel seu fitxatge pel consell d’administració d’Enagás.
Tots els partits excepte el
PSC van explicar que consideren
que aquesta tasca és incompatible amb la d’expresident del Govern i per això van reclamar
que renunciï a una de les dues.
Així li va demanar José Rodríguez, diputat d’Esquerra, que
va assegurar que “la figura d’expresident li ha quedat petita”, ja
que no li dona la importància
que el càrrec mereix.
El portaveu de JxCat, Eduard
Pujol, va anar més enllà i va dir
que acceptar aquest fitxatge va
contra “l’ètica i l’honorabilitat de
qualsevol càrrec públic, però especialment del president de la
Generalitat” i, per això, tal com
recull l’Agència Catalana de
Notícies, va demanar a Montilla
que abandoni la idea d’acceptar
el càrrec al consell d’administració de la companyia elèctrica,
que també cotitza a l’Ibex-35.

líniacornellà.cat

Podem dona la seva assignació
al fons de contingència local
CORONAVIRUS4Podem ha renunciat a l’assignació que rep
com a grup municipal durant
els mesos d’abril i maig. Els liles
han demanat que aquests diners
es destinin al fons de contingència aprovat pels partits i que ha de
servir per ajudar a fer front a la
crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid.
Així doncs, el partit renuncia
als 4.216 euros que li pertocarien

com a grup municipal durant
aquests dos mesos. Tots els partits reben 1.500 euros al mes
com a grup polític i 304 euros
més per cada regidor.
Des del partit expliquen que
molts dels seus grups en altres
pobles i ciutats de Catalunya
han fet el mateix i que a la Junta de Portaveus del 27 de març
van proposar que ho fessin la
resta de partits del Ple.

Els sindicats reclamen un nou
model econòmic més social

José Montilla durant la compareixença al Parlament. Foto: Gerard Artigas/ACN

MALA IMATGE
Ciutadans i els comuns van reconèixer que el seu fitxatge no és
il·legal, però els dos partits van
coincidir a dir que “fa lleig”.
Lorena Roldán, portaveu dels
taronges al Parlament, va assegurar que l’exbatlle cornellanenc “ha tornat a decebre” els
ciutadans amb aquesta “porta giratòria de més de 360.000 euros
l’any” i li va demanar que faci un
“pas enrere”.
Des d’En Comú Podem, Marta Ribas va afirmar que entrar a
formar part del consell d’admi-

nistració d’Enagás “és legal però
poc ètic” i va defensar que cal canviar la llei d’expresidents per evitar que casos així es repeteixin.
Un dels grans debats va ser
sobre el fet que Montilla ha assegurat que mantindrà oberta la
seva oficina d’expresident, un espai que paga la Generalitat a través del seu pressupost. Els partits consideren que això és incompatible amb treballar per al
sector privat, però l’expresident
va argumentar que no farà servir “mitjans ni espais públics
per a les activitats privades”.

MOBILITZACIÓ4Més d’un centenar de persones es van concentrar, dissabte 27 de juny davant de l’Ajuntament, per reclamar una sortida social de la crisi provocada pel coronavirus que
tingui en compte tota la societat.
Amb el lema ‘Per unes vides
dignes’, els sindicats Comissions
Obreres, UGT i USOC van reclamar a tots els agents polítics i socials que es firmés un gran acord
per “rescatar les persones, els
salaris i els llocs de feina”.
A la protesta s’hi van unir
partits polítics, associacions, entitats i representants de diferents col·lectius com la Favbaix,
la Federació d’Associacions de

Veïns de la comarca. La protesta també va estar protagonitzada pel tancament de Nissan, ja
que diversos treballadors de la fàbrica japonesa es van sumar a la
concentració per demanar que
no es tanqui la planta de l’automobilística i puguin conservar les
seves feines.
Pràcticament un mes després, el Govern, els sindicats i les
patronals han firmat l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció
Social, un document que té com
a objectiu traçar les línies mestres
per sortir de la crisi provocada
pel coronavirus. Ho han fet dilluns 20 de juliol.
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Els museus
de Cornellà
reobren portes

Descomptes
per a aquesta
tardor a l’Auditori

CONEIXEMENT4La pandèmia
del coronavirus ha obligat a suspendre l’edició d’enguany de la
Universitat d’Estiu de les Dones,
que havia d’arrencar a principis
de mes. Per tal d’animar les cornellanenques i la resta de ciutadanes a participar en la nova edició que ja s’ha previst per a l’any
que ve, l’Ajuntament va decidir
fer un homenatge a aquesta iniciativa difonent dades i aspectes
interessants a través de les seves
xarxes socials sobre les anteriors edicions de la Universitat
d’Estiu de les Dones.
Durant la primera setmana
de juliol, el consistori va recordar el gairebé mig centenar de
cursos que s’han fet des de l’inici d’aquesta universitat, que es va
posar en marxa el 2008.
La Universitat d’Estiu de les
Dones va néixer amb l’objectiu
d’empoderar el paper de la dona
en diferents aspectes de la nostra societat. Des de llavors, en
col·laboració amb l’equip de professores i professors de la Universitat de Barcelona i dins el
marc del programa “Juliols a la
UB”, s’han fet cursos amb perspectiva de gènere sobre el món
del còmic, el cinema i el teatre,
l’educació o la teologia.
El Citilab és l’espai on, cada

EQUIPAMENTS4El Museu Palau
Mercader ha tornat a obrir portes després del confinament i ho
ha fet amb la seva mostra fixa i
amb una exposició temporal sobre la persecució que van patir
centenars de dones a Catalunya
durant dècades, perseguides perquè les autoritats les acusaven de
practicar la bruixeria.
‘Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya’ vol
trencar amb els tòpics i les llegendes que ha generat el fenomen de la bruixeria al país i que
han servit en multitud d’obres
plàstiques, en la literatura i, fins
i tot, en el cinema. La mostra també vol donar resposta a tots
aquells interrogants que ha generat la repressió que van patir
totes aquestes dones. Per poder
visitar l’exposició s’ha de concertar una visita. Pels que no la
puguin veure abans del 26 de juliol, quan el museu tanca per
vacances, l’exposició tornarà a la
tardor i estarà disponible fins al
25 d’octubre.
També es pot tornar a visitar
l’exposició del Museu de Matemàtiques de Catalunya, que per
mantenir les mesures de seguretat ha redistribuït algunes sales i
ha reduït l’aforament per oferir
totes les garanties als visitants.

CULTURA4“Torna la il·lusió” és
el lema de la nova temporada de
l’Auditori de Cornellà, que ofereix
tota una sèrie de descomptes i
abonaments perquè els cornellanencs i les cornellanenques
tornin a gaudir de la cultura.
Manu Guix serà l’encarregat de
posar en marxa una temporada on
tots aquells que comprin les entrades anticipadament obtindran
un 10% de descompte en comparació amb el preu de taquilla. En
el cas dels espectacles infantils,
aquest descompte arribarà al 50%.
També gaudiran d’avantatges els
menors de 25 anys, que podran
comprar les entrades amb un 25%
de descompte, i els més grans de
65, que com a màxim pagaran 10
euros per entrada.
A més, la temporada que
arrenca aquesta tardor també
comptarà amb abonaments.

El coronavirus va obligar a suspendre l’edició d’enguany. Foto: Ajuntament

matí, els cursos omplen d’activitats el recinte. En canvi, a les
tardes és el torn de les activitats
més variades amb tallers vinculats al feminisme, com per exemple exposicions, taules rodones
o concerts, entre d’altres.

NOMS DE PRIMER NIVELL
Aquest homenatge també ha
servit per recordar algunes de les
dones que han protagonitzat les
conferències magistrals que han
servit per inaugurar les diferents edicions. En aquests actes
hi han participat l’actriu Mercè

Sampietro, la sociòloga Marina
Subirats, la directora de cinema
Mabel Lozano o les exministres
Bibiana Aído i Carmen Alborch.
També s’ha volgut destacar
en aquest record a les xarxes les
gales de cloenda, actes que any
rere any són més espectaculars
i que compten amb artistes com
Berta Puigdemasa, Carmen Mateo, Dania Rodríguez, Núria Villà i Ximena Augusto, que han
ofert concerts i actuacions per
acabar les diferents edicions.
Tot, per escalfar motors de
cara a l’any que ve.

Foto: Pere Francesch/ACN

Homenatge a les xarxes a la
Universitat d’Estiu de les Dones
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Innovació | El comerç local aposta pel servei a domicili
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El Pla de reactivació local aprovat per tots els partits del Ple preveu destinar
90.000 euros a crear una plataforma de compra en línia i un servei de logística
que permeti que el comerç local de la ciutat pugui explotar la compra per internet.

Els clients de l’Splau han donat
més d’una tona d’aliments
SOLIDARITAT4Els clients i compradors del centre comercial
Splau mostren la seva generositat des de l’abril, quan es va instal·lar un punt de recollida d’aliments que el centre comercial i el
supermercat Mercadona entreguen a la Botiga Solidària de
Cornellà, que ja ha rebut més d’una tona d’aliments.
Des del centre comercial expliquen que l’objectiu d’aquesta
iniciativa és proporcionar aliments i productes bàsics a les famílies més vulnerables i que estan passant per dificultats econòmiques a la ciutat per la crisi
provocada pel coronavirus.

La Botiga Solidària
de la ciutat ha rebut
els més de 1.250 quilos
recollits al centre
El punt de recollida de productes ja ha rebut més de 1.250
quilos d’aliments i altres pro-

El punt de recollida que s’ha instal·lat al centre comercial. Foto: Splau

ductes bàsics, que el centre comercial ja ha fet arribar a la Botiga Solidària, una entitat que treballa per ajudar wls cornellanencs i les cornellanenques més
vulnerables.

COMPROMÍS AMB LA CIUTAT
El gerent del centre comercial,
Jaime Tamayo, explica que “som

conscients que aquesta crisi de la
Covid-19 ha afectat directament
els col·lectius més vulnerables de
la ciutat” i per això han reforçat
el seu compromís “per estar encara més a prop de la nostra comunitat”.
En aquest sentit, la campanya per recollir aliments a l’Splau
encara s’allargarà unes setmanes.

Un servei municipal ofereix
consells per reduir el consum

AJUDES4Reduir el consum d’aigua, electricitat o gas per rebaixar
les despeses. Aquest és l’objectiu
del servei d’assessorament per a
petites empreses posat en marxa
per l’Ajuntament de Cornellà i
que compta amb la col·laboració
de l’empresa Ecoserveis.
Aquesta companyia ajuda els
comerços locals i les petites i
mitjanes empreses de la ciutat a
reduir els costos fixos dels subministraments. Per fer-ho, els
informa de les mesures excepcionals que s’han posat en marxa des de les diferents adminis-

tracions, Generalitat, govern central i administracions locals, per
ajudar els negocis a afrontar
aquest tipus de despeses.
Es tracta d’un servei totalment gratuït que també assessora les companyies, que han de tenir menys de deu treballadors, sobre quin consum fan i quines potències tenen contractades.
Ecoserveis també explica com
es poden fraccionar o ajornar
les factures dels subministraments, per tal de facilitar-ne el pagament i ajudar a millorar l’economia de les petites empreses.

Esports
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Bàsquet | Primers noms per al projecte d’LF2 de l’Almeda

Mar Pacheco, Claudia Baraut, Judit Ortiz, Francina Ayuso, Claudia Estepa, Júlia Aviñoa, Olatz Pino
i Paula Gili són els primers noms confirmats de l’equip del Basket Almeda que competirà a Lliga
Femenina 2 el curs que ve. Falta saber el nom del tècnic, després de la marxa de Guillem Abelló.

A dos partits de Segona Divisió
» Els de Guillermo Fernández Romo donen la sorpresa i eliminen l’Ibiza en un partit extraordinari
» La UE Cornellà jugarà el segon partit del ‘play-off’ el pròxim dijous 23 contra l’Atlético Baleares
Pau Arriaga
CORNELLÀ

No es podia haver somiat en un
millor debut en el play-off exprés.
La UE Cornellà de Guillermo
Fernández Romo va donar un
cop de puny sobre la taula el
passat dissabte 18 i va eliminar un
dels favorits a l’ascens fora dels
quatre campions de grup, la SD
Ibiza (1-2).
El guió del matx, a més, no
podria haver estat més favorable
als interessos verds. Després d’un
inici de partit amb poques ocasions, cap al quart d’hora de partit la UEC va propinar dos cops
que acabarien sent letals; un cop
de cap de Juan Camilo Becerra
després d’una centrada de l’extrem dret al minut 13 i un golàs
de Pablo Fernández amb un xut
imparable amb la cama esquerra
des de la frontal de l’àrea van dibuixar un panorama immillora-

ble al minut 17. Lluny de conformar-se amb aquesta renda, els de
Romo encara podrien haver marcat el tercer després d’una combinació entre els laterals Javi Jiménez i Iván Guzmán, que va
aturar el porter eivissenc.
Després del descans, el Cornellà va veure com l’equip de
Pablo Alfaro estirava línies i buscava la porteria de Ramón Juan.
L’equip blau cel retallaria distàncies al minut 18 de la represa
en una jugada d’estratègia, una
falta lateral pentinada des del
segon pal que el davanter Javi Pérez remataria en semierrada.
S’obria un escenari nou, però
l’actuació de la defensa de la UE
Cornellà va ser sòbria i solvent.
L’únic ensurt que va patir la parròquia verda va ser cap a la
recta final del matx, quan Cristian
Pérez, en una acció defensiva
formidable, va evitar que un xut
de Sergio Cirio des de l’interior de
l’àrea gran posés en perill la porteria de Ramón.

Els cornellanencs celebren un dels gols en el partit contra els eivissencs. Foto: UEC

PENSANT EN EL 23-J
L’eufòria per la classificació, però,
serà efímera, perquè el play-off
exprés no dona oportunitats per
celebrar res de res. Els de Romo,
doncs, pensen ja en el partit del
pròxim dijous 23 que els enfrontarà a un altre equip de les Illes,
l’Atlético Baleares.

En aquesta segona ronda, els
verds es veuran les cares contra
els balearicos, campions del grup
1, que van deixar escapar l’oportunitat de pujar directament a Segona Divisió després de perdre el
passat diumenge 19 per penals
contra el Cartagena.
El tercer i definitiu partit per

l’ascens es jugaria diumenge 26.
Sigui com sigui, en aquesta temporada atípica i que serà recordada per sempre més passi el que
passi, els cornellanencs estan
més a prop que mai de fer història: només han de guanyar dos
partits més per dir que són un
conjunt de Segona Divisió.

Viu en línia
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| Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina diversió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.

Famosos

No t’ho perdis

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de
Llobregat va marcar l’inici de la carrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc
Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han passat més de vint anys i nou àlbums
des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sorprendre el seu públic. Després d’haver fet dos discos en anglès i tota la
resta en castellà, Sidonie ha publicat aquest juliol la seva primera
cançó en català: Portlligat. És el segon single del desè àlbum del grup,
El regreso de Abba, que s’estrenarà
cap a la tardor i que comparteix títol amb el primer llibre de Ros, que
va veure la llum el mes de març.

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la
seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest
any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes variades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha
programat desenes d’actes tant a Barcelona com a
l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà estar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va
bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan
espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.

Llibres
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Teatre
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La fitxa
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Ser un grup amb 20 anys de trajectòria

Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Publicar la seva primera cançó en català

‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva

El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

Música

Pelis i sèries

El somni blau
Eva Comas Arnal

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

Brightest Blue
Ellie Goulding

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda continua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fascinant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per segur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixista promet 57 minuts de bogeria.
A l’Antic Teatre de Barcelona.

La cantant britànica Ellie Goulding acaba de publicar el seu quart àlbum d’estudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tretze cançons, i per una segona part titulada EG.0, amb cinc cançons més interpretades en col·laboració amb altres artistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?”Aquest és el plantejament de L’effondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veurela és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandèmia global, però és l’actual èxit de Filmin.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Prevenir les picades de mosquit
i

SALUT

acances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arribada de la calor, ens toca conviure amb uns companys
força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.
El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar
roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència humana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumulacions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’aconseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.
D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acostin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solucions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. També és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com citronella, alfàbrega, espígol o romaní.

V

Les claus
Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

HÀBITAT
ROBA

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES
REPEL·LENTS

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa
Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella
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