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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 
El resultat de l’estudi, que ha

entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.
I quins canvis són els que cal

impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 
Sobre el paper de les admi-

nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 
“Tinc un mirall amb el qual

parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Albert Ribas
CORNELLÀ

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada
» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
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La lupa

per Helena Escoda (Coordinadora per l’Abolició dels Correbous de Catalunya)

Feminisme i correbous
Malgrat que aquest estiu no s’han cele-
brat correbous, ha sorgit una nova polè-
mica sobre aquesta tradició. Un grup de
setze dones de les Terres de l’Ebre i del
nord del País Valencià han decidit agru-
par-se per formar la primera colla fe-
menina federada d’emboladores de Ca-
talunya. El nom amb el qual s’han pre-
sentat és el d’Emboladores del Delta, i vo-
len lluitar per fer-se un nom a les festes
majors catalanes i valencianes amb la fi-
nalitat de demostrar que les dones tam-
bé són capaces d’embolar un bou, tal com
solen fer les colles masculines. La tem-
porada d’enguany havia de ser molt es-
pecial per a elles, ja que es volien estre-
nar embolant i presentant-se com a
agrupació a la festa de la Segregació de
Sant Jaume d’Enveja, però l’emergència
sanitària derivada de la irrupció de la Co-
vid-19 ha obligat a posposar
els seus plans com a mínim
fins a l’any vinent.
Arran d’un reportatge so-

bre la creació d’aquesta colla
emès als informatius de TV3,
va esclatar una forta polèmi-
ca derivada, per una banda,
pel fet que la televisió pública catalana do-
nés veu a una agrupació que promou una
activitat controvertida i èticament qües-
tionada, atès que el maltractament a l’a-
nimal és inherent a la celebració del bou
embolat i, per l’altra, arran de la reivin-
dicació d’igualtat de gènere en el si del
món taurí. Així doncs, com han de rebre
notícies com aquestes les associacions fe-
ministes? En un article anterior vaig fer
referència als components masclistes in-
herents a les celebracions taurines, per-
què ja és hora que s’analitzi el significat d’a-
questes tradicions des de la perspectiva del
feminisme, una assignatura encara pen-
dent. En nom de la tradició i de la cultu-
ra s’han comès –i encara avui es perme-
ten– veritables atrocitats contra les dones
i els animals. Lògicament, en una socie-

tat d’arrels masclistes les tradicions con-
servaran trets masclistes, però al món tau-
rí el masclisme és quelcom inherent.
Segons les investigacions de l’antro-

pòleg Jofre Padullés i Plata, exposades a
l’obra Festes amb bous. Recorregut pel
nostre patrimoni cultural a través del
Corre de Bou de Cardona, els correbous
no són simples vulgaritats desestructu-
rades. La mirada de l’antropòleg permet
copsar una clara relació entre la simbo-
logia taurina i qüestions clau de la nos-
tra cultura patriarcal. El risc d’encarar un
toro atrau molts mascles en període de jo-
venesa com a ritual iniciàtic a una nova
fase d’una suposada masculinitat adul-
ta representada per la figura del toro.
La filosofa Marta Vericat i Torné ha

analitzat amb detall els elements pa-
triarcals presents al món taurí, i un dels

punts més detallats és el paral·lelisme en-
tre l’abús comès a les tauromàquies i l’a-
bús comès a la prostitució, ja que ni els
toros per a la tauromàquia, ni les dones
per a la prostitució representen un límit
per a la instrumentalització i satisfacció
humana, especialment la masculina. En
ambdós contextos, individus (animals i
dones) esdevenen un recurs del qual se’n
pot disposar a canvi de diners.
Des dels seus inicis, la genealogia del

pensament occidental ha concebut la
dona com un ésser inferior, subordinat a
l’home, i com la seva eina de possessió i
reproducció. Seguint la tradició andro-
cèntrica llegada pel pensament d’Aristò-
til, les dones, els esclaus i els animals eren
éssers incomplets, el destí dels quals es
trobava en mans de l'únic animal racio-

nal: l’home. Amb aquest rerefons, no ens
hauria de sorprendre que el concepte
Drets pels Animals fos entrellaçat per pri-
mera vegada a la història com una ironia
burlesca en resposta al concepte Drets per
a les Dones, exposat a La Vindicació dels
Drets de la Dona (1772) per la britànica
Mary Wollstonecraft, en un assaig en el
qual aquesta autora defensava la dona
com un ésser racional i, per tant, el seu
dret a poder accedir a l’educació. Per a
Wollstonecraft, l’educació era el pilar en
la lluita pels Drets de la Dona, i per aquest
motiu la van convertir en el blanc de tota
mena de burles i escarnis. En l’assaig La
Vindicació de Brutus, el prestigiós filòsof
Thomas Taylor (contemporani de Woll-
stonecraft), professor de la Universitat
d’Oxford, demanava també “drets per als
animals”, doncs, segons Taylor, si el rao-

nament de Wollstonecraft
que advocava pels drets de les
dones es podia admetre com
a racional, llavors, les “bèsties”
també haurien de tenir drets.
Taylor i el seu entorn estaven
ben convençuts d’haver acon-
seguit reduir la tesi de Woll-

stonecraft a quelcom absurd, però després
d’anys de lluita sacrificada i dura, les re-
ivindicacions feministes començaren a re-
collir els seus fruits.
Les violències masclistes i les violèn-

cies exercides sobre els animals en nom
de la tradició i la cultura mai són inde-
pendents entre si, estan completament in-
terconnectades, raó per la qual la solida-
ritat hauria de convergir. A parer meu, un
grup d’emboladores que promouen la mal
dita “festa dels bous”, on l’animal és ins-
trumentalitzat, objecte de culte i de mar-
tiri alhora, representa una mala inter-
pretació dels valors de justícia i igualtat
que ha de promoure el feminisme, ja que
en qüestió de rituals tradicionals, dones
i animals som víctimes de la llei del més
fort exercida pel patriarcat més primari.

Les violències masclistes i les violències 
exercides sobre els animals en nom de la

tradició mai són independents entre si

Acabo de sentir que
els i les MIR, que han

estudiat 6-7 anys, han
fet guàrdies de 24 hores des de l’ex-
plosió de la pandèmia, cobren un sou
base per treballar de 8h a 17h que... NO
ARRIBA A 1.000 EUROS. Em sembla
tan demencial que he hagut d’apujar
la ràdio per si no ho havia sentit bé.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara que es parla de
baixa assistència a l’es-

cola entre la comunitat
gitana és important assenyalar les con-
dicions estructurals. Una d’elles és la SE-
GREGACIÓ. A les escoles amb més di-
versitat entre l’alumnat tenen aquests
dies moltes menys faltes. Això té res-
ponsables. 

@paurodra

Ayuso no lucha con-
tra una pandemia: lo

hace contra los que la
padecen. Con refuerzo de fuerzas po-
liciales y medidas discriminatorias que
se ceban con el sur y las zonas humil-
des, pero no con inversiones en sus bar-
rios y pueblos, y un refuerzo de am-
bulatorios y transporte público.

Un cantant famós està
passant per un moment

emocional difícil que se-
gurament ha derivat en una depressió
amb trastorn bipolar. La malaltia li fa-
ria actuar d'aquesta manera que di-
verteix tant a tothom. Conseqüències
de ser uns ignorants en salut mental.
Així es perpetua l'estigma.

@lluciaramis@anluma99@paullonch
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Els semàfors

Ajuntament
La mobilitat és una de les coses que

la pandèmia farà canviar, i el govern lo-
cal vol sumar-s’hi ampliant la xarxa de
carrils bici. Un exemple és la via d’un

quilòmetre que connecta diferents espais
del polígon industrial del barri d’Almeda.

pàgina 8

Nobel Plastiques
Una vintena de cornellanencs es poden
quedar sense feina si prospera la decisió
dels propietaris de Nobel Plastiques de
tancar la fàbrica de Sant Joan Despí.

Ells s’afegirien als més de 5.800 veïns i
veïnes de la ciutat que estan a l’atur. 

pàgina 10

CB Cornellà
En la seva estrena a la Lliga Catalana
LEB, els homes de Juan Couto van

guanyar per tres contra el Pardinyes de
Lleida. L’equip, que acaba de pujar a
LEB Plata, tindrà un nou test de nivell
el pròxim dia 26 a la pista del Barça B.

pàgina 13
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L’ANC aprofita la Diada 
per denunciar l’espoli fiscal a Cornellà1

2
El nou curs de bàsquet arrenca 
amb les Lligues Catalanes

El risc de rebrot es dispara a Cornellà

L’Splau regala figures 
d’animals col·leccionables

Un nou carril bici connecta el polígon 
industrial d’Almeda de Cornellà
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Safata d’entrada

El caos i l’incompliment de me-
sures sanitàries en molts instituts
catalans comporta un elevat risc
de contagi del professorat, de l’a-
lumnat i de la resta del personal.
El Departament ens diu que els
grups estables d’alumnes barra-
ran el pas a la Covid-19, però els
alumnes es continuen barrejant
durant el pati i durant les entra-
des i sortides al centre. A més,
moltes aules resten sense distàn-
cia de seguretat o sense possibili-
tat de ventilació. D’altra banda,
els equipaments de protecció no
han arribat o, si ho han fet, ha es-
tat en quantitats insuficients, de
baixa qualitat i no homologats.
Les distàncies de seguretat no es
mantenen amb reunions de do-
cents en espais reduïts i, de vega-
des, es fan sense mascareta per-
què aquestes no han arribat o són
minses. També alguns professors
en contacte amb alumnes posi-
tius en Covid-19 han estat convi-
dats a continuar amb les classes.
També hi ha hagut alumnes que
no s’han deixat prendre la tem-
peratura i el director els ha per-
mès l’entrada, o d’altres que se’ls
ha permès no posar-se la masca-
reta a l’aula. En fi, aquest desga-
vell no el sap corregir el Departa-
ment per moltes declaracions que
faci. El rebrot serà imminent.

Covid a l’escola
per David Rabadà

Classes de religió?
per Jordi Lleal 

La notícia del Departament
d’Ensenyament que es faran
classes de religió islàmica ha des-
encadenat la polèmica, entre
els que hi estan a favor i en con-
tra. Sembla que una gran ma-
joria està en contra que s’im-
parteixin classes de religió a les
nostres escoles, sent Catalunya
una administració laica. Ni que
sigui un pla pilot, han passat
molts anys per treure la religió
catòlica de les nostres escoles pú-
bliques. Del que es tracta, en tot
cas, és d’explicar les civilitzacions
del món, de com cada civilitza-
ció projecta la seva mirada per
prendre consciència del que té al
seu entorn, com es menja, com
es tracta la família, les relacions
home-dona, el seu art, el seu
idioma i, és clar, les seves reli-
gions. Una assignatura d’His-
tòria de les Civilitzacions sembla
que seria molt més profitosa per

a tots, perquè si s’explica l’Islam
i la religió Catòlica, no tenen el
mateix dret el Budisme, l’Hin-
duisme, el Judaisme, la tradi-
cional xinesa, etcètera? Consta
que molt escolars, quan els por-
ten a visitar un museu, es miren
les pintures i les escultures, però
no entenen quin és el seu sentit
ni què volen representar. D’ai-
xò se’n pot dir incultura, sense
entrar en el tema religiós prò-
piament dit. La religió és cosa
que en tot cas s’ha de plantejar
en l’entorn familiar i en cons-
ciència particular, l’adoctrina-
ment no es pot fer a l’escola, ni
pública ni privada.
El lema: ‘L’escola instrueix, la

família educa’ és fonamental per
entendre quin és l’espai en què
s’ha de moure cada estament.
Des del coneixement de les altres
civilitzacions s’arriba al respecte
absolut entre tots nosaltres.   

Les millors
perles

Samuel L. Jackson s’ha adreçat a Donald Trump en català. “Que et
fotin”, li ha dit l’actor al president dels Estats Units. Una expressió
que, de fet, li ha repetit en altres llengües, com l’euskera, l’islan-

dès i l’esperanto. Ho ha fet en un vídeo viral que ha omplert les xar-
xes de comentaris i ha augmentat l’estima dels catalans per Jackson.

Una taula de surf recorre tota sola 8.000 quilòmetres en
dos anys. El surfista Doug Falter va perdre la seva taula el
2018 a Hawaii i ara l’han trobat a les Filipines. Han sabut

que era la mateixa taula perquè duia una inscripció que ha estat
clau en la recerca del propietari.

Quedar-se a l’atur en plena pandèmia és molt dur, i més si tens
60 anys. Però a grans problemes, grans solucions. Això devia
pensar Paul Marks, un home escocès que es va trobar en

aquesta situació i va decidir penjar un vídeo a LinkedIn fent flexions
per demostrar que estava en forma. Ha rebut més de 100 ofertes.

El món de la moda ens té acostumats a tendències que la
majoria no som capaços d’entendre. Gucci ha estrenat uns
pantalons texans que valen 750 euros. La peculiaritat?

Són uns pantalons bruts, plens de taques d’herba, com si els
hagués portat una criatura mentre jugava al parc.

Prendre unes pastilles una nit a Dublín i despertar-se tres dies
després en una banyera a França, sense tenir ni idea de com hi
has arribat. Li va passar a Johnny Depp, tal com ell mateix ha

explicat fa pocs dies al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on ha
presentat un documental que parla sobre drogues.

A les xarxes

@rsalmurri: 20.687. Rècord de signatu-
res que deixen Bartomeu més tocat que
mai. En pandèmia, sense partits i en 14
dies... I el president no pensa dimitir. 

@PouBoada: Segons el doctor Argimon,
a Catalunya es reduirà la quarantena de
catorze a deu dies d’aïllament per als con-
tactes amb un positiu de Covid-19.

#De14A10Dies

@aberron: ¿Quién necesita médicos y ras-
treadores teniendo retórica y banderas
para combatir el virus? Y Madrid es Es-
paña dentro de España.

#CaosAMadrid #MésQueUnaMoció
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MOBILITAT4La crisi sanitària
del coronavirus està deixant
molts canvis a la societat. Mol-
tes coses no tornaran a ser com
abans, i una d’aquestes és la
mobilitat. Molts ajuntaments
que fins ara apostaven bàsica-
ment pel cotxe han vist que cal
canviar la manera de moure’s per
la ciutat i cal oferir alternatives
i facilitats als ciutadans.
Un exemple és el carril bici

que l’Ajuntament de Cornellà
ha creat a la zona industrial
d’Almeda. Es tracta d’una via de
gairebé un quilòmetre que pas-
sa per l’avinguda Maresme, el ca-
rrer Albert Einstein i el carrer
Tirso de Molina. Un nou pas que
uneix punts tan importants de la
ciutat com el World Trade Cen-
ter, la Fira, el Centre d’Empreses
o l’Auditori, entre altres.
Des del consistori asseguren

que no es tracta d’una mesura aï-
llada, sinó que forma part del
projecte d’ampliació de la xarxa

pedalable de la ciutat que volen
impulsar durant aquest 2020 a
tota la ciutat per tal de fomentar
un transport més saludable i
sostenible dels veïns i veïnes.
En aquest sentit, fins a finals

d’any es faran obres per millorar
la connexió i la seguretat dels ca-
rrils bici de tot el barri d’Alme-
da, per tal de facilitar i fomentar
els viatges amb bici amb la res-
ta de la ciutat i amb l’Hospitalet.

SANCIONATS
L’increment d’usuaris que fan ser-
vir patinets elèctrics i bicicletes
també ha fet augmentar les san-
cions que posa la Guàrdia Urbana.
Aquest setembre ja n’han

posat 66 i, des de principis d’any,
en són 329. La majoria són per
“conduir de forma negligent i per
la vorera” (82), però també per
portar més d’una persona o per
anar sense casc.

Un encreuament del nou carril bici. Foto: Twitter (@claudiocarmonav)

Un nou carril bici connecta
el polígon industrial d’Almeda
» La via fa un quilòmetre i enllaça el World Trade Center i la Fira
» Es vol fomentar la mobilitat sostenible per reduir les emissions

Ensurt a l’estació de Rodalies
per una pistola de mentida

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van fer una intervenció
especial dissabte 19 a l’estació de
Rodalies de Cornellà. Un ampli
desplegament d’agents es va di-
rigir a la parada de trens després
que una persona que anava dins
d’un comboi els truqués per ad-
vertir-los que un altre passatger
portava una pistola.
La policia catalana va fer pa-

rar el tren a l’estació de Cornellà
i hi va entrar per trobar l’home
que, segons expliquen els Mossos
a Línia Cornellà, en cap mo-
ment va fer ostentació de l’arma

ni la va treure per amenaçar o
apuntar ningú.
Un cop a l’interior del tren van

detenir l’home i van comprovar
que l’arma era simulada. El de-
tingut, que va quedar en llibertat
després d’anar a declarar, té di-
versos antecedents per robatoris
i furts. Els Mossos es van quedar
amb l’arma i asseguren que el cas
no té res a veure amb terrorisme.
Molts veïns i veïnes van veu-

re l’important desplegament d’a-
gents i vehicles policials que es
van desplegar a la zona de l’esta-
ció per l’operació policial.

Dues dones a presó per la mort
d’una noia en una discoteca

POLICIAL4El jutjat de guàrdia
de Cornellà ha decidit enviar a
presó provisional sense fiança a
les dues dones detingudes per
l’assassinat d’una noia a finals de
juny a la zona de discoteques del
barri de Famades.
Els fets van passar diumen-

ge 28 de juny a la matinada,
quan durant una baralla al ca-
rrer, un cop les discoteques ja
havien tancat, un parell de dones
van agredir-ne una altra, que va
acabar morint. La víctima era
veïna del barri de Pubilla Cases,
a l’Hospitalet.

Des de llavors, els Mossos
d’Esquadra havien estat buscant
les principals sospitoses, que van
marxar de casa seva i es van es-
tar amagant en domicilis de fa-
miliars per tot el país i, fins i tot,
a l’estranger per evitar que les tro-
bessin, tal com recull l’ACN.
Finalment, el 16 de setembre

van aconseguir trobar una de les
dones i el seu home i els van de-
tenir. L’endemà van detenir una
altra de les dones i a la seva pa-
rella. Tots són veïns de Gavà i Vi-
ladecans. Els homes van quedar
en llibertat amb càrrecs.

L’ANC aprofita la Diada
per denunciar l’espoli fiscal

11 DE SETEMBRE4Cornellà va
ser un dels punts escollits per
l’Assemblea per celebrar la Dia-
da d’aquest any. La concentració
es va fer davant la seu d’Hisen-
da que hi ha a la ciutat, a la con-
fluència de l’avinguda dels Alps
amb la carretera d’Esplugues.
En aquest punt, un grup li-

mitat de persones es va mani-
festar durant la tarda de l’11 de
setembre. Els participants, que
havien de portar la mascareta

posada i mantenir una distància
de dos metres en tot moment,
van denunciar l’espoli fiscal que
pateix Catalunya i que, segons els
organitzadors, ha provocat les
retallades en sanitat.
Mantenint les mateixes me-

sures de seguretat, al matí es va
celebrar l’acte institucional de la
Diada, que aquest any va con-
sistir en una ofrena floral per
part del consistori en nom de
tota la ciutat i sense públic.

Medi Ambient |Ja se sanciona a la Zona de Baixes Emissions
Els vehicles que entrin a la Zona de Baixes Emissions sense etiqueta de la DGT ja re-
ben multes des del 15 de setembre. A la ciutat, aquesta mesura té un efecte força limi-
tat perquè només afecta el barri de Famades, l’únic que és a l’interior de les Rondes.
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Suspesos tots els actes 
al carrer per evitar rebrots

CORONAVIRUS4L’Ajuntament
ha decidit suspendre tots els ac-
tes al carrer fins a finals d’any, ha
anul·lat tota la seva agenda fins al
31 de desembre i ha anunciat que
no donarà permís a cap entitat
per fer actes al carrer. El govern
local ha pres aquesta decisió per
frenar els contagis i evitar que es
produeixi cap rebrot que pugui
afectar els veïns i veïnes.
Si el consistori ha pres aques-

tes mesures tan dràstiques, és per-
què les dades continuen sent pre-
ocupants. A mitjans de mes ja hi
havia més de 2.600 casos confir-
mats. A més, el risc de contagi a
la ciutat continua sent molt alt.
A principis de mes la situació

es va descontrolar i el risc de con-
tagi es va situar per sobre de 700.
El 15 de setembre s’havia acon-
seguit reduir i era de 199,30, per

sota de la barrera dels 200 que
marca quan el perill és alt.
També s’ha aconseguit frenar

la velocitat de propagació del vi-
rus, que a principis de mes era de
2,35 i ara és de 0,91, és a dir, que
cada contagiat transmet la Covid
a menys d’una persona.

CONTROLS MASSIUS
Davant d’aquesta situació, el De-
partament de Salut va decidir fer
cribratges massius al barri de
Sant Ildefons l’última setmana
d’agost. Els especialistes van fer
unes 1.500 proves PCR als veïns
i veïnes d’entre 18 i 40 anys que
es van apropar al punt de reco-
llida instal·lat al centre cívic.
L’objectiu d’aquestes proves

era trobar asimptomàtics que tin-
guessin la malaltia sense símpto-
mes per evitar que la contagiessin.

“Va ser un orgull i una responsa-
bilitat poder representar tot el
col·lectiu”. Això és el que va sen-
tir l’infermer Miguel Cerrillo quan
va anar a recollir la Medalla d’or
que el Parlament va entregar als
professionals dels serveis sanita-
ris com a reconeixement per la
seva entrega i el seu compromís
en la pandèmia del coronavirus.
L’acte es va celebrar a la cambra
catalana dijous 10 de setembre al
vespre i també va servir per ho-
menatjar les víctimes de la Covid.
Cerrillo ha explicat a Línia

Cornellà que també “estava una
mica nerviós”, perquè a ell li to-
cava ser el “representant d’un
col·lectiu molt gran i molt di-
vers” com és el de la infermeria.
Com ell mateix recorda, “no té
res a veure la funció d’un infer-
mer d’un CAP amb el d’una
UCI, on han vist la pitjor cara de
l’epidèmia”.

EL CANVI COM A NORMALITAT
Des de l’inici, el coronavirus ha
provocat una sacsejada a tot el
sector sanitari que encara dura.
De fet, com descriu Cerrillo,

“pràcticament cada dia és una
nova normalitat” per als profes-
sionals sanitaris. L’evolució del
virus canvia cada dia i, per això,
ell assegura que tots els profes-
sionals van “amb la mentalitat
que vas a trobar-te qualsevol
situació” per resoldre-la de la mi-
llor manera possible.
Per exemple, Cerrillo, que

és infermer de pediatria al CAP
Mossèn Jaume Soler i al de Sant
Ildefons, creu que les decisions
que s’estan prenent en relació
amb la reobertura dels centres
escolars “són les idònies”. Tam-

bé remarca que l’objectiu és “in-
tentar controlar els focus dins de
l’àmbit escolar” per evitar que
s’escampin fora.

“TOT EL MÓN HA CANVIAT”
“Impacte n’hi ha hagut perquè és
impossible que no n’hi hagi”, re-
coneix Cerrillo, que reafirma
que “tot el món ha canviat”. I ho
veu en detalls com “la forma de
relacionar-se” que la gent “tenia
abans, aquella naturalesa de sa-
ludar-se, d’abraçar-se” que el
virus ens ha obligat a transfor-
mar per mantenir-lo a ratlla.

Miguel Cerrillo, un dels professionals sanitaris que va recollir la medalla. Foto: ACN
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Miguel Cerrillo: “Va ser un orgull
representar tots els infermers”

Pau Massip Martori
CORNELLÀ



| 10

líniacornellà.cat CiutatSetembre 2020

ECONOMIA4Els acomiadaments
i els anuncis de tancaments d’em-
preses tornen a omplir titulars i
notícies una dècada després de
l’esclat de la bombolla immobi-
liària. La crisi social i econòmica
derivada de la pandèmia co-
mença a fer estralls a la ciutat, que
ja s’ha convertit en el municipi
amb més persones sense feina de
tot el Baix Llobregat.
Les xifres així ho demostren.

Cornellà va tancar l’agost amb
5.823 persones a l’atur després de
sumar més d’un centenar de per-
sones que s’han quedat sense
feina aquest estiu.
Això suposa un increment de

gairebé 1.200 persones en com-
paració amb el mes d’agost de
l’any passat i situa la taxa d’atur
de la ciutat, que és d’un 13,4%, un
punt per sobre de la que hi ha a
la comarca i al conjunt de l’àrea
metropolitana, les dues amb un
12,6%. De fet, la taxa d’atur de
Cornellà és superior, fins i tot, a
la registrada a tot el país, tot i que
en aquest cas només la supera per
una dècima (13,3%).

INCERTESA PEL FUTUR
A més dels milers de persones
que s’han quedat sense feina,
també cal tenir en compte la in-
certesa dels 7.458 treballadors i

treballadores d’empreses amb
seu a Cornellà que ara mateix es-
tan afectats per un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO).
La ciutat torna a encapçalar la

llista comarcal amb 970 empre-
ses que han aplicat un expedient,
899 per força major i 71 per altres
causes. En nombre de treballa-
dors afectats només la supera
Martorell, on la Seat i totes les
empreses proveïdores i de serveis
sumen més de 18.200 persones
afectades, i El Prat, on el nombre
de persones afectades és de més

de 12.100 per la crisi que pateix
el sector aeronàutic.
De la mateixa manera que

moltes de les persones afectades
per ERTOs d’empreses que tenen
la seu a Cornellà viuen a altres
municipis, l’anunci de tanca-
ments de fàbriques com el de No-
bel Plastiques, dedicada a la fa-
bricació de components per a
l’automòbil i ubicada a Sant Joan
Despí, també afecta la ciutat,
amb més d’una vintena de cor-
nellanencs que es podrien quedar
sense feina si l’empresa acaba
tancant la planta.

El cop del virus als polígons de la ciutat es fa evident. Foto: Àlex Recolons/ACN

La pandèmia deixa sense feina 
més de 5.800 cornellanencs

INNOVACIÓ4El Cornellà Open
Future encara la tercera fase
amb nou startups tecnològiques.
L’objectiu del programa d’incu-
bació és aconseguir que aques-
tes empreses es converteixen
en negocis que puguin sortir al
mercat en tres mesos. Per fer-ho
tenen temps per trobar finança-
ment fins al 16 de desembre.
Durant aquest temps, els pro-

jectes participants rebran el su-
port dels tècnics del Centre d’Em-
preses Procornellà i estaran em-
parats pel paraigua de la plata-
forma Telefònica Open Future.
Els nou projectes participants

són Abilista, dedicada a la fabri-
cació i disseny de prototips; Ana-
go Web, un software per gestio-
nar flotes de vehicles; Meetoptics,
sobre fotònica; NB-Ric, que ofe-
reix serveis d’informació del deu-
te no bancari; Watteco, una pla-
taforma d’inversió en energies re-
novables; Work4Flesh, desen-
volupadors de vídeojocs; Yado,
buscador d’espais de treball;
Yobber, una aplicació que con-
necta estudiants i empreses; i
Zdatalab, que optimitza preus
d’empreses de gran consum. 
Aquesta és la quarta edició

del Cornellà Open Future, que va
rebre més d’una trentena de
propostes.

Arrenca la tercera
fase del Cornellà
Open Future

L’Ajuntament
paga en onze dies
els autònoms

PAGAMENTS4Un informe de la
Federació Nacional d’Associa-
cions de Treballadors Autò-
noms (ATA) explica que l’A-
juntament de Cornellà és un
dels més ràpids de tot l’Estat a
l’hora de pagar les factures als
autònoms.
Segons el document elaborat

per l’entitat, el consistori corne-
llanenc és el desè més ràpid de tot
l’Estat a l’hora de pagar la feina
feta als autònoms entre els dife-
rents municipis analitzats. L’A-
juntament tarda onze dies a pa-
gar als autònoms, just per darrere
de Barcelona, que paga les fac-
tures en deu dies. Són les dues
ciutats catalanes més ben situa-
des a la classificació.
L’entitat recorda que, segons

la llei, les administracions públi-
ques han de pagar les factures a
trenta dies, com a màxim.
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L’Splau regala figures
d’animals col·leccionables

CAMPANYA4Fomentar les ma-
nualitats i els jocs entre la mai-
nada. Aquesta és l’aposta dels
responsables del centre comer-
cial Splau, que volen que els
més petits de la casa tornin a ju-
gar i a fer volar la seva imagina-
ció mentre fan manualitats.
Per aconseguir-ho, les boti-

gues del centre comercial rega-
laran unes figures retallables
d’animals de la selva que els
nens i nenes podran retallar,
enganxar i muntar. Es tracta de
cinc figures, un lleó, una girafa,
un os panda, una zebra i un lè-

mur que els més menuts podran
col·leccionar. Les botigues en
regalaran cada setmana un de
diferent a tots aquells que facin
compres superiors a 15 euros.
La idea dels impulsors d’a-

questa proposta és que els in-
fants, ara que han tornat a l’es-
cola després de mesos de confi-
nament, recuperin les ganes de
fer activitats amb les mans i ju-
gar amb la seva imaginació.
La campanya, que estarà en

marxa fins al 17 d’octubre, tam-
bé vol ajudar que els infants no
juguin tant amb les pantalles.

PROMOCIÓ4L’Ajuntament ha
començat a repartir les targetes-
moneder per reactivar el co-
merç de proximitat. Des de prin-
cipis de mes, tots aquells corne-
llanencs i cornellanenques que
ho vulguin poden demanar la
seva targeta a través del portal
www.compracornella.cat. Un
cop fet aquest pas, les targetes es
poden recollir en quatre punts
diferents de la ciutat: l’Oficina
Local d’Habitatge, el centre cívic
del barri de la Gavarra, l’Oficina
d’Atenció Ciutadana o la seu de
l’empresa pública municipal
Procornellà.
Per a les persones que ne-

cessitin ajuda per fer els tràmits
a través d’internet, el consistori
també ha muntat espais per
atendre les peticions als mercats
municipals de la ciutat. Aquest
servei s’ofereix a la parada 300
del mercat de Sant Ildefons, a les
parades 2-3 del mercat de Mar-
sans i a les parades 42-43-44 del
mercat del Centre. Per fer tots els
tràmits, cal portar el DNI i una
targeta bancària.

IMPULS ALS COMERCIANTS
Les targetes-moneder tenen 100
euros de pressupost. D’aquests,
70 els posa el consumidor i els
30 restants els afegeix l’Ajunta-
ment, que destinarà 300.000
euros a aquesta campanya.
L’objectiu del consistori és in-

crementar les vendes a les boti-
gues locals. Segons els seus càl-

culs, la iniciativa s’hauria de
traduir en unes vendes per valor
d’un milió d’euros.
De moment, gairebé 300 co-

merços i establiments s’han ad-
herit al projecte i accepten els pa-
gaments amb la targeta-mone-
der. Aquí hi ha des de restau-
rants fins a llibreries, ferreteries
i botigues de tota mena.

Les targetes també es poden demanar als mercats municipals. Foto: Arxiu

L’Ajuntament ja reparteix les
targetes-moneder per al comerç

Coronavirus | Continuen les restriccions als bars
Salut manté les restriccions a l’aforament de bars i restaurants fins a finals de mes.
La norma limita l’aforament al 50% de capacitat tant a les terrasses com a l’interior
dels locals. Tampoc hi poden haver grups de més de 10 persones ni servir a la barra.



Atletisme | Benach, subcampiona d’Espanya de 100 tanques
A les portes de l’or. Xènia Benach, del Cornellà Atlètic, és la nova subcampiona estatal
de 100 metres tanques. L’atleta va aconseguir una marca de 13 segons i 87 centèsimes.

África i Aitana Radsma i Alba Manzano també van participar en aquesta cursa.

Més de mig any després de l’atu-
rada pel coronavirus, en aquest
mes de setembre, els clubs de bàs-
quet de la ciutat tornen a com-
petir de forma oficial, i el primer
repte tant per al Basket Almeda
com per al CB Cornellà són les
Lligues Catalanes.
El conjunt de Juan Fouto va

estrenar la seva condició de fla-
mant equip de LEB Plata de la
millor manera, amb un triomf al
Parc Esportiu Llobregat contra el
Pardinyes de Lleida (70-67) el
passat dissabte 12. El conjunt de
Juan Fouto sap que els lleidatans
estan fora de la lluita per accedir
a la Final a Quatre, ja que van per-
dre contra el Barça B. Així, la vi-
sita del CBC a la Ciutat Esporti-
va Joan Gamper de Sant Joan
Despí del pròxim dissabte 26
servirà per determinar si els
blancs tenen l’ocasió de lluitar per
un trofeu que coronarà el seu

campió durant el primer cap de
setmana del mes que ve.
Per la seva banda, el Basket

Almeda va començar la tempo-
rada 2020-21 el passat dia 22 a les
vuit del vespre, coincidint amb el
tancament de l’edició en paper de
Línia Cornellà. El conjunt groc va
rebre la visita del Barça Santfeli-
uenc, i el pròxim dijous 24 es ju-
garà l’accés a la Final a Quatre
prevista per a l’últim cap de d’a-

quest mes al Palau Juan Carlos
Navarro de Sant Feliu.

HORITZÓ OCTUBRE
Passi el que passi en aquests
partits, els dos equips miren de
reüll cap a l’octubre, data d’inici
de la Lliga Femenina 2 i de la LEB
Plata. L’Almeda debutarà el dis-
sabte 3 d’octubre a Viladecans,
mentre que el CBC s’estrenarà set
dies més tard a Lleida.

La celebració després del primer triomf del CBC. Foto: CBC

El nou curs de bàsquet arrenca 
amb les Lligues Catalanes

Pau Arriaga
CORNELLÀ

El Cornellà estrenarà el
curs 2020-21 rebent l’Olot
Des del passat dia 15, el
Cornellà de Guillermo
Fernández Romo ja co-

neix els seus rivals en la nova Se-
gona Divisió B i l’ordre dels par-
tits. L’equip verd començarà un
nou intent d’ascens a Segona el
tercer cap de setmana del mes
que ve (l’horari encara no està
anunciat, però tot fa pensar que
serà el diumenge 18 d’octubre) a
casa contra l’Olot.

La resta de rivals de la UEC en
el subgrup 3-A seran els equips
catalans de la categoria, els filials
de Barça i Espanyol, l’Hospitalet,
el Badalona, el Nàstic, el Lleida,
el Llagostera i el Prat, i l’Andor-
ra. La configuració de la lliga
farà que els verds descansin en la
4a jornada de la primera volta (la
segona del mes de novembre) i en
la quinzena del curs (segon cap de
setmana del febrer del 2021).

Un cornellanenc busca 
joves promeses a Angola

FUTBOL4Toni Cortés és, des de
fa set anys, el coordinador de l’A-
cademia de Futebol d’Angola,
ubicada a la capital, Luanda.
Una escola de formació d’alt ren-
diment que té com a prioritat
“formar els que han de ser els mi-
llors futbolistes del país en els
propers anys”, diu a Exterior.cat.
Cortés posa en pràctica una

llarga experiència vinculada a
l’esport professional i de forma-
ció a Catalunya. “L’aprenentatge

que desenvolupem es basa a tra-
vés d’un projecte integral on es
treballen els aspectes esportius,
psicològics i la formació dels ju-
gadors com a persones”, explica.
Fa set anys era professor d’E-

ducació Cívica en un institut de la
ciutat, però no va deixar escapar
l’oportunitat de marxar a l’Àfri-
ca i tornar a viure el futbol de for-
ma professional. Fins i tot va
poder presentar-li el projecte al
president del govern del país.
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Algú es mor, la família es reparteix les co-
ses de valor i contracta una empresa per-
què buidi el pis. Les seves pertinences
acaben venudes als Encants i, el diu-
menge següent, un passavolant troba
tretze llibretes al mercat de Sant Antoni.
És la premissa d’Abans de les cinc som a
casa, el darrer llibre d’Albert Forns, guan-
yador del Premi BBVA Sant Joan.

Viu en línia

Llibres

Abans de les cinc som a casa
Albert Forns

Aquest país no descobert que no deixa tor-
nar de les seves fronteres cap dels seus viat-
gersés el títol de la colpidora obra d’Àlex
Rigola. Ell mateix explica: “Em van pro-
posar fer un espectacle sobre la mort i ens
ha sortit un espectacle sobre l’indivi-
dualisme, el neoliberalisme, la família... Ens
ha sortit un espectacle sobre la vida”.
Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

Aquest país no descobert...
Àlex Rigola

Un disc creat durant el confinament,
coincidint amb una separació senti-
mental i, en definitiva, amb un “canvi de
vida”. Així ha parlat Pau Vallvé del seu nou
treball discogràfic en una entrevista al dia-
ri Ara. El cantant barceloní acaba de pu-
blicar La vida és ara, un àlbum autoedi-
tat que inclou tretze cançons i que se
suma a una extensa discografia.

Música

David Verdaguer es posa a la pell d’un pro-
fessor substitut que assumeix la tutoria
d’un grup de sisè de primària d’un poble
que no coneix. Aviat s’adona que ha de
reintegrar a la classe un alumne malalt i
es troba amb un problema especialment
greu: els seus companys no volen que tor-
ni. David Ilundain posa l’assetjament es-
colar damunt la taula a Uno para todos.

Pelis i sèries

Uno para todos
David Ilundain

La vida és ara
Pau Vallvé

Exposició de Carlos Saura
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat

acull, des del passat 17 de setembre, l’exposició ‘Carlos
Saura, fotògraf. Una vida rere la càmera’. La mostra, co-
missariada per Chema Conesa, inclou un total de 116
fotografies en blanc i negre, polaroids, fotografies pin-
tades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre

l’artista i material audiovisual. A més, l’exposició buscar
traçar “un recorregut paral·lel a la vida del cineasta, que
pretén simultaniejar passions i realitats sota el guiatge

de la seva mirada”. Es pot visitar fins al 10 de gener.

“Ho porta a dins, és la seva passió i el mèrit és
molt gran”. Són les paraules que Enric Masip, un

dels jugadors d’handbol més importants de la his-
tòria del Barça, ha dedicat al seu fill Eric (Barcelo-
na, 1995). Però no parla d’handbol ni de res que
s’hi assembli: parla del futur prometedor del seu

fill com a actor. Eric Masip ha centrat titulars i cen-
tenars de comentaris a les xarxes socials arran de
la seva aparició al tercer capítol de Veneno, la sèrie
de Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre la vida de
Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno. L’episodi,
que es va estrenar als cinemes, ha estat un èxit i el
paper de Masip ha cridat l’atenció per algunes es-

cenes pujades de to, però sobretot per la seva
gran i sorprenent interpretació. A més, el passat
mes de juny, Antena 3 va anunciar que Masip 
protagonitzaria la pròxima sèrie original de la 
cadena, Alba, de la mà de l’actriu Elena Rivero.

E R I C  M A S I P

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor prometedor
També és fill de l’exjugador d’handbol Enric Masip

Famosos

Aparèixer a ‘Veneno’, la nova sèrie de moda
Els tres primers capítols s’han projectat al cinema amb èxit

Li surten fans de tot arreu
El seu pare l’ha felicitat i ha dit que n’està “orgullós”

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars és un recopilatori dels millors videojocs de plataformes en
tres dimensions d’aquest popular personatge. Disponible per a Nintendo Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

LLACS I ESTANYS

No deixis cap mena de brossa a la muntanya: recorda agafar
una bossa de casa per recollir-ho i emportar-t’ho tot

INCENDIS

DEIXALLES

iMEDI AMBIENT

Potser perquè està de moda o potser perquè és de les po-
ques opcions d’oci (pràcticament) gratuït que queden, el
cas és que l’afluència d’excursionistes a la muntanya és

cada cop més elevada. Aquest mes de setembre, sense anar
més lluny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha hagut de regular el
seu accés després d’alertar de la massificació de la Pica d’Estats.
Però és que fins i tot l’Everest ha vist en algunes ocasions com
es formaven cues per arribar a un dels seus cims.
Amb tot, la qüestió no és deixar d’anar a la muntanya, sinó

anar-hi amb respecte i seny. El més important és tenir clares
les normes del lloc on vas. Per exemple, has de saber que so-
vint el bany als llacs i estanys està prohibit perquè les cremes
solars o antimosquits que portem són tòxiques per a la flora i
la fauna d’aquest entorn. També hi ha normes que són de
sentit comú: recull tots els residus que generis en la teva ex-
cursió i no facis focs en zones no habilitades per fer-ho.
Per últim, recorda que la planificació de la ruta també és un

acte de responsabilitat: consulta la meteorologia, les condi-
cions de la muntanya i el grau de dificultat abans d’anar-hi.

A la muntanya, amb respecte

Les cremes solars o antimosquits que portes són 
tòxiques per a la fauna dels llacs i estanys: no t’hi banyis

Les claus

Per prevenir el risc d’incendis, no encenguis fogueres a llocs 
on no estigui permès i, evidentment, no llencis cigarretes

Consulta la meteorologia, les condicions de la 
muntanya i el nivell de dificultat abans d’anar-hiPLANIFICACIÓ
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