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La crisi econòmica que ha des-
encadenat la pandèmia del co-
ronavirus ja s’està notant a Cor-
nellà. Tal com va passar quan va
esclatar la bombolla immobi-
liària el 2008, les famílies vul-
nerables i les persones amb
menys recursos són les primeres
a patir-ne les conseqüències i la
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH) ja n’està veient els
efectes. Ara mateix, l’entitat té
mig centenar de casos de perso-
nes que poden perdre casa seva
per les dificultats de pagar el llo-
guer i, com expliquen a Línia
Cornellà, ja han notat un incre-
ment de desnonaments a la ciu-
tat des de principis de setembre.

Davant d’aquesta situació,
des de la PAH veuen amb temor
que es repeteixin “les mateixes
errades que es van cometre lla-
vors” i es pregunten si “no hem
après res de l’anterior crisi del
2008”. Ho diuen per la moció que
va presentar el PSC al Ple de finals
de setembre “en contra de les ocu-
pacions delictives d’habitatges”,
un document que els d’Iceta han
presentat en diversos plens i que
a Cornellà van aprovar amb el su-
port de Ciutadans i el vot en
contra d’Esquerra, Podemos i
els comuns. Per a la PAH “no és
necessària aquesta moció, ja que
la llei ja protegeix els petits pro-
pietaris”. A més, recorden que
gairebé no hi ha “ocupacions de
primer i segon habitatge” però re-
marquen que “sí que hi ha des-
nonaments d’habitatges de bancs
i fons voltors”.

“TENIR MÉS EINES”
Emilia Briones, portaveu del
PSC, va explicar que el seu par-
tit reclama “tenir més eines” per-
què els ajuntaments puguin ac-
tuar en les “ocupacions delictives”
i que la Generalitat també ho faci
davant dels “problemes de con-
vivència que generen”. Els partits
d’esquerres van votar en contra
del text perquè consideren que
genera “alarmisme social” i que
es barreja ocupació i delinqüèn-
cia sense tenir en compte la si-
tuació de les famílies vulnerables.

És la mateixa postura que
manté la PAH, que es qüestiona
“per a qui governa aquest Ajun-
tament” i recorda que la gent
que s’adreça a la plataforma
“no té recursos per pagar un llo-
guer”. Per això demanen a la so-
cietat “que es tregui del cap” que
la gent ocupa perquè li dona la

gana i afirmen que ningú ho fa
“per gust”.

APLICAR LA NORMA
Des de la PAH consideren que
“totes les polítiques d’habitatge de
l’Ajuntament s’estan fent per es-
pecular” i que el govern de Bal-
món “no té en compte la gent”.
Per posar un exemple, l’entitat de-
nuncia que el consistori només ha
aplicat en una ocasió els decrets
de la Generalitat que permeten
actuar davant dels grans propie-
taris d’habitatge com els fons o els
bancs i pressionar-los perquè
ofereixin alternatives a les per-
sones més vulnerables.

Al mateix Ple, el PSC va re-
butjar dues mocions sobre habi-
tatge, una presentada per Es-
querra i l’altra per Podem. Els re-
publicans van reclamar que l’A-
juntament comencés a aplicar

les eines que ofereix la nova llei
aprovada pel Parlament per li-
mitar el preu dels lloguers en
aquells municipis on s’hagi en-
carit més, una norma que s’ha
aprovat gràcies a la feina d’enti-
tats com el Sindicat de Llogaters.
Per la seva banda, els liles van
proposar la creació d’una comis-
sió de treball municipal per es-
tudiar el mercat de lloguer i la de-
manda d’habitatge que hi ha a la
ciutat.

La PAH considera que “l’A-
juntament oblida molt de pressa
les coses”. De fet, l’entitat recor-
da que els desnonaments porten
a “situacions molt dramàtiques”
a les persones que els pateixen i
recorden que a la ciutat es va arri-
bar “a l’extrem del suïcidi”, quan
un home es va llençar pel balcó el
juny del 2018 quan estava a punt
de ser desnonat.

“La gent noocupaper gust”
» La PAH adverteix de l’increment de desnonaments a la ciutat a causa de la crisi del coronavirus

» La plataforma argumenta que “no és necessària” la moció del PSC contra les ocupacions

Pau Massip Martori
CORNELLÀ

Membres de la PAH de Cornellà després d’aturar un desnonament a principis de mes. Foto: Twitter (@PAH_CORNELLA)
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Situació de l’Hospital
del Mar a 19 d’octubre:

La Unitat 70, tancada. El
78% de la nostra UCI ja són pacients de
Covid-19. 163 pacients a urgències.
Més de 40 superen les 24 hores a una
camilla. El més antic supera les 170 ho-
res. Els passadissos plens de gent gran,
molts d’ells sospites serioses de Covid.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la Facultat de Cièn-
cies de la Comunica-

ció de la Universitat Au-
tònoma de BARCELONA, en una as-
signatura virtual, una professora aca-
ba de dir: “Voy a cambiar al castellano,
que no me acordaba que estaba ha-
blando en catalán”. No tinc paraules. No
entenc res.

@ferrsitoo

No puc estar contenta
amb la sentència. Con-

demnen els meus com-
panys per permetre el debat de dues
lleis que jo vaig signar i entrar a regis-
tre. Ells, desobediència, i Carme For-
cadell, onze anys de presó. La parciali-
tat de la justícia és aquí. 

[El TSJC ha absolt Mireia Boya]

Tancar els bars aplana-
rà la corba de contagis.

Ok. Però això ho ha de
pagar en exclusiva el cambrer del bar
del costat de la feina o l’autònom del
bar de la plaça, mentre la propietat del
local els continuarà cobrant el lloguer;
el banc el préstec de la reforma i En-
desa la llum?

@abelcaldera@yeyaboya@UrgenPSMar

Els semàfors

L’Auditori
L’Auditori de Cornellà manté la seva pro-

gramació per a aquesta tardor reduint
l’aforament del teatre i aplicant totes les
mesures sanitàries necessàries, que no
impedeixen gaudir del talent d’artistes
com Miki Núñez o Tortell Poltrona. 

pàgina 6

Cornellà Atlètic
La temporada 2019-20 va acabar amb
uns magnífics resultats per al Cornellà
Atlètic al Campionat de Catalunya. Ke-
vin Cerro, Diwa Vilà, Marc Galé i el re-
lleu de 4x400 metres van ser alguns
dels metalls que el club va obtenir.

pàgina 12

Ajuntament
La Xarxa de Cornellà per la República de-
nuncia que van sentir “sensació de despro-
tecció” per part del govern d’Antonio Bal-
món durant la marxa lenta que van fer l’1
d’octubre per commemorar el referèndum
i que va acabar amb diverses agressions.

pàgina 10

La lupa

per Montserrat Febrero (alcaldessa de Corbera de Llobregat) i Bernat Picornell (senador d’ERC)

Victòria del municipalisme republicà

Després de dir-nos reiteradament que era
impossible, el govern espanyol ha hagut
de cedir i permetre que els nostres pobles
i ciutats facin servir els seus recursos per
atendre l’emergència social, econòmica i
sanitària.

Els ajuntaments dels nostres pobles i
ciutats podran fer servir els recursos dels
quals disposen per atendre les necessitats
urgents dels seus veïns i veïnes. Milions
i milions d’euros, fins ara bloquejats als
bancs per les injustes i inhumanes regles
de l’austeritat fiscal, serviran per afrontar
l’impacte de la pandèmia més important
del darrer segle. Un fet d’una
lògica aclaparadora per als
que ens dediquem al servei
públic, però que ha costat
una llarga batalla contra un
govern del PSOE i Unides
Podem que fa mesos que ens
repetia, una i altra vegada, que
suspendre els topalls de les regles de des-
pesa era, ras i curt, “impossible”. Final-
ment, però, ho han aprovat en Consell de
Ministres. 

Perquè els lectors es puguin fer una
idea de què significa, a la pràctica, la nos-
tra reclamació, posem com a exemple
Sant Feliu de Llobregat, capital de la co-
marca del Baix Llobregat, amb una po-
blació de 44.860 persones; 790 casos po-
sitius per Covid-19 acumulats fins ara;
464 ERTOs que afecten 3.634 persones,
amb el sector del comerç i l’hostaleria com
els grans damnificats, i una taxa d’atur
que ha pujat un 2,5% des de l’inici d’any,
arribant al 10,5%. L’Ajuntament, gover-
nat per Esquerra Republicana i els Co-
muns, ha calculat que tindrà una reduc-
ció d’ingressos de vora 2 milions d’euros.
Al mateix temps ha elaborat i aprovat un

Pacte de Ciutat amb un seguit de mesu-
res urgents a aplicar en l’àmbit social i de
reactivació del comerç, entre d’altres. El
Pla té un finançament quantificat en 3,5
milions d’euros. Aquest Ajuntament té
uns estalvis immobilitzats de 4 milions
d’euros. Permetent l’ús d’aquests roma-
nents es podria fer front als compromi-
sos del Pacte de Ciutat sense posar en risc
el pressupost per aquest 2020 i, en con-
seqüència, els de tot el mandat fins al
2023. Es podria ajudar els sectors més ne-
cessitats sense haver de renunciar a cap
altre projecte. 

Durant anys, les regles imposades pel
ministre d’Hisenda del govern del PP,
Cristóbal Montoro, ens han impedit
impulsar projectes imprescindibles per
al territori, bloquejant els estalvis de tots
i totes. I quan ha estat més necessari que
mai, quan les botigues dels nostres bar-
ris tanquen, els nostres conciutadans pa-
teixen els estralls dels ERTOs, la man-
ca d’oportunitats i l’emergència dels
contagis, el govern espanyol ens plan-
tejava com a única opció transferir-los
aquests fons acumulats, i si de cas ja ens
els anirien retornant a terminis. Un
xantatge inacceptable, més encara quan
la mateixa Unió Europea va recomanar
a l’abril, fa ja sis mesos, que s’elimines-
sin els topalls de despesa per atendre l’e-
mergència. 

El republicanisme català ens vam

plantar, i vam anunciar que ni els ajun-
taments ni les diputacions republicanes
del país cedirien els diners dels nostres ve-
ïns i veïnes a l’Estat. Hem lliurat la bata-
lla política als municipis, hem impulsat
nombroses iniciatives al Congrés i al Se-
nat, i vam posar-ho reiteradament sobre
la taula durant els debats de l’estat d’a-
larma. Sempre amb la mateixa resposta.
Fins i tot quan vam haver de tombar el de-
cret-xantatge del govern espanyol, ens van
dir que “no hi hauria una segona opor-
tunitat”. Trilerismepolític de baixa esto-
fa.  I el que ens deien que era impossible,

el municipalisme republicà ho
ha fet possible.  

Evidentment no n’hi ha
prou. Exigim que el fons Co-
vid de 5.000 milions d’euros
arribi als municipis que ho ne-
cessiten. Demanem també
que es garanteixi la partici-

pació dels ajuntaments en els fons euro-
peus de reconstrucció. I si ens creiem que
la democràcia va de baix a dalt, és impe-
ratiu respectar l’autonomia municipal
en l’ús d’aquests recursos.

Amb tot, seguirem insistint en la ne-
cessitat de revertir el marc d’austeritat ai-
xecat pel Partit Popular. Tampoc no con-
fiem en un partit socialista que va con-
tribuir a posar les bases de les lleis aus-
tericides de Montoro reformant l’article
135 de la Constitució amb “agosticitat i tra-
ïdoria” per prioritzar el pagament del deu-
te abans que l’atenció a les nostres esco-
les i hospitals. Però sí tenim tota la con-
fiança en la força del municipalisme re-
publicà, que seguirem posant al servei de
la nostra gent, sempre, per construir els
fonaments d’una república catalana que
volem que sigui lliure, justa i solidària.

Els ajuntaments dels nostres pobles i 
ciutats podran fer servir els seus recursos per

atendre les necessitats urgents dels veïns
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Curs en marxa per al CB Cornellà 
i el Basket Almeda1

2
El nou curs de bàsquet 
arrenca amb les Lligues Catalanes

Cornellà estrena el nou servei 
de bicicletes compartides de l’AMB

El Cornellà debutarà en el curs 
2020-21 rebent la visita de l’Olot

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

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Les millors
perles

La propietària del restaurant El Mordisco, ubicat a l’Eixample, ex-
plicava dissabte a RAC1 que no pensava obeir les ordres de la
Generalitat i que obriria el local perquè era molt segur: hi té una

màquina anti contagis que filtra un 99% de les partícules. El mateix
dia, la Guàrdia Urbana va sancionar l’empresària, obligant-la a tancar.

Kurt. Aquest és el nom de la nova estrella de l’aplicació de
moda entre la generació Z, TikTok. Els seus balls hipnòtics
han aconseguit captivar els usuaris de la plataforma i ja

compta amb quatre milions de seguidors que no es perden cap
ni un dels seus vídeos. I, per cert, és un gat.

El noi sense cervell. És la història que ha explicat l’expert en bio-
medicina Daniel Pellicer: el neuròleg John Lorber va fer una ra-
diografia a un universitari i va comprovar que, en comptes de

tenir massa cerebral, tenia un líquid. Tot i això, el jove era plenament
funcional. “És realment necessari el cervell?”, es va preguntar Lorber.

Ha perdut el 80% de facturació pel coronavirus, però es
nega a fer fora els seus treballadors. És la decisió de l’An-
tonio, el propietari d’un restaurant de Vallecas. “Aquí han

comprat set pisos, han nascut sis nens, i un altre ve de camí... és
molta responsabilitat”, ha dit en declaracions a Antena 3.

Lloguen una grua per veure una amiga malalta de càncer ingres-
sada a l’hospital. Ha passat a l’Argentina, on un grup de dones
s’ha convertit en el millor exemple d’amistat. Com que la Covid-

19 no les deixa visitar la seva amiga hospitalitzada des de fa mesos,
han trobat la manera de veure-la i donar-li suport des de la finestra.

A les xarxes

@adrisantaa: El secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, positiu de Covid-19.
Ho ha confirmat el Departament de Salut
en un comunicat.

@mindundi33: Que algun dels qui de-
fensa la justícia en aquest país m’expliqui
per què ara només multa i inhabilitació,
però a la Carme Forcadell, presó.

#Mesa1-O

@justiciacat: Els negocis afectats per la
Covid-19 podran pagar la meitat del llo-
guer mentre durin les mesures sanitàries.
Locals tancats: 50% del preu. 

#NegocisTancats #ArgimonPositiu

Safata d’entrada

El corró judicial no té aturador,
envesteix contra tot allò que
pugui ser aprofitat per a la
causa de l’independentisme. I
el pitjor és que ho fa amb la
col·laboració d’alguns partits
polítics, de les clavegueres de
l’Estat, de la policia patriòtica,
de mitjans informatius de la ca-
verna, etcètera.

El raper Valtònyc s’exilià
per estar acusat d’injúries a la
corona i exaltació del terro-
risme. Jordi Pesarrodona, tots
recordem la fotografia, amb el
nas de pallasso, al costat d’un
guàrdia civil amb posat seriós,
condemnat a inhabilitació i
multa. L’activista  Tamara Car-
rasco dels CDR, acusada de
terrorisme i rebel·lió i al final
declarada innocent. L’Adrià
Carrasco, exiliat a l’estranger

Causa general contra l’independentisme
per Jordi Lleal

acusat de rebel·lió. Membres
de la Mesa del Parlament,
acusats de desobediència.
Daniel Gallardo, el noi que
es va manifestar a Madrid en
suport al Procés, fa un any
que és a la presó preventiva.
L’operació Judes contra uns
suposats terroristes, pertany-
ents als CDR. Els que van ta-
llar l’autopista a la Junquera.
Els que van ocupar l’estació
de l’AVE a Girona. Els del
Tsunami que van col·lapsar
l’aeroport de Barcelona. La
cúpula d’Interior de la Gene-
ralitat i ara el jutjat d’instruc-

ció 2 de Girona encausa a
cinc comandaments dels
Bombers de la Generalitat
per la manifestació de pro-
testa del dia 2-O!

Tot estudiat i organitzat
per fer por als ciutadans, que
estiguin no només lluitant
per la independència de Ca-
talunya, sinó també per la
defensa dels Drets Humans
fonamentals i, en definitiva,
per la defensa de la demo-
cràcia a Espanya.

Ens avisen: “A qui es mo-
gui per la independència, li
caurà un pal!”
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Ciutat

CONTAMINACIÓ4Cornellà és
una de les ciutats de l’àrea me-
tropolitana que forma part dels
Mapes Estratègics de Soroll, unes
zones on el Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat estudia les
principals font de soroll i l’im-
pacte que aquest té en la pobla-
ció. Marta Subirà, secretària de
Medi Ambient i Sostenibilitat,
explica que en aquestes zones
“s’ha produït una millora general
dels indicadors d’exposició al so-
roll de la població en els darrers
deu anys”.

Les dades, que de moment
són parcials, confirmen que s’ha
reduït la població que està expo-
sada a més de 65 decibels, el límit
que marca la normativa europea
sobre avaluació i gestió del soroll
ambiental. Si el 2012 era un
45,7% de la població la que esta-
va exposada a més de 65 decibels
durant tot el dia, el 2017 la xifra
va baixar al 28,6%. Pel que fa a les
persones que hi estan exposades

de dia, la xifra es redueix del
36,1% al 22,5%. Tot i aquesta mi-
llora, Subirà va lamentar que
encara hi ha “més de 200.000
persones per sobre dels 70 deci-
bels” i considera que són “uns va-
lors molt alts si es comparen
amb els valors límits admissibles
per la legislació”.

Pel que fa al soroll durant les
nits, ha augmentat el nombre
de gent que està exposada a

menys de 50 decibels, que ha pas-
sat del 24,8% al 43,2%, però en-
cara hi ha un terç de la població
que viu en entorns amb més de 55
decibels durant la nit.

Subirà, que va presentar
aquestes dades en un congrés so-
bre l’acústica que es va fer a Sant
Cugat el 14 i 15 d’octubre, va ex-
plicar que “la principal font que
contribueix al soroll és, indiscu-
tiblement, el trànsit”.

La ronda de Dalt a l’altura de Cornellà. Foto: Àlex Recolons/ACN
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Es redueix en deu anys el soroll
a què estan exposats els veïns
» Ara hi ha menys gent en zones on se superen els 65 decibels
» El trànsit és “la principal font” que genera aquest problema

El risc de brot es dispara en
l’inici de la campanya de la grip

CORONAVIRUS4La segona
onada de la pandèmia de la Co-
vid està colpejant amb força la
ciutat, on ja hi ha més de 2.600
casos confirmats. Entre el 10 i el
16 d’octubre el risc de brot es va
disparar i es va situar per sobre
de 435, quan a principis de mes
no arribava a 228. També va
créixer la velocitat de contagi,
que va passar d’1,32 a 1,59, vint
dècimes per sobre de la mitjana
de tot el país.

Per frenar els contagis, la
Generalitat va anunciar una sè-
rie de mesures com la suspensió

de les activitats presencials als
centres cívics, una situació que
a la ciutat també afecta el PELL.

VACUNACIONS ALS CASALS
Aquest increment dels casos de-
tectats arriba quan es posa en
marxa la campanya de vacuna-
ció de la grip. Per evitar aglo-
meracions als CAP, Salut està va-
cunant en equipaments muni-
cipals cedits pels ajuntaments. A
Cornellà, les vacunes es posaran,
demanant cita, al Casal d’Avis
Barri Centre i al Casal Social fins
al 15 de novembre.

La ciutat es tenyeix de rosa pel
dia contra el càncer de mama
SALUT4La Torre de la Miranda
o l’estadi de l’Espanyol van ser
alguns dels edificis de la ciutat
que el 19 d’octubre es van il·lu-
minar de rosa per commemorar
el Dia Internacional de la lluita
contra el càncer de mama.

Un any més, la ciutat ha or-
ganitzat diversos actes durant la
Quinzena Rosa, una sèrie d’ac-
tivitats per fer prevenció sobre
aquest tipus de càncer i per re-
collir fons per a la investigació.
Aquest també serà el tema prin-
cipal de la 4a Jornada sobre el
càncer de mama, que enguany es

farà virtualment a través de la
plataforma Zoom i que se cele-
brarà el 12 de novembre amb
una conferència titulada ‘El mè-
tode científic, respostes sobre la
investigació’.

Aquest any també s’hi ha
sumat el World Trade Center Al-
meda Park, que va organitzar di-
ferents activitats entre el 13 i el
16 d’octubre com classes de ioga
o de body art, conferències sobre
nutrició o venda de productes
per recollir diners, una activitat
que va comptar amb la col·la-
boració de l’AECC.

Mes de pallassos a l’Auditori
amb Tortell Poltrona i Albà

CULTURA4Que bèstia! és l’es-
pectacle de Tortell Poltrona que
va triomfar diumenge 18 d’octu-
bre, que va omplir una platea de
l’Auditori que ja aplica les res-
triccions de l’aforament dema-
nades pel Govern per frenar el
risc de contagi.

Qui també va omplir la sala
fins a exhaurir totes les entrades
a la venda va ser Miki Núñez, el
cantant terrassenc que va pre-
sentar el seu primer àlbum,

‘Amuza’, una obra que barreja es-
tils com el soul, l’ska, el pop o el
reggae.

ESTRENA ESPERADA
Qui també presenta el seu nou es-
pectacle a l’Auditori és el clown
Guillem Albà, que portarà ‘Jaleiu’,
un espectacle d’humor, ritme i di-
versió en què la música torna a te-
nir un paper protagonista amb els
músics de la Marabunta. Serà dis-
sabte 24 d’octubre a les 20 hores.

Successos | Vint persones a presó per vendre drogues
Una macrooperació policial dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional contra
el tràfic de drogues va acabar amb vint persones a la presó. Els agents van regis-
trar habitatges al Raval de Barcelona i a diferents municipis, entre ells Cornellà.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”
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Suport per als cornellanencs
denunciats per Vox i Ciutadans
TRIBUNALS4Més de mig cente-
nar de persones es van concentrar
a la plaça de l’Estació el 26 de se-
tembre per denunciar que diver-
sos veïns de la ciutat han d’a-
frontar processos judicials des-
prés de ser denunciats per Vox i
Ciutadans.

El primer cas es remunta a
mitjans de gener, quan el partit
d’ultradreta va convocar una pro-
testa davant de l’Ajuntament que
va congregar una trentena de
persones. Diversos grups anti-
feixistes van organitzar una con-
tra-manifestació que va sumar un
centenar de participants. Du-
rant la protesta, un participant de
l’acte de Vox va denunciar que ha-
via estat agredit i va presentar una
denúncia. Ara, els tribunals han
acusat dos cornellanencs per un
delicte d’odi contra els partici-

pants a la protesta d’extrema
dreta i hauran d’anar a judici, que
s’havia de celebrar el 7 d’octubre
però que finalment va ser ajornat.

L’altra cita amb els tribunals
afecta l’exregidor i membre d’Al-
ternativa d’Esquerres de Corne-
llà, Àngel Camacho. Ell i tres
persones més del col·lectiu
LGTBI han estat denunciats per
Ciutadans per impedir que el
bus del partit participés en la ma-
nifestació alternativa que el
col·lectiu organitza a Barcelona
des del 1977. El vehicle dels ta-
ronges va anar fins a plaça Uni-
versitat després de ser expulsat de
la desfilada del Pride, on els or-
ganitzadors tampoc els van dei-
xar participar. Camacho i la res-
ta de denunciats van declarar
als tribunals el 13 d’octubre a la
Ciutat de la Justícia.

SOCIETAT4Les entitats que for-
men la Xarxa de Cornellà per la
República ja han denunciat les
agressions que van patir alguns
dels participants a la marxa que
es va fer l’1 d’octubre per com-
memorar el tercer aniversari de la
celebració del referèndum per la
independència.

Per recordar la votació del
2017, la plataforma va convocar
una marxa lenta en què van par-
ticipar mig centenar de cotxes.
L’acte va començar a les sis de la
tarda a l’aparcament d’autocars de
l’estadi de l’Espanyol i va recórrer
diferents carrers dels barris de la
ciutat. Però en passar per la ca-
rretera de Sant Joan Despí, just a
l’alçada del barri de Fontsanta, un
grup d’individus va començar a ti-
rar ous, totxos i llaunes als parti-
cipants. Aquest grup també va
agredir dos manifestants, segons
explica a Línia Cornellà un dels
organitzadors de l’acte, que des-
criu el que va passar al barri de
Fontsanta com “actituds feixistes”.

Després d’aquests fets, la mar-
xa lenta va seguir el seu recorre-
gut. Però quan els manifestants
passaven pel carrer Rubió i Ors
van ser agredits de nou per un al-
tre grup de persones. En aquest
cas, a més del llançament d’ob-
jectes, els individus van donar

puntades de peu als cotxes i en
van trencar dos parabrises, segons
els testimonis dels fets.  

DESPROTEGITS
Des de l’organització asseguren
que es pensaven que “seria un acte
sense riscos”. Durant la marxa no-
més els acompanyava una patru-
lla dels Mossos d’Esquadra que
anava amb el seu cotxe al final de
la marxa i que quan va arribar al
lloc on s’havien produït les agres-
sions aquestes ja s’havien acabat.

Els organitzadors expliquen
que també van avisar l’Ajunta-

ment i la Guàrdia Urbana però as-
seguren que no els van acom-
panyar i manifesten que van tenir
“sensació de desprotecció”. Per
això reclamaran que el cas es de-
bati al Ple perquè tots els partits
i el govern d’Antonio Balmón
s’hagin de posicionar i han de-
nunciat els fets als Mossos d’Es-
quadra “perquè el pròxim cop no
ens agredeixin per exercir el dret
de protesta”.

Aquesta publicació ha con-
tactat amb el govern municipal,
que no ha volgut fer declaracions
sobre el cas.

Els participants van ser agredits en dos punts de la ciutat. Foto: Àlex Recolons/ACN

Denuncien agressions contra 
la marxa per commemorar l’1-O



MicroBank i Procornellà
ajudaran petits empresaris

FINANÇAMENT4L’empresa
municipal Procornellà ha fir-
mat un conveni amb Micro-
Bank per ajudar els autònoms i
les microempreses de la ciutat.
A partir d’aquest acord, la filial
de La Caixa podrà entregar mi-
crocrèdits a empreses que ne-
cessitin ajuda econòmica per
impulsar projectes. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és reactivar
l’autoocupació.

L’acord va dirigit a autò-
noms i empreses de fins a deu
treballadors que tinguin una
facturació anual inferior a dos
milions d’euros. MicroBank en-
tregarà els crèdits a aquelles
empreses que tinguin un pla
d’empresa i que rebin un infor-
me favorable de viabilitat de
Procornellà. D’aquesta mane-
ra, els que sol·licitin el crèdit no
cal que tinguin garanties ni avals.

El Citilab impulsa debats
sobre com millorar la ciutat

INNOVACIÓ4El coronavirus
també ha impactat al Citilab,
que ha impulsat una iniciativa per
reflexionar com s’han d’articular
els ecosistemes d’innovació ciu-
tadana com el que representa
aquest espai per tal de buscar res-
postes als reptes socials que ha
provocat la crisi sanitària.

Aquesta proposta neix amb la
voluntat d’activar una conversa
col·lectiva sobre com es podria ar-
ticular l’ecosistema d’innovació
ciutadana d’una manera més
sostinguda i sostenible. Per això,
a més del Citilab també hi parti-
cipen altres espais similars com
l’Hirikilabs de Donostia o el Me-
dialab Prado de Madrid.

La voluntat de millorar la so-
cietat i l’entorn on està ubicat el
laboratori sempre ha estat un dels
objectius que va impulsar el nai-
xement del Citilab. Per això, el
centre també ha acollit una xe-
rrada de la Biennal de Pensament
en què es va parlar sobre com es
pot millorar una ciutat des d’un
laboratori ciutadà com el Citilab.

Les tres idees clau que van
sortir del debat van ser que la ciu-
tadania ha de ser activa relacio-
nant-se, que els processos que
s’impulsin han de ser creatius
però que han de seguir algun mè-
tode i que cal diversitat de co-
neixements i de maneres de fer
per poder millorar les ciutats.

OCUPACIÓ4Nobel Plastiques
Ibérica tancarà la fàbrica que té
a Sant Joan Despí a finals d’any.
La direcció ha aconseguit tirar en-
davant el seu objectiu de tancar
la planta per traslladar la pro-
ducció a altres fàbriques del grup
després d’arribar a un acord amb
el comitè d’empresa. Un pacte
que va ser aprovat pel 80% dels
treballadors, segons expliquen
des de Comissions Obreres.

El sindicat celebra, a través
d’un comunicat, haver aconseguit
el que consideren unes “bones
condicions” en l’Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) que
deixarà sense feina 200 treballa-
dors i que afectarà més d’una vin-
tena de famílies de Cornellà.

En el mateix document,
CCOO diu que gràcies a la nego-
ciació es van aconseguir unes
mesures que estan “per sobre
de les plantejades inicialment
per l’empresa”, com unes in-
demnitzacions de 50 dies per
any treballat amb un màxim de
190.000 euros o la contractació
d’una empresa per recol·locar
els treballadors i treballadores
que es queden sense feina. L’a-
cord va arribar després que els
sindicats convoquessin una vaga
indefinida a mitjans de setembre
que va obligar a aturar la pro-

ducció a les plantes que Renault
té a Castella i Lleó perquè no te-
nien els components que es fa-
briquen en aquesta planta.

Però no tots els sindicats hi es-
tan a favor. Des de la CGT rei-
vindiquen que ells no han signat
cap ERO i afegeixen que no con-
sideren positiu el tancament de
l’empresa.

SUPORT POLÍTIC
Aquest anunci arriba després
que, enmig de la vaga indefinida
convocada pels sindicats, la mi-
nistra de Treball, Yolanda Díaz,

visités els treballadors i treballa-
dores que estaven protestant dis-
sabte 19 de setembre per sentir
“de primera mà” les reivindica-
cions de la plantilla.

La plantilla també va rebre el
suport de tots els grups polítics
del Ple de la ciutat, que en una
Junta de Portaveus van aprovar
una declaració de suport als
treballadors i treballadores de la
companyia i que reclamava una
solució al grup d’origen turc
Orhan Holding, que ara s’em-
portarà la producció a una altra
fàbrica del grup.

Protesta de la plantilla de Nobel Plastiques. Foto: Twitter (@PCTC_)

Nobel Plastiques Ibérica arriba
a un acord per tancar la fàbrica
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Atletisme | Pluja de medalles al Campionat de Catalunya
La temporada absoluta va acabar amb uns magnífics resultats per al Cornellà Atlètic
en el Campionat de Catalunya. Marc Galé, amb dos ors, el relleu de 4x400, també
primer, i plates com les de Diwa Vilà i Kevin Cerro van ser els millors resultats. 

BÀSQUET4Tot i que el bàsquet
català estarà aturat, com a mínim,
fins al cap de setmana del 31 d’oc-
tubre i l’1 de novembre, el sènior
femení del Basket Almeda i el
masculí del CB Cornellà ja han
començat les seves respectives
competicions, ja que no estan
afectades per l’aturada.

El conjunt negre només ha ju-
gat un partit a la Lliga Femenina
2 (una derrota per 50-60 contra
el Barça), ja que de moment els
enfrontaments contra el BF Vi-
ladecans i el Lima-Horta s’han

ajornat. L’Almeda també és no-
tícia perquè una de les jugadores
de la seva base, Carla Moreno, ha
rebut la beca Il·luminem Talent,
de la Fundació Endesa, que li per-
metrà ajudar a pagar la univer-
sitat en països angloparlants.

Per la seva banda, el CBC de
Juan Couto va estrenar la seva
condició d’equip de LEB Plata
amb una victòria a la pista del
Pardinyes (69-75) però va perdre
a casa contra l’Albacete (68-85).
CB l’Hospitalet, La Roda i Gran
Canaria B seran els pròxims rivals.

Curs en marxa per al 
CB Cornellà i el Basket Almeda

Diumenge 18 d’octubre era una
jornada molt esperada pels ju-
gadors, l’staff, la directiva i l’afi-
ció de la UE Cornellà, ja que era
el dia en el qual els de Guillermo
Fernández Romo s’estrenaven
un curs més a Segona B, però 24
hores abans es va conèixer que
aquest partit contra l’Olot s’havia
de suspendre per diversos posi-
tius per coronavirus en l’equip de
la Garrotxa.

D’aquesta manera, el debut
del conjunt verd a la categoria de
bronze del futbol estatal podria
ser, si no hi ha cap més contra-
temps sanitari, diumenge 25 en
un derbi del Baix al Sagnier con-
tra l’AE Prat. Els potablava van
perdre en l’estrena a Sant Adrià
contra l’Espanyol B (2-1).

A falta, doncs, de veure quan
es pot jugar aquest partit contra
els olotins, el calendari immediat

per a la UEC farà que rebin l’An-
dorra en el dia de Tots Sants, que
descansin en la quarta jornada i
que juguin al Municipal contra el
CE l’Hospitalet.

“TEMPORADA INCERTA”
L’entrenador madrileny, que
afronta la seva segona tempora-
da al capdavant de l’equip, va fer
una petita radiografia del curs en

la que havia de ser la prèvia del
partit contra l’Olot, que no va aca-
bar jugant-se. Fernández Romo
va assegurar que “la pretempo-
rada, la lliga... tot és molt incert,
però és un aspecte amb el qual
hem de conviure”. Tot i això, el
preparador va dir que “en forma
i essència, haurem de fer el ma-
teix que sempre, estar preparats
per guanyar cada partit”.

Moreno, Ramón Juan, Eloy Gila i Dorca seran els quatre capitans. Foto: UEC

El debut de la UE Cornellà,
ajornat per positius a l’Olot

Pau Arriaga
CORNELLÀ

PROTESTA4Els bars i restau-
rants de tot el país han hagut de
tancar i, des del 16 d’octubre, no-
més poden vendre els seus pro-
ductes per menjar a casa. El Gre-
mi d’Hostaleria de la comarca s’o-
posa “fermament” a la decisió de
la Generalitat, ja que consideren
que “es produiran pèrdues irre-
parables per al sector” i que això
també afectarà altres sectors com
l’agroalimentari.

En una carta, el Gremi reco-

neix que cal “disminuir l’activitat
social” de la ciutadania perquè “és
on veritablement s’està ocasio-
nant la transmissió del virus”.
Però també recorda que bars i
restaurants són “qui més mesu-
res ha pres” per garantir la salut
dels clients i consumidors.

Per altra banda, la plataforma
reclama al Govern que “s’imple-
mentin de manera urgent” les aju-
des que siguin necessàries per res-
catar el sector de la restauració.

REACTIVACIÓ4La campanya
que l’Ajuntament i els comer-
ciants van posar en marxa a
principis de setembre per in-
centivar el comerç de proximitat
és tot un èxit. Durant el primer
mes, el consistori ha repartit
més de 3.000 targetes-moneder.
Aquestes targetes estan valora-
des amb un import de 100 euros
per comprar a les botigues cor-
nellanenques que s’han adherit
al projecte.

La clau és que els consumi-
dors paguen 70 euros per la tar-
geta, mentre que l’Ajuntament
hi posa els 30 restants a través
del fons de 300.000 euros que
va aprovar per fer front a les
conseqüències econòmiques de
la pandèmia del coronavirus. La
previsió del consistori, que de
moment ja ha desembutxacat
90.000 euros, és aconseguir
que les vendes a les botigues lo-
cals arribin a un import d’un
milió d’euros.

Gairebé 300 comerços ja
s’han sumat a aquesta iniciativa.
Hi ha des de restaurants i boti-
gues d’alimentació fins a ferre-
teries, llibreries, merceries i tota
mena d’establiments. Es tracta
de comerços de barri, de proxi-
mitat i petits establiments que
han de fer front a l’aturada de
l’activitat que va suposar el con-
finament.

L’Ajuntament, que ha ins-

tal·lat diversos punts als mercats
municipals per ajudar les per-
sones que ho necessiten a ad-
quirir la targeta, recorda que
les targetes es poden demanar a
www.compracornella.cat, que
es poden recollir a la seu de
Procornellà, a l’Oficina Local de
l’Habitatge, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana i al Centre Cívic La
Gavarra i que estaran operatives
fins al 31 de desembre del 2021.

Gairebé 300 comerços ja accepten la targeta. Foto: Ajuntament

Més de 3.000 targetes-moneder
per comprar a la ciutat

El Gremi d’Hostaleria s’oposa
al tancament de restaurants

Nou negoci | Xocolates Valor obre una nova botiga
La marca de xocolates Valor ha obert una xocolateria al centre comercial Llobre-
gat Centre. El local està ubicat a la zona d’oci del centre i compta amb una barra
i una terrassa on ofereix els seus productes, que també serveix per emportar-se.

Esports
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4El servei T’Ajudem de la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari online per fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i



| 14

L’escriptora i diputada al Parlament de Ca-
talunya Jenn Díaz fa una crida col·lecti-
va a les dones perquè ocupin, d’una ve-
gada per totes, els llocs de poder que tra-
dicionalment se’ls han vetat. Díaz fa una
mirada al passat per recollir les lluites de
les dones per arribar al poder i recorda
que encara queda molt camí, alhora
que fa un clam a passar a l’acció ja.

Llibres

Dona i poder
Jenn Díaz

A partir d’una idea original de Maria Ca-
sellas, Anna Maria Ricart ha adaptat el lli-
bre d’Assumpta Montellà El silenci dels te-
lers. Sota la direcció de Ferran Utzet, Ca-
sellas i Andrea Portella donen vida a la Pi-
lar i la Carme, dues dones que van viure
i treballar tota la vida en una de les colò-
nies tèxtils catalanes de finals del segle XIX.

A la sala El Maldà de Barcelona.

Teatre

El silenci dels telers
Anna Maria Ricart

L’esperit festiu de La Pegatina ha tornat
amb força en el setè àlbum del grup: Dar-
le la vuelta. La banda de Montcada i Rei-
xac presenta en aquest disc una desena
de cançons, entre les quals hi ha col·la-
boracions amb artistes d’estils similars,
com El Kanka o Arnau Griso. En menys de
48 hores, l’àlbum ja havia aconseguit su-
perar els quatre milions de reproduccions.

Música

El 1969 es va celebrar un dels judicis més
populars de la història dels Estats Units.
Es jutjava set activistes pacifistes acusats
de conspirar en contra de la seguretat na-
cional, fet que despertaria diverses pro-
testes socials. Aaron Sorkin, creador d’El
ala oeste de la Casa Blanca, ha tornat a
convèncer públic i crítica amb El juicio de
los 7 de Chicago, estrenada a Netflix.

Pelis i sèries

El juicio de los 7 de Chicago
Aaron Sorkin

Darle la vuelta
La Pegatina

No em sents
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició

‘Nalini Malani. No em sents’  fins al 29 de novembre. En
aquesta mostra, l’artista índia Nalini Malani, guardonada
amb el Premi Joan Miró 2019, presenta una selecció d’o-

bres de tota la seva trajectòria artística, marcada pel
pensament feminista i la denúncia i condemna de la

violència. Les obres de Malani evoquen la vulnerabilitat i
la precarietat de l’existència humana amb una iconogra-
fia personal que beu de mitologies antigues i universals,

amb la justícia social, feminista i ecològica al centre.

Periodista, presentadora de televisió, escriptora i tam-
bé actriu. Tot això és Sandra Barneda (Barcelona,

1975), llicenciada en Periodisme per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i diplomada en Teatre pel

Col·legi de Teatre de Barcelona. Tot i que els últims
anys s’ha convertit en una de les presentadores de re-
ferència dels formats d’entreteniment de Telecinco, al

llarg de les seves dues dècades de carrera professio-
nal ha treballat a programes i mitjans molt diversos,

sobretot de televisió i ràdio. Actualment, està en boca
de tothom per dues qüestions ben diferents: d’una

banda, presenta el reality show de moda a Telecinco,
La isla de las tentaciones; de l’altra, ha estat la finalista

del Premi Planeta 2020 amb la novel·la Un océano
para llegar a ti. Aquesta dualitat ha obert un debat en-
tre els que la critiquen i els que defensen que les dues
facetes professionals són perfectament compatibles:

es pot presentar un reality i ser bona escriptora. 

S A N D R A  B A R N E D A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser periodista i presentadora de TV
Presenta ‘La isla de las tentaciones’ a Telecinco

Famosos

Quedar finalista al Premi Planeta 2020
Amb la novel·la ‘Un océano para llegar a ti’

Moltes crítiques, però molt més suport
Alguns qüestionen que presenti un reality i guanyi el Planeta

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia | Torchlight III
La sèrie Torchlight ja té tercera entrega, un nou videojoc de rol i d’acció 

multijugador. Disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLUM

És molt important mantenir-se actiu i fer exercici físic 
preferiblement a l’exterior durant les hores de llum natural

ABANS DE DORMIR

ACTIVITAT

OCI I DIETA

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

i SALUT

Tot i que la Comissió Europea es va proposar fa dos anys
que el darrer canvi d’hora es fes el 2019, la realitat és que
tindrem canvis d’hora, com a mínim, fins al 2021. Així,

aquest octubre ens hem de tornar a adaptar a l’horari d’hi-
vern, acostumant-nos a veure com el sol surt i es pon una hora
abans, comptant amb menys hores de llum natural a la tarda.
Si bé no es tracta d’una diferència dràstica, el nostre cos nota
el canvi d’hora com si es tractés d’una mena de ‘jet-lag’ lleu,
però triga molt poc a acostumar-s’hi. En el cas d’alguns col·lec-
tius, com els nadons lactants o la gent gran, el temps d’adap-
tació és una mica més llarg. Per a tots els casos, els professors
de la UOC Marta Calderero i Diego Redolar fan un seguit de re-
comanacions per adaptar-se millor i més ràpidament al nou
horari. Cal aprofitar les hores de llum natural, intentant que
ens toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a prop d’una fines-
tra. També s’ha de fer exercici físic i mantenir-se actiu durant el
dia, mentre que, unes hores abans d’anar a dormir, cal fer acti-
vitats relaxants i evitar les pantalles. Com sempre, l’oci amb la
família i amics i una bona alimentació també són clau.

Adaptar-se a l’horari d’hivern

S’han d’aprofitar les hores de llum natural, intentant que ens 
toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a través d’una finestra

Les claus

Cal evitar l’exposició a les pantalles i optar per 
activitats relaxants abans d’anar a dormir

Els experts recorden la importància de seguir una dieta 
saludable i de gaudir del temps d’oci en família i amb amics
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