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Treball vol el tancament
cautelar de Cidac per
la mort de Xavi Cayuela

La UE Cornellà de Raúl Casañ
ja està en marxa per preparar
una temporada molt exigent
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L’Estat es compromet a posar
en marxa el Metro del Delta
El projecte de Rodalies permetria connectar millor Cornellà amb Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels pàg 14

Risc de tancament
El futur del mercat de Sant Ildefons penja d’un fil
per les condicions de les noves concessions pàg 18
ADA COLAU pàg 10

“Pujol va voler frenar
l’àrea metropolitana
i encara ho patim”

Foto: Línia Cornellà
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El somni tecnològic
produeix monstres
POLÈMICA pàg 10

Les famílies de l’Escola Suris
temen perdre un grup a P3
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Participants en la concentració de record a Xavi Cayuela que es va fer dissabte 10 davant de l’estació. Fotos: Twitter (@pakomarinp)

Treball demana tancar Cidac
» La Generalitat ha reclamat al jutge el tancament cautelar de l’empresa on va morir Xavi Cayuela
» Responsabilitza la companyia de l’accident mortal per incomplir “normes de prevenció de riscos”
Pau Massip Martori
CORNELLÀ
Inspecció de Treball ha demanat
al jutge i a la fiscalia que investiguen l’accident que va segar la
vida de Xavi Cayuela i el tancament cautelar de Cidac. Així ho
expliquen a Línia Cornellà fonts
de la família que van mantenir
una reunió amb el secretari de
Treball, Enric Vinaixa, i responsables d’Inspecció de Treball.
Aquest cos no té autoritat per
tancar l’empresa i l’únic que pot
fer és demanar-ho als tribunals,
com ha fet en aquest cas.
Aquesta decisió arriba després que el 30 de juny es publiqués l’informe sobre l’accident
mortal que va patir Xavi Cayuela,
de 19 anys, que va morir mentre

treballava a Cidac, una fàbrica
dedicada a la producció de teles
asfàltiques.
En aquest document, Inspecció de Treball exposa la investigació que ha fet sobre l’accident del passat 30 d’abril i arriba a la conclusió que l’empresa va incomplir “normes de prevenció de riscos laborals, tipificades com a infraccions molt
greus”. Per això, “determina clarament la responsabilitat de CIDAC en l’accident mortal” que va
provocar la mort del jove de 19
anys mentre treballava.
MULTA ELEVADA
Després d’investigar els fets i
elaborar l’informe, la Inspecció
de Treball de Catalunya proposa a la justícia que l’empresa sigui sancionada amb una multa
de 328.460 euros. Una xifra

força elevada si es té en compte que, dos dies després, el 2 de
juliol, Inspecció va publicar que
demanava una sanció de
180.000 euros per l’explosió de
la fàbrica química Iqoxe, de
Tarragona, on van morir dos
treballadors i un veí.
Després de publicar l’informe, Inspecció de Treball va enviar tota la documentació de la
investigació a la Fiscalia, que
s’haurà d’encarregar de fer totes les actuacions que consideri pertinents. Els inspectors que
van investigar l’accident mortal
de Xavi Cayuela van detectar diverses irregularitats en temes de
riscos laborals, però també en
les condicions de treball i en les
obligacions de seguretat i salut
laboral. Això va provocar que es
precintessin algunes màquines
pel perill que suposaven per

als treballadors, però la família
i alguns sindicats denuncien
que l’empresa continua treballant com si no hagués passat res
i demanen mesures més contundents.
PROCÉS JUDICIAL
Per a la família de Xavi Cayuela,
el més important de l’informe
publicat és que “confirma la responsabilitat de l’empresa en la
mort” del jove. A més, també
destaquen que Inspecció de Treball “constata i confirma les irregularitats de l’empresa” pel
que fa “a les normatives de prevenció de riscos”.
Ara estan a l’espera que arrenqui el procés judicial, que
de moment no té data fixada. Saben que la Fiscalia es va posar en
contacte amb el seu advocat.
També que els propietaris de Ci-

dac podien recórrer l’informe
d’Inspecció de Treball, cosa que
de moment no han fet.
Mentrestant, el dissabte 10
de juliol es va organitzar una
nova protesta davant l’estació de
Rodalies de la ciutat per recordar
Xavi Cayuela. Hi van participar
desenes de persones que van
recordar el jove i li van dedicar
cançons i discursos. També es va
aprofitar l’acte per recordar i
reivindicar els drets laborals i la
protecció dels treballadors davant dels riscos laborals, sobretot de cara als més joves, que sovint els desconeixen i això els exposa i els posa en perill.
De moment aquests actes
s’aturen i, mentre el cas no avanci als tribunals, de cara a mitjans
de setembre es prepara un acte
per pintar un mural a la ciutat
per recordar Xavi Cayuela.
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La lupa

Mercat immobiliari i lluites socials
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

E

l mercat immobiliari és una de les forces amb
més capacitat d’influència en la configuració
de les ciutats. La lògica immobiliària és la que
estratifica i segrega la població de les ciutats
en barris amb nivells de renda tan diferents. Atrau i expulsa veïns i veïnes, i és un dels factors que més influència tenen en les condicions de vida de les persones
que habitem les ciutats. El preu, la tipologia i qualitat
dels habitatges i les oscil·lacions i incerteses associades a la lògica cíclica de mercat determinen molt la qualitat de la vida urbana.
Per això, la tendència a l’acumulació i extracció de rendes que es produeix en aquest mercat és un factor molt
important de malestar ciutadà. A la Barcelona metropolitana ho coneixem bé. Des dels anys del barraquisme,
primer, fins al desarrollismo, després. De l’escassedat a
la construcció desordenada, i la proliferació de barris amb
dèficits de serveis i espais públics i habitatges de baixa
qualitat. Després vindrien els anys de la bombolla immobiliària, la crisi posterior i les tensions actuals. Preus
en creixement descontrolat que consumien cada cop un
percentatge més gran de la renda de moltes famílies, escassetat d’habitatge, desplaçament de població cap a les
perifèries, hipoteques abusives, precarietat perenne en
el mercat de lloguer i assetjament immobiliari, sobretot
als barris més atractius per al turisme.
Així, les forces del mercat immobiliari, amb la col·laboració indispensable de la justícia i (per activa o per
passiva) dels poders legislatius i executius, han provocat
onades successives de desnonaments, han arrossegat
moltes persones a la precarietat habitacional i s’han
multiplicat les ocupacions per necessitat.

Afortunadament, aquestes forces sempre han trobat resistències. A cada època hi ha hagut moviments
socials de defensa de l’espai públic, de la ciutadania i del
dret a l’habitatge que els han fet de contrapès. De vegades per la via directa i altres per la seva capacitat de
pressió sobre les administracions.
A Barcelona, el 1931 hi va haver una gran vaga de
lloguers, instigada per la CNT, en què desenes de milers de famílies van deixar de pagar els seus lloguers
per aconseguir una rebaixa del 40%. En els anys del
tardofranquisme, els veïns i veïnes de les noves perifèries es van organitzar, sovint amb contundència, per

És fonamental que les
administracions es posin
del costat del dret a l'habitatge
garantir que en el creixement desordenat de noves ciutats metropolitanes es tingués en compte l’espai públic, els equipaments i el transport per tal de garantir unes condicions de vida dignes als barris. Un dels
casos més rellevants de tot aquest procés fou el de l’anomenat Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet.
El Pla va tenir com a un dels inspiradors l’arquitecte
Xavier Valls, mort a l’atemptat d’Hipercor i recordat
ara al documental ‘Perifèria’ de Xavi Esteban Casas i
Odei A.-Etxearte. Molts dels elements d’aquell pla després van passar a materialitzar-se per part dels primers
ajuntaments democràtics.

Durant els anys de la bombolla immobiliària van
sorgir petits moviments que alertaven de la dinàmica
endimoniada del mercat de l’habitatge. En esclatar la
bombolla, aquests moviments es van transmutar en la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va protagonitzar una lluita llarga i intensa contra els desnonaments, contra les clàusules abusives de les hipoteques i per garantir sostre digne a les persones que van
patir les conseqüències de la crisi.
A poc a poc el problema es va anar desplaçant de les
hipoteques als lloguers. L’escassetat de pisos, els increments de preus descontrolats, l’entrada massiva de fons
d’inversió i els casos d’assetjament immobiliari van afavorir una nova onada de desnonaments, en aquest cas
de llogaters i llogateres. El moviment per l’habitatge ho
va saber detectar a temps i es va organitzar en el Sindicat de Llogaters, el qual, inspirat per les lluites passades,
ha dedicat els seus esforços a combatre els desnonaments,
a acompanyar les persones afectades i, també, a pressionar els governs per una regulació dels preus del lloguer. Un moviment que ha aconseguit grans victòries,
però que també està en el punt de mira, com indica el
judici que han patit aquests dies tres dels seus membres –entre ells el seu portaveu, Jaime Palomera–, amb
peticions de tres anys de presó per accions de protesta.
Afortunadament, la voluntat de lluita es manté ferma malgrat aquestes persecucions. Si volem evitar que
les nostres ciutats es converteixin en una mena de selva sense regles, amb les greus conseqüències socials que
això implica, és fonamental que la ciutadania segueixi
organitzada i que les administracions recullin les seves
demandes i es posin del costat del dret a l’habitatge.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@ginadrieguez
Van obrir l’oci nocturn
i van permetre macrofestivals sense que estiguéssim tots vacunats i amb una variant nova que va tot loca, però la culpa és de qui ha fet el que estava permès fer després de més d’un any complint estrictament amb totes les mesures. Fort.

@apuente
Aunque ahora solo miremos a los jóvenes, la
(relativamente baja) mortalidad sigue siendo de mayores. Por
eso el reto es que ningún +50 se quede sin vacuna. Hay que informar y animar a familiares, vecinos, conocidos.
Ayudarles a pedir cita. Acompañar si
podemos. A por el 100%.

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

@jordiPuignero
Ara mateix tenim tretze comarques amb un
alt risc d’incendi. Estiguem tots alerta i anem amb la màxima
precaució: el 40% dels incendis són
provocats per situacions que es podrien haver evitat. Una burilla de negligència són cinquanta anys de reforestació.

i Baix Llobregat), Alba Losada (Barcelona),
Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports
i Xarxes)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@RubenSerranoM
Hoy la culpa es de los
videojuegos y ayer de
la novia del asesino. Y
así es cómo los grandes medios desactivan la homofobia que mata y siguen sin señalar el discurso de odio
que recorre programas de televisión,
parlamentos y redes sociales. La complicidad patriarcal total.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Estratègia digital: Anna Corbatera
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Tribuna

Ajuntament

Fernando Gordo
El + llegit

pàgina 14

Els comerciants del mercat de
Sant Ildefons estan en peu de
guerra per les condicions que vol
imposar l’Ajuntament per a les
noves concessions. Denuncien
que el futur del mercat està en
perill i lamenten la postura del
govern, que no vol negociar.
pàgina 18

L’entrenador aragonès seguirà
al capdavant del sènior femení
del Basket Almeda el curs que
ve, després de l’extraordinària
campanya que va completar
amb un equip molt jove. L’equip
groc-i-negre jugarà a la Lliga
Femenina 2 de nou el curs que ve.
pàgina 20
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La família de Xavi Cayuela
espera l’informe d’Inspecció de Treball

2

Inspecció de Treball diu que CIDAC és
responsable de l’accident mortal de Cayuela

3

“Cornellà Actitud és la millor
campanya pel comerç local”

4

El Basket Almeda ja coneix
com serà la temporada que ve

5

La pandèmia ha complicat
encara més l’accés a l’habitatge

Una ciutat amb ADN turístic
per Albert Ribas, subdirector d’edicions Línia

“B

arcelona ja no pot viure sense el turisme”.
Aquesta afirmació contundent és de Ramon Aymerich,
cap d’Internacional de La Vanguardia i autor del llibre publicat
recentment La Fàbrica de Turistes. El país que va canviar la indústria pel turisme. La tesi d’Aymerich, de forma resumida, és
que el turisme va ser i és clau en la
generació de riquesa a Catalunya,
però al mateix temps la seva força ha anat en detriment de la indústria. A mitjà i llarg termini, assegura, el turisme empobreix. Assumim, doncs, que Barcelona,
com moltes altres ciutats, està
concebuda d’una manera en la
qual el turisme és un pilar estructural. I crec que és tenint clara
aquesta premissa que es pot parlar
una mica sobre el binomi Barcelona-turisme, turisme-Barcelona.
Aviat farà un any i mig que la
maleïda pandèmia ens va deixar
Barcelona buida de turistes. Tots
recordem les imatges de fa quatre dies, absolutament insòlites, de
les parts més turístiques de la ciutat completament desèrtiques.
Passejar per les Rambles gairebé
sol, per exemple, generava una
sensació molt estranya, difícil de
descriure. Això va fer que s’anés
escampant la idea que arribava el
moment ideal de “replantejar el
model turístic de Barcelona”. Cito
aquesta frase, que l’hem sentit i
llegit moltes vegades, perquè em

sembla un bon exemple d’una
sentència força buida, la digui
qui la digui, que en realitat no
vol dir gran cosa.
Les conseqüències econòmiques de la desaparició del turisme durant molts mesos no cal
tornar-les a repetir. Ara el turisme ja va tornant i, tot i que
encara serà un estiu que no es
podrà comparar amb els d’abans de la pandèmia, el batec
turístic de la ciutat va en augment. I doncs, s’ha replantejat
el model turístic de Barcelona?
No, perquè en tan poc temps no
es pot replantejar gairebé res.
Això no significa que darrerament no s’hagin posat debats
sobre la taula, perquè ja hi havia iniciatives en marxa abans
que esclatés la pandèmia, però
no crec que es pugui parlar, ni
de bon tros, de cap canvi estructural. I crec que això és així
perquè tampoc es poden canviar gaires coses.
El model turístic de la ciutat
és una combinació que difícilment variarà, perquè Barcelona
té totes les característiques principals del turisme urbà i per això
és una ciutat tan atractiva internacionalment: patrimoni his-

Blanca Blay/ACN

Min. de Transports

El Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana
s’ha compromès a impulsar
el projecte del Metro del Delta,
que facilitaria la connexió amb
les ciutats del Delta i Barcelona.
El projecte, però, acumula
més de 10 anys de retard.

tòric mil·lenari, oferta cultural
potent, turisme de negocis i
congressos, un comerç atractiu
i, també importantíssim, una
oferta d’oci nocturn i platja
molt destacable, resumint. Aquí
es podrien afegir diferents elements que configuren el model
turístic de la ciutat, com per exemple els creuers o, fins i tot, el
Barça. Tot això, juntament amb
el fet que sigui una ciutat barata per a una part important
dels turistes que la visiten, són
realitats que no canviaran o
que ho faran molt poc.
Amb tots aquests ingredients, els 1,6 milions d’habitants
de Barcelona han de tenir molt
present una cosa: viuen en una
ciutat que és una potència mundial del turisme, on aquest representa gairebé un 15% del
seu PIB. Em sembla que queda
clar que el turisme seguirà sent
el motor econòmic de la ciutat i
que tot plegat continuarà tenint
els seus avantatges i els seus inconvenients. Això voldrà dir
que a llarg termini, seguint la tesi
d’Aymerich, Barcelona s’anirà
empobrint? “A llarg termini tots
estarem morts”, va dir l’economista John Maynard Keynes.

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

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

A les xarxes

#MésTocDeQueda

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 municipis, entre ells Lleida.

#RepuntDeCasos

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Catalunya gairebé el mateix nombre de persones a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#JeffBezos

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.
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Mirada pròpia

E

La transformació d’un sector resilient
per Maria Abellanet

l retorn a la normalitat i l’avenç de la vacunació de la Covid-19 són un bri d’esperança per
a tota la societat i una fita especialment rellevant per a l’àmbit econòmic, que té la mirada
posada en la recuperació d’aquells sectors més afectats
per la pandèmia. Un d’ells és el turisme, que ha patit i pateix encara, profundament, les seves conseqüències i que
té un gran pes al nostre país. Així ho corroboren les dades: abans de l’arribada de la Covid-19, el sector generava fins al 14% de l’ocupació al nostre país i representava el 12% del PIB. És un sector estratègic per al país i,
sobretot, per a la seva capital, Barcelona, una destinació
de referència internacional que comença a veure el retorn gradual de turistes amb la meitat d’hotels oberts.

Foto: ACN

MERESCUT RECONEIXEMENT
Després de més d’un any malvivint amb
la Covid-19, superant cada dia nous reptes, és el moment de fer un reconeixement
a la resiliència del sector i a la seva capacitat de fer front a una situació tan adversa.
Aquesta ha estat, justament, la voluntat
dels 36ns Premis CETT Alimara Barcelona que hem lliurat recentment.
Durant aquest període, alguns negocis han sabut transformar les dificultats
en una oportunitat per incorporar l’entorn
digital al seu dia a dia. Altres han buscat i han trobat sinergies amb sectors diferents per ampliar la possibilitat
de difusió i de negoci i han estat capaços d’adaptar el seu
model a les noves circumstàncies, tant excepcionals com
inesperades. Lamentablement, alguns no se n’han sortit, fet que posa en evidència la importància de la sostenibilitat també en l’àmbit econòmic i la necessitat d’ajudar
i impulsar el teixit empresarial, format sobretot per petites i mitjanes empreses que només podran anar endavant amb el suport de tots els agents implicats.
Ara, l’aposta per l’impuls de l’activitat turística ha de
ser ferma, amb una íntima col·laboració publicoprivada i atenent als paràmetres del turisme que ens convé
i que ja he posat en relleu en articles anteriors. La nova
etapa que es va obrint ha de permetre recuperar els llocs
de treball previs a la Covid-19 i l’activitat turística ha de
ressorgir per ser un dels pilars estratègics d’una economia diversificada. És urgent per al bé de les empreses i dels treballadors d’aquest sector, i de tantes àrees
d’activitat econòmica molt transversals que formen part
de la cadena de valor del turisme.

Sobre el paper, tenim clar el camí a seguir. També està
clar que cal unir esforços per anar en una mateixa direcció.
Ens cal, més que mai, actuar ràpidament i fer front als
reptes més immediats. No ens podem distreure. La severitat dels efectes de la crisi provocada per la Covid-19
han impactat de ple. La resposta a l’emergència econòmica, laboral i social ha de ser decidida a curt termini. En
les actuacions que contribueixin a la supervivència de les
empreses i treballadors hem de posar-hi els cinc sentits.
Tinc el convenciment que una actuació immediata
és clau, però també que en paral·lel cal anar més enllà
del dia a dia i posar el focus en el mitjà i en el llarg termini. Com no em canso d’assenyalar sempre que se’m
presenta l’ocasió, cal prendre decisions per fer possible
una progressiva transformació del turisme sobre les ba-

ses de la responsabilitat i la sostenibilitat –econòmica,
ambiental, social i cultural–, fruit d’un debat que es tradueixi en accions concretes per afrontar sense por les
principals tensions i conflictes al voltant del fenomen turístic, per respondre a les noves demandes de la societat i per desenvolupar valors diferencials que permetin
ser competitius tot preservant la destinació i la qualitat
de vida dels ciutadans. Es tracta, per tant, d’un procés
de transformació i de canvi que demana temps, visió i,
per descomptat, la implicació de les administracions, empreses i professionals. És una prioritat.
El moment és clau i greu. I totes les accions per a la
recuperació del sector turístic contribuiran a consolidar la recuperació general. Per aconseguir la transformació del sector és també l’hora de fer front als reptes
que el mateix sector ja tenia identificats abans de la Covid-19, als quals ara se n’hi afegeixen de nous. Parlo de
la transformació digital dels negocis turístics, de la innovació com a pilar del turisme del futur i del coneixement i la formació com a palanques de canvi. Tenim
capacitats, eines i professionals per assolir-los.

Les millors

perles

ns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,
però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

U

a policia atura un cotxe que porta la música molt forta.
Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li
pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuber Telmo Trenado i està gravat.

L

lits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors dels
Jocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin
sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

L

na dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset
(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

U

Gemma Sànchez / ACN

És el moment, doncs, de treballar per aconseguir
el turisme que volem per a Barcelona, una ciutat que
ha de ser destinació de referència a tot el món. La nostra cultura, els nostres valors, el nostre patrimoni i tots
els factors que fan de Barcelona una ciutat única han
de ser conjurar-se en un únic relat. Potent i singular.
La tasca de les administracions, cap a l’exterior, és del
tot imprescindible, i ja s’estan fent passes endavant amb
projectes com ‘Barcelona al món’, que l’Ajuntament de
Barcelona promou amb l’objectiu de tornar a impulsar la reputació i el posicionament internacional de la
ciutat centrant-se, no només en la promoció turística,
sinó també en la reactivació de l’economia.
Com a destinació, hem de ser capaços de contrastar
a quina situació de futur arribaríem sense iniciar canvis en el model de turisme amb aquella
que seria més ideal o desitjable, tenint
en compte les circumstàncies específiques de Barcelona. Ara bé, ni tots els canvis són factibles ni es poden fer tots alhora. Un procés d’adaptació realista i
compromès amb els nous reptes de futur és un plantejament possible i necessari per a la ciutat i per a les empreses. Tan necessari com revisar i ampliar
els criteris de mesura d’impactes –positius i negatius– o explorar i avaluar diferents alternatives per poder decidir i actuar sobre àrees
concretes. És a dir, plantar cara als problemes amb objectivitat i coneixement, i amb la ment oberta per trobar les millors solucions amb visió de futur. Calen nous
lideratges que innovin en la manera de pensar i de fer.
Haurem de tenir molt present que, una vegada superada del tot aquesta pandèmia, poden sorgir altres
amenaces globals que poden afectar el turisme d’una
forma especial. Hem d’estar preparats. Com deia
abans, l’objectiu prioritari és ara teixir un pla de xoc per
a la plena recuperació del turisme, però essent conscients de la transcendència del moment i de l’envergadura del repte que tenim al davant. Estic convençuda
que amb determinació, col·laboració i constància, la
transformació del turisme construïda sobre les bases
de la sostenibilitat, la innovació i el coneixement, i amb
els valors de Barcelona al centre, serà una realitat. No
podem entendre el futur del turisme d’una altra manera si volem que tingui futur.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO
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Ampliar l’aeroport oblidant el clima
Foto: ACN

per Marc Cerdà

@xeniasantigosa: Incendis, temporals i
temperatures que rebenten termòmetres.
L'emergència climàtica se'ns menjarà i nosaltres encara mirarem cap a una altra banda.

que per a l’any 2030 les emissions de Catalunya haurien
de reduir-se un 40% respecte de l’any 1990, però l’ampliació de l’aeroport, dades en mà, no fa més que allunyar-nos d’aquest objectiu i agreujar l’actual context de
crisi climàtica.
És per això últim que és un error centrar el debat de
l’ampliació només en el present de l’aeroport sense preveure l’impacte futur del canvi climàtic sobre aquesta infraestructura. Perquè tot i que ens pot semblar impossible ara com ara, el risc que l’aeroport del Prat quedi sota
les aigües d’aquí a unes poques dècades és ben real a conseqüència de l’augment del nivell del mar. Possibilitat, incomprensiblement, no contemplada encara per AENA i
els defensors de l’ampliació.
Destrucció d’ecosistemes, increment de les emissions
de CO2 i més vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic. És obvi que des d’una perspectiva ecològica
i climàtica, l’ampliació de l’aeroport del Prat és un sense
sentit que, a més, vulnera la legislació climàtica vigent. A
Europa ja existeixen precedents d’ampliacions, com el de
l’aeroport de Heathrow a Gran Bretanya, aturades judicialment per no tenir en compte els compromisos de reducció de les emissions de l’Acord de París. I l’aeroport
del Prat podria ser el següent.
Hauríem de perdre una inversió de 1.700 milions
d’euros, doncs? És evident que no. En molts països europeus s’està fent una aposta ferma pel ferrocarril com
un dels mitjans de transport més ecològics i eficients.
A Catalunya, contràriament, seguim amb una xarxa ferroviària infrafinançada, deficient i, fins i tot, insegura
que requereix molta inversió. Si volem –i ho hauríem
de voler– avançar cap a un país d’emissions zero i creure’ns les declaracions d’emergència climàtica aprovades per la Generalitat, és urgent que deixem d’impulsar un model aeroportuari contaminant i ancorat en el
passat que té els dies comptats. Vivim un moment cabdal i els errors i encerts climàtics d’avui seran el nostre llegat per a les generacions futures. Pensem-hi bé
ara que encara hi som a temps.

@damesonpareras: L’increïble fenomen
barceloní dels cambrers que es parlen en
català entre ells i t’atenen d’entrada en
castellà.

“

Tot i que ens pot
semblar impossible
ara com ara, el risc que
l’aeroport del Prat quedi
sota les aigües d’aquí
a unes poques dècades
és ben real
a conseqüència de
l’augment del nivell
del mar. Possibilitat,
incomprensiblement,
no contemplada encara
per AENA i els defensors
de l’ampliació

“

E

l debat sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat
ha esclatat amb molta força les darreres setmanes. Damunt la taula s’hi han posat arguments econòmics, ecològics i climàtics a favor
i en contra. Ara bé, no tots han tingut el mateix interès mediàtic. De fet, hem sentit molt més els economistes que
els ecòlegs opinant dels espais naturals i dels ecosistemes
del delta del Llobregat. Tota una declaració d’intencions
de com ha evolucionat el debat.
Sense anar més lluny, Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, va afirmar al diari Línia que “si hi ha alguna afectació de la zona de protecció (espai natural), es pot compensar”. És compensable,
realment? El senyor Guillermo i altres economistes
com Germà Bel o Miquel Puig creuen que sí. Tanmateix,
no fa gaires setmanes, el doctor en Biologia i director del
CREA, Joan Pino, i el catedràtic en Ecologia i expert en
sistemes aquàtics Narcís Prat van afirmar contundentment que no.
Tothom hi diu la seva, però com defensen el Dr. Pino
i el Dr. Prat, el que és innegable és que l’ampliació de la
tercera pista suposarà la destrucció d’un espai natural de
gran valor ecològic i protegit, com és l’estany de la Ricarda.
Però no es tracta només d’un espai natural: l’ampliació
de l’aeroport també compromet els objectius climàtics de
la Generalitat. I d’això se’n parla ben poc.
L’ampliació de la tercera pista i la construcció d’una
terminal satèl·lit –com és d’esperar– incrementarà el trànsit aeri i això, sense cap alternativa viable d’electrificació
del transport aeri en les dècades vinents, va forçosament
lligat a un increment de les emissions de CO2. De fet, un
primer informe de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
Barcelona Regional, estima que l’ampliació de l’aeroport
del Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emissions de CO2.
Aquest augment de les emissions és un dels elements
obviats pels defensors de l’ampliació. Així i tot, és una
qüestió que per llei, concretament la Llei 16/2017 del canvi climàtic, no és anecdòtica. L’actual legislació estableix

Flaixos

@pvadilloabogada: No os gustan las estrías, la celulitis ni los kilos de menos o de
más. Os da asco la regla, las tetas caídas...
¿Seguro que os gustan las mujeres?
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Acord | No es tallarà l’aigua a qui no la pugui pagar

líniacornellà.cat

L’Ajuntament i Aigües de Barcelona han renovat el protocol per garantir
el subministrament d’aigua a qui no pugui pagar la factura. L’acord es va
firmar el 2017 i s’han atorgat ajudes a més de 1.600 famílies de la ciutat.

Juliol 2021

Les famílies de l’Escola Suris
temen perdre un grup a P3
» Educació va anunciar l’eliminació d’una línia a partir del setembre
» Mestres i pares demanen mantenir la inversió per reduir les ràtios

EDUCACIÓ4El Departament
d’Educació ha notificat a l’Escola Suris que vol tancar una línia
de P3 de cara al curs que ve. El
centre i les famílies van saber-ho
al maig i van demanar ajuda a
l’Ajuntament per evitar-ho. Al
Ple que es va celebrar dimecres
30 de juny, la regidora Lídia
Gómez va explicar que des del
consistori van enviar una carta
als Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat per mostrar la seva “disconformitat” davant del tancament d’aquest
grup escolar.
En un comunicat, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Suris lamenta aquesta decisió i recorda que això pot suposar la pèrdua de recursos i
mestres que el departament
destinaria a l’escola si mantingués el grup de P3. De fet, el
conseller Josep González-Cambray va dir al Parlament que tot
i la davallada d’alumnes es

Cartell contra el tancament d’un grup de P3. Foto: AMPA Escola Suris

mantindrien les línies per reduir
les ràtios i millorar l’atenció
dels infants. Una mesura que no
s’aplicarà a l’Escola Suris, que,
com recorden les famílies, és un
centre inclusiu i, per tant, té infants amb necessitats específiques a qui els aniria molt bé tenir aules amb menys alumnes.

Foto: Joanna Chichelnitzky

HABITATGE4La PAH de Cornellà es va concentrar el 19 de juliol a davant de l’Ajuntament per
exigir al govern de Pedro Sánchez
que allargui la moratòria als desnonaments fins que entri en vigor la nova llei d’habitatge que ha
d’impulsar l’Estat. Des de la plataforma adverteixen que si no s’allarga la moratòria, que va entrar
en vigor a finals de desembre i
està previst que s’acabi a principis d’agost, començarà una allau
de desnonaments similar a la
que hi va haver després de l’esclat
de la bombolla immobiliària.

Unes desenes de persones
van concentrar-se davant del
consistori per denunciar que, tot
i la moratòria, durant els tres primers mesos de l’any s’han produït
més de 10.000 desnonaments a
tot l’Estat.
L’habitatge públic és una via
per resoldre els problemes d’accés que tenen molts ciutadans. A
mitjans de mes es va saber que la
promoció que s’està fent als antics cinemes PISA ha rebut un
premi FAD d’arquitectura per
l’aposta innovadora, sostenible i
inclusiva dels seus pisos.

El Govern demana allargar
una setmana el toc de queda

Al Ple també es va parlar del
tancament d’una línia de 1r d’ESO
a l’Institut Miquel Martí i Pol,
però en conversa amb Línia Cornellà, el director del centre explica
que no s’ha tancat cap línia, sinó
que no s’ha obert el nou grup que
estava previst i que segurament
es farà el curs 2022-2023.

Ada Colau insisteix en
el pla de barris metropolità

POLÍTICA4L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, remarca la
necessitat d’impulsar un pla
de barris metropolità. Així ho
ha tornat a dir en una entrevista
al nou diari metropolità Línia,
després d’haver-ho proposat
al maig, on reitera que “ara fa
falta un pla de barris a escala
metropolitana”. Colau també
reclama que aquesta mirada
metropolitana la tinguin la Generalitat i l’Estat.

Reclamen a l’Estat que ampliï
la moratòria de desnonaments

En l’entrevista, Colau lamenta
que Pujol volgués “frenar l’àrea
metropolitana perquè la veia
com una amenaça, com un contrapoder” i que encara es pateixen “les conseqüències d’aquella
visió”, amb “unes competències
molt limitades” per a l’AMB.
Per això celebra que el president Pere Aragonès estigui
“disposat a obrir aquest debat
per reforçar una governança
metropolitana”.

El toc de queda s’aplica d’una de la nit a sis de la matinada. Foto: Ajuntament

COVID-194La Generalitat ha
demanat al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que allargui una setmana més el toc de
queda i les restriccions que afecten la ciutat des de divendres 16.
A més de prohibir la mobilitat
entre la una de la nit i les sis de
la matinada, les restriccions
també limiten les trobades en
espais oberts o tancats a un
màxim de deu persones que no
visquin juntes i ordena el tancament de tots els establiments
comercials, culturals i d’oci a dos
quarts d’una de la nit.

Aquesta mesura arriba després de l’increment de contagis
que està provocant aquesta cinquena onada, impulsada sobretot per l’expansió de la variant
delta. Davant d’aquesta situació,
a principis de mes l’Ajuntament
va posar en marxa una campanya per impulsar la vacunació
entre els veïns i veïnes.
El consistori va editar i repartir uns díptics informatius on
explica com s’ha de fer perquè les
persones majors de 16 anys que
encara no s’han vacunat demanin cita per fer-ho.
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mart, tech, hub, lab, networking, renting, freelancers, influencers, riders... George Orwell, a la
seva novel·la 1984, va crear el
concepte de “nova parla”. L'escriptor britànic assenyalava una
forma d'utilitzar el llenguatge que
eliminava els matisos i que feia que
tota crítica desaparegués dels idiomes. Amb la profusió de vocabulari que la revolució tecnològica ha
generat, estem davant del mateix
exercici: tot el que és tecnològic és
lluminós, sense contradiccions, i
sovint s'abusa dels conceptes abans
citats per no afrontar la realitat més
crua. Fins i tot els ajuntaments metropolitans s'han apuntat a aquesta moda i tenen els seus centres
d’innovació amb noms llustrosos.
Mollet Hub, el Citilab de Cornellà,
el 22@, L'H 6.0...
En gran part són espais amb
una funcionalitat ambigua, desconnectats de la vida veïnal. El cas
del 22@ és paradigmàtic. “Havia
de portar progrés i feina al Poblenou, però no tinc cap amic del barri treballant en empreses del 22@.
En canvi, en tinc desenes que els
han desplaçat laboralment i residencialment”, explica el doctor en
Geografia de la UAB Joan Sales.
Més enllà d'això, és cert que les
noves tecnologies estan produint
avenços. Malauradament, les millores han anat diluint-se i cada
cop és més difícil no fixar-se en la
cara B de la revolució digital. Una
versió on habiten els monstres.

ESTAFA O REVOLUCIÓ?
Corria l'any 2005 quan Steve Jobs
va dur a terme el seu famós discurs
a la graduació d’Stanford. El creador d'Apple no va parlar de tecnologia en el quart d'hora que va
passar a la tarima, però el seu discurs entronca a la perfecció amb
la mentalitat de l'era tecnològica
que vivim. “El vostre temps és limitat, així que no el malgasteu vivint la vida d'un altre. No deixeu
que el soroll de les opinions dels
altres ofeguin la vostra veu interior”. Poques vegades s'havia sentit un empresari milionari parlant
així: com un clergue. Jobs va fer
creure al món que les empreses
tecnològiques i els seus líders volien canviar la història i el sector es
va impregnar d'aquella música.
Tot havia de canviar. Tot el que era
vell havia de morir. Va ser així?
L'escriptora de la revista The
New Yorker Jia Tolentino afirmava en el seu article La història
d'una generació en set estafes
que “els ciutadans estan farts del
model de negoci d'èxit de l'era milennial, que consisteix a desmantellar estructures socials per extreure beneficis de qualsevol lloc
que encara es pugui explotar”.
Es referia a l’economia de plataformes generada per empreses
com Uber, Airbnb o Amazon. Segons escrivia, totes aquestes companyies funcionen de la mateixa
manera: “Mantenen els seus preus artificialment baixos per fer-se
amb el mercat, però arribats a
aquest punt, els preus pugen i els
sous dels que treballen amb aques-

El reportatge del mes
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Alguns càlculs afirmen que més de la meitat dels repartidors de Glovo i Deliveroo treballen amb comptes rellogats. Foto: Pere Francesch/ACN

El somni tecnològic
produeix monstres
Tot i que en un primer moment les noves tecnologies eren vistes com
una via per canviar el món i fer-lo més igualitari, amb el pas del temps
i la implantació de l'anomenada economia de plataformes s'ha pogut veure
la precarització laboral i social que aquesta revolució tècnica comporta
tes plataformes acaben baixant”.
“És un model de negoci basat a esquivar les regulacions, eliminar les
proteccions, rebutjar responsabilitats i apropiar-se de la quantitat més gran de diners possible de
les mans d'aquells que fan la feina física”, sentenciava Tolentino.
TAXI ‘VS.’ UBER
Semblaria que Taxi Project 2.0 i
Tolentino es coneixen perquè les
seves anàlisis són similars. Aquesta plataforma va néixer arran de

les lluites que els taxistes metropolitans han mantingut amb empreses com Cabify, Uber o FreeNow. “Hem estudiat el que ha passat en altres ciutats com Los Ángeles o San Francisco, on Uber està
molt implantat i que són l'exemple que llocs com Madrid podrien seguir”, explica l'integrant
del col·lectiu, extaxista i membre
d'Élite Taxi Alberto Álvarez. Segons l'estudi que esmenta, els
preus de les carreres de taxi en
aquestes ciutats pugen brusca-

ment a primera hora i a la mitjanit. A la vegada, en les rutes a l'aeroport que aquestes apps controlen, per norma les tarifes són cinc
vegades més cares que les d’un taxi
normal. “Els preus són volàtils i els
clients no poden preveure quan
pagaran pel servei”, diu Álvarez.
Les dues ciutats exemplifiquen el que podria haver passat a
la capital catalana. “La lluita dels
taxistes i una administració més
sensible amb la qüestió han fet que
a Barcelona aplicacions com Uber

tinguin poc pes”, afirma l'extaxista. “Si als 10.000 taxistes que hi ha
s'haguessin afegit 6.000 vehicles
més de VTC, hauria passat com a
Nova York, que està totalment
col·lapsada i ha vist augmentar la
contaminació”, critica Álvarez.
Per últim, Álvarez denuncia
que aquestes empreses han dut a
terme estratègies de baixos preus
per fer-se amb tot el mercat. “És
el que s'anomena preus predatoris i va en contra de la competència”, argumenta.
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Tecnoguanyadors

n No per a tothom l’arribada del
món tecnològic ha suposat una xacra. La Marta treballava en un coworking al barri barceloní de Gràcia quan
va arribar la pandèmia. La seva feina
com a consultora en una empresa
que col·labora amb ONGs i institucions internacionals està ben remunerada i les condicions laborals són
immillorables. “El dia del teu aniversari pots fer festa i quan vaig tenir la
criatura em van donar tota mena de
facilitats”, explica.
Físicament, la companyia no té
seu. Bé, la seu és allà on hi hagi una

néixer amb figures com el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, o el
de Google, Larry Page, no deixen de
ser un recanvi generacional del poder
tradicional. Homes blancs de mitjana
edat que no han construït un món
més just tal com prometien. El cas de
Zuckerberg és clar: la seva xarxa social, que es venia com l’eina per trencar barreres entre persones, s’ha acabat convertint en una plataforma que
aprofundeix l’escletxa entre els que
pensen de maneres diferents i ha estat utilitzada per règims totalitaris
com el de Myanmar.

connexió a internet suficientment
bona per fer les reunions online.
Després del confinament, ella i la
seva parella van decidir canviar els
seus plans de vida. Amb el nen acabat de néixer van traslladar-se a les
Illes Balears a finals d’abril per així
poder estar més tranquils. El canvi va
ser possible pel tipus de feina que la
Marta té. Un botiguer o un repartidor
no pot ni plantejar-s’ho.
Són les noves elits intel·lectuals
que Alessandro Baricco defineix al
seu llibre The Game. Persones que
han entès millor que ningú el món
nou que arriba.
Tot i això, en aquest cas també hi
ha una cara B. Les noves elits que van

A Catalunya, l’exemple d’Òscar
Pierre, el fundador de Glovo, explica
a la perfecció com són aquestes noves elits. El jove, que voreja la trentena, presumeix de fer de repartidor almenys un dia al mes. Amb tot, en cap
cas ha assumit els desajustos que el
seu model de negoci genera. “El que
cobren els riders és més que correcte”,
ha afirmat l’empresari en diverses entrevistes. En d’altres ha assegurat que
els sindicats volen que tothom tingui
un contracte laboral perquè així fan
negoci. A més, Pierre, fill d’una família amb diners, també exemplifica la
nova ètica dels gurús tecnològics:
“Treballa mentre altres dormen i viu
el que altres somien”, proclama.

La revolució tecnològica ha creat una nova classe
intel·lectual que té unes condicions de feina molt
bones i viu on vol, perquè no té un lloc de treball físic

RIDERS ‘VS.’ GLOVO
La desregularització del sector
del taxi a Barcelona va ser una broma en comparació amb el que va
passar en el món dels repartidors.
Els taxistes van poder parar el cop,
però en el cas dels anomenats riders, durant anys la manca de
normativa va ser absoluta.
“A través d'un llenguatge ple
de paraules angleses s'hi amaga
una explotació digna del segle
XIX”, afirma Dani Gutiérrez de Riders x Derechos. Ell va començar
a treballar amb Deliveroo i quan
el van desconnectar –eufemisme
d'acomiadar en el món rider– va
repartir per a Glovo.
Al principi estava il·lusionat
amb la nova feina, però a poc a poc
es va desencantar. Segons explica, durant els primers mesos la
quantitat de feina era alta, però a
mesura que anava transcorrent el
temps l'aplicació cada vegada li’n
donava menys. El volum de repartiments el determina un algoritme, és a dir, un programa informàtic al qual, fins que no entri
en vigor l'anomenada Llei rider,
només hi té accés l'empresa. “L'algoritme és una estafa, ja que t'enganxen perquè treballis molt al
principi i després, quan baixa la
feina, acabis marxant pel teu propi peu”, diu. “Aquestes empreses

volen tenir molt recanvi de treballadors”, afirma Gutiérrez. Per
a ell, viure com a rider és insostenible, perquè si no treballes 90
hores setmanals, sense pagar impostos i benzina “amb prou feines
arribes als 1.000 euros mensuals”.
És per aquest motiu que, en paraules de l'integrant de Riders x
Derechos, a l'empresa “li va perfecte” tenir treballadors com el Pujan, un jove de 22 anys d'origen
nepalès que va morir atropellat el
25 de maig del 2019 mentre repartia per a Glovo. Ell, com tants
altres riders, no tenia papers i llogava un compte de Glovo a una altra persona amb la situació regularitzada a la qual li pagava el 50%
del que guanyava. “Es calcula
que la meitat dels comptes estan
rellogats”, denuncia Gutiérrez.
Amb la nova llei, tots els falsos
autònoms de Glovo o Deliveroo
passaran a ser treballadors, però
segons considera Gutiérrez,
“aquestes empreses han fet un negoci milionari saltant-se la llei i ara
que han de pagar impostos es troben en una posició avantatjosa”.
CARTERS ‘VS.’ AMAZON
“Des de fa 10 anys la feina s'ha
anat precaritzant”, explica el carter i delegat sindical de la CGT Albert Marín. Afegeix que “s'ha pro-

“Amb Glovo i Deliveroo,
si no treballes 90 hores
a la setmana amb prou
feines pots aconseguir
1.000 euros mensuals
i, a més, després
has de pagar impostos
i la benzina”

“L’economia de
plataforma és un
model de negoci que
es basa a esquivar
les regulacions,
eliminar les proteccions
i rebutjar les
responsabilitats”

duït una espècie d'amazonització
de les condicions laborals, sobretot en els centres logístics”. Ell i diversos companys de la regió metropolitana fa mesos que estan
portant a terme una lluita per reclamar una millora laboral a Correus. Tot i que Marín creu que no
es pot explicar la precarització
només per l'arribada d'Amazon,
considera que és un factor clau.
“Correus prioritza el repartiment de productes d'Amazon o
d’Alibaba... Molts dies ens diuen:
‘Avui només surt paqueteria’”, relata el carter. “No pot ser que es
prioritzi un paquet d'Amazon a
una carta del metge”, es lamenta. Això acaba produint una sobrecàrrega de feina per als carters. “Un company ha estat suspès un dia de feina i sou per no
entregar un paquet d'Amazon”,
denuncia.
El de la CGT té clar que Correus, amb una forta implantació
territorial, podria competir amb
Amazon i no comprèn per què ha
arribat a aquesta situació de vassallatge. “S'han imposat les lògiques privades al sector públic”, lamenta. Amb tot, Marín també fa
un exercici d'autocrítica: “Com a
ciutadà, em costa d'entendre que
a algú li vagi la vida rebre un producte en menys de 24 hores”.

LLOGATERS ‘VS.’ AIRBNB
En els anuncis d'Airbnb hi apareixen veïns enumerant els beneficis de llogar habitacions de casa
seva amb l'app. Aquesta idea de
proximitat que l'empresa intenta
vendre està molt allunyada del que
a ulls de Rodrigo Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres,
passa de debò. “Les dades demostren que la meitat dels pisos
pujats a la plataforma estan en
mans de 300 propietaris que no
ho fan per completar el sou”. Així
mateix, diversos estudis indiquen
que el problema dels preus dels pisos a l'àrea metropolitana està directament relacionat amb l'aparició d'aquesta empresa. “L'activitat d'Airbnb fa que els lloguers
i la compra pugin de preu”, sentencia Martínez.
Es pot vendre amb molts
noms, però en realitat aquestes
empreses, sota l’aura tecnològica,
fan el mateix de sempre. No són riders sinó repartidors, no són freelancers sinó treballadors autònoms, no és renting sinó lloguer,
no són apps sinó empreses. Coses
de tota la vida.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

| 14

líniacornellà.cat

Ciutat

Juliol 2021

L’Estat es compromet a posar
en marxa el Metro del Delta
TRANSPORT PÚBLIC4El Metro
del Delta és la gran proposta de
Rodalies per connectar Cornellà
amb les ciutats del Delta del
Llobregat, és a dir, Sant Boi,
Viladecans, Gavà i Castelldefels. La intenció d’aquesta nova
línia de Rodalies és que també
connecti totes aquestes ciutats
amb Barcelona, entrant pel capdamunt de la Diagonal, a la
Zona Universitària. És la gran
aposta per millorar el servei ferroviari d’aquests municipis, fer
que la connexió amb la capital sigui més ràpida i directe i descongestionar algunes de les línies
més saturades de Rodalies que
ara van per la costa a través de
l’estació de Sants de Barcelona.
Però tot i que el projecte fa anys
que és sobre la taula, fa més d’una dècada que està aturat.
Ara, però, sembla que el projecte es reactivarà, ja que és
una de les prioritats del nou
Pla de Rodalies 2020-2030.
Així ho va assegurar a principis
de mes el secretari d’Estat de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, Pedro Saura, en una reunió que va mantenir a la seu del
ministeri amb l’alcalde Carles
Ruiz i les alcaldesses Maria Miranda, de Castelldefels; Raquel
Sánchez, de Gavà; i Lluïsa Mo-

Aposta per la distribució
neta amb bicicletes i tricicles

LOGÍSTICA4La ciutat acollirà
uns dels set centres ciclologístics
que impulsa l’AMB per potenciar
la distribució de mercaderies
d’últim quilòmetre amb sistemes
més sostenibles que les furgonetes actuals. Per això es fomentarà l’ús de bicicletes i tricicles de càrrega, que han de permetre una distribució més neta
i eficaç als centres de les ciutats.
L’Ajuntament crearà un ser-

vei de repartiment de petita paqueteria de franc. Per començar,
tres repartidors i un administratiu que ara mateix estiguin a
l’atur formaran part de l’equip
d’aquest nou servei municipal,
que s’encarregarà d’atendre, gestionar i repartir les comandes
amb quatre tricicles de càrrega.
El local on començarà l’activitat
és a l’avinguda Línia Elèctrica,
entre Sant Ildefons i Gavarra.

FGC varia els horaris dels
trens aquest estiu per obres

La nova línia connectarà amb el Delta i Barcelona. Foto: Àlex Recolons/ACN

ret, de Sant Boi. Saura es va
comprometre a licitar la redacció d’un estudi funcional per
determinar la viabilitat del projecte abans de finals d’any.

El nomenament de
Raquel Sánchez com a
ministra ha de ser un
impuls per al projecte
Aquesta reunió es va produir el dia abans que Pedro Sánc-

hez anunciés el nomenament
de Raquel Sánchez com a nova
ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquest
canvi al capdavant del ministeri encarregat d’impulsar aquest
projecte és ben vist des del territori, ja que pensen que pot ser
un impuls per aquesta línia que
ha de connectar les ciutats amb
importants centres de treball i
polígons industrials de l’àrea
metropolitana, així com amb la
zona universitària de Barcelona,
de manera que ha de millorar la
mobilitat i fer-la més sostenible.

MOBILITAT4El servei de Ferrocarrils estarà alterat durant tot
l’estiu per unes obres que FGC
està fent al túnel que hi ha entre
les estacions d’Almeda i Cornellà Riera. La companyia ha explicat que, des del 6 de juliol i
fins al 9 de setembre, els combois només circularan per una
via entre aquestes dues parades
perquè està construint una nova
contravolta de 45 centímetres al
túnel i està canviant el paviment de les vies.
Fins al 8 d’agost, les obres se
centraran a la via 2, on s’aixecaran els raïls actuals i es col·locarà una nova base formigonada. Des de Ferrocarrils expli-

quen que aquesta nova via, que
substituirà la de balast que hi
havia fins ara, permetrà millorar el manteniment de la infraestructura. A partir del 9
d’agost i fins al 9 de setembre,
es farà la mateixa operació a la
via 1. Les obres costaran gairebé 2 milions d’euros i obligaran
a reduir el nombre de trens, perquè entre les dues parades
s’haurà de passar per una única via. Això ha obligat FGC a
modificar els horaris dels trens
durant tota la setmana.
A més, Ferrocarrils també ha
fet un tractament al pas superior
que hi ha al Parc Agrari perquè
no es rovelli l’estructura.
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Els guanyadors de‘La Veu de
Cornellà’presenten el nou disc

MÚSICA4Els participants de la
primera edició del concurs ‘La
Veu de Cornellà’ van presentar el
disc que han gravat en un concert que va omplir l’Auditori de
Sant Ildefons. Respectant els
aforaments màxims i les mesures de seguretat per evitar contagis, els espectadors que el divendres 2 de juliol a les set de la
tarda van anar fins a aquest espai cultural van poder gaudir de
les set cançons individuals que
van cantar els guanyadors de
cada categoria.
A més, també es va interpretar una vuitena cançó en què tots
els guanyadors canten col·lectivament. La pista ha estat composta expressament per aquest
CD pel productor musical i impulsor del concurs local, Òscar
Larios. El disc és una recopilació
de les diferents cançons que els
guanyadors del certamen van
cantar durant la primera edició
del concurs, que es va celebrar el
2019, abans de la pandèmia.
Per als que van tenir la sort de
poder gaudir del concert en directe, també van rebre un regal,
ja que els van entregar el disc
promocional amb les vuit cançons que els guanyadors del
concurs van cantar sobre l’escenari de l’Auditori.

Una de les finalistes de l’edició que es va celebrar el 2019. Foto: Ajuntament

Per als que no hi van poder
anar i vulguin escoltar totes les
cançons, poden accedir a la web
de l’Ajuntament per descarregar-se-les. Per altra banda, Òscar Larios va explicar a Ràdio
Cornellà que ja estan treballant
per celebrar la segona edició
del concurs, amb l’objectiu que
tot arrenqui de nou abans de finals d’any.

UNA CARRERA QUE CONTINUA
Però el camí que molts artistes
van començar al concurs ‘La Veu
de Cornellà’ no es va acabar aquí.

Per exemple, la guanyadora de la
categoria d’adults, Ruth Jové, ha
participat en diferents concursos
televisius com ‘La Voz’ o ‘Operación Triunfo’, on va arribar a les
semifinals dels càstings.
Levi Díaz és l’altre cantant
que està guanyant protagonisme
als concursos de cant televisius.
Després de guanyar la categoria
de joves i el premi al concursant
més carismàtic del certamen local, divendres 23 disputarà la final de l’edició d’enguany de ‘La
Voz Kids’, on lluitarà per guanyar
el concurs musical.

Torna l’activitat
presencial a les
Nits d’Insòmnia
JOVENTUT4La pandèmia va
obligar a traslladar al món virtual les propostes del Nits d’Insòmnia, les activitats que organitza l’Ajuntament pensades
per als adolescents i joves cornellanencs. Però aquest estiu
s’ha pogut recuperar la presencialitat, sempre mantenint totes
les mesures sanitàries per evitar contagis i en format reduït i
amb l’obligació d’inscriure’s per
participar-hi.
La 14a edició va arrencar el 2
de juliol i s’allargarà fins al dissabte 24 en diferents espais de la
ciutat com el parc del Cal·listènia, l’Oficina Jove, la Federació
Catalana de Tenis o la Factoria
Musical de la plaça Mary Santpere. Justament aquí és on es
farà l’última activitat, dissabte 24
de dos quarts de deu a dos quarts
de dotze de la nit. Aquí s’oferirà
un taller per conèixer el món dels
discjòqueis i aprendre a punxar
música. A la mateixa hora, però
a la Gàbia d’Almeda que hi ha al
passeig dels Ferrocarrils Catalans, s’organitzarà un 3x3.
Amb aquestes activitats es
posarà el punt final a un mes en
què s’han pogut fer tallers de macramé o terrissa, aprendre pàdel
o cal·listènia i jugar al Catan o a
un escape room.

Últims dies per
gaudir dels actes
del Nits d’Estiu

Foto: Twitter (@CulturaCornella)

CULTURA4Últims dies per gaudir de les propostes del Nits
d’Estiu, la programació que des
de fa vint anys impulsa l’Ajuntament durant el mes de juliol.
Dijous 22 a les vuit del vespre es
podrà gaudir d’una visita guiada
a càrrec de l’artista per l’exposició ‘Abdó Martí 2021’ que acull
l’espai d’art Moritz. A les deu, el
Castell serà l’escenari del concert
líric a càrrec de la soprano Sara
Bañeras Carrio i el pianista José
Ramón Martín Díaz.
Divendres 23 de juliol serà el
torn de Flamenco Boogie Project
Combo, que es podrà veure a la
plaça Carles Navales a partir de
dos quarts de nou. A les deu serà
el torn del cinema a la fresca a la
plaça Catalunya. I finalment,
dissabte 24 a dos quarts de nou
a la Caldereria hi haurà els concerts de Ran Ran Ran i La Otra.
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El centre comercial Splau va oferir un espai els dies 16 i 17 de juliol a The
Blue Box, una startup que busca recursos per crear un dispositiu que detecta
el càncer de mama a l’inici de la malaltia a través d’una anàlisi d’orina.

“A l’Ajuntament li sobra el mercat”
» La renovació de les concessions del mercat de Sant Ildefons enfronta paradistes i el govern local
» Els comerciants pateixen pel futur dels negocis i denuncien les condicions que planteja el consistori
Pau Massip Martori
SANT ILDEFONS

El futur del mercat de Sant Ildefons penja d’un fil. A finals d’any s’acaben les concessions dels
paradistes actuals i, tal com denuncien els comerciants, si les
condicions que imposa el govern
d’Antonio Balmón tiren endavant molts es veuran obligats a
tancar la parada. Segons expliquen els paradistes a Línia Cornellà, la proposta del govern
municipal no els dona cap punt
per tenir una parada actualment
al mercat, una situació que asseguren que és inèdita, perquè a
la resta de mercats de la ciutat
s’ha tingut en compte aquesta experiència a l’hora de renovar les
concessions. Això vol dir que la
subhasta serà bàsicament econòmica i que, si una gran empresa hi destina molts diners, es
podrà quedar la parada dels co-

merciants actuals per muntar-hi
el seu negoci.
I això és el que temen la majoria de comerciants. Per això, per
Vicent Rambla, vicepresident de
l’Associació de Paradistes del
Mercat de Sant Ildefons, “el primer objectiu és tenir la preferència per renovar la concessió”.
Un cop garantit aquest punt, ja hi
haurà temps per posar-se “d’acord” amb el “tema econòmic”.
Perquè ara la pressió és per
assegurar que les parades podran
continuar més enllà del desembre
del 2021, però segons el plec de
condicions que l’Ajuntament ha
presentat als paradistes, el consistori reclama als comerciants
que paguin de cop i amb un sol
pagament el cost de la parada durant els pròxims 25 anys. A més,
denuncien que els càlculs dels
preus que ha fet el consistori no
tenen cap sentit i que, per exemple, “demanen més diners pels
magatzems que per les parades”.
Aquesta situació està provo-

Els comerciants del mercat de Sant Ildefons volen garanties que podran continuar treballant. Foto: Pau Massip Martori

cant “molta incertesa” entre els
paradistes, que pateixen “angoixa i ansietat” per no saber què
passarà amb els seus negocis.
Ho diuen en Francisco Urbano,
que té una herboristeria, en Joan
Carles Lombarte, dedicat a l’aviram, i en Josep Manel Trepat, que
ven congelats. Defensen que el
mercat “és un referent a Cornellà”

i lamenten que el govern de Balmón “el deixarà perdre”. Per això
asseguren que a l’Ajuntament “li
sobra el mercat” i creuen que vol
“que desaparegui”. Irònicament,
remarquen que “així és com dona
suport el PSC al petit comerç”.
La preocupació pel futur del
mercat s’ha estès entre els veïns,
que han mostrat el seu suport

aportant gairebé 15.000 firmes.
Els paradistes les van entregar a
l’Ajuntament per demanar al
govern municipal que els escolti i negociï amb ells unes
condicions que garanteixin la
continuïtat dels negocis i dels
llocs de feina. El govern municipal no ha volgut fer cap declaració sobre aquest tema.
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Atletisme | McGrath, del Cornellà Atlètic, brilla a Tallinn

Paul McGrath, un dels joves talents del Cornellà Atlètic, va proclamar-se campió
d’Europa dels 10.000 mentres en categoria sub20 en el campionat disputat a
Tallinn (Estònia) fa uns dies. El seu entrenador és Alejandro Aragoneses.

La UE Cornellà, en marxa per
preparar el curs a Primera RFEF
Pau Arriaga
CORNELLÀ
Dilluns 19 van ser els reconeixements i les proves mèdiques i
l’endemà la primera sessió d’entrenament. La UE Cornellà de
Raúl Casañ ja està en marxa per
preparar el curs 2021-22, el primer de la història de la nova
Primera RFEF del futbol estatal.
Des del mes passat, a banda
dels rivals, els verds saben que la
temporada arrencarà el primer
cap de setmana del mes de setembre (falta veure contra quin
equip i en quin escenari i horari)
i les ‘recompenses’ de la nova categoria: el campió pujarà directament a Segona Divisió, entre el
segon i el cinquè també tindran
la possibilitat de fer-ho, però via
play-off, el sisè i el setè jugaran
la Copa del Rei i els cinc darrers
classificats (entre el setzè i el
vintè) baixaran a Segona RFEF.
El que ja està clar és el calendari de pretemporada dels de

La plantilla va passar les proves mèdiques el passat dia 19. Foto: UEC

Casañ, que debutaran en aquests
partits de preparació dimecres 28
a casa contra el Manresa. Abans
que s’acabi el mes, l’equip visitarà l’EC Granollers (club amb el
qual té un acord de col·laboració),
mentre que la resta de partits ja
seran durant l’agost.
Villarreal B (de nou a casa),
Olot (a la Garrotxa), Cerdanyola
FC (al Nou Municipal), Badalona, Espanyol B i AE Prat (tots tres
a domicili) seran els darrers tests
de nivell per al conjunt verd
abans de l’arrencada de la temporada 2021-22.

CARES NOVES
La secretaria tècnica ja ha fet els
moviments perquè Casañ tingui
la majoria dels seus efectius des
del primer dia. El porter brasiler
Lucas Anacker, l’experimentat
davanter Sascha Andreu, Moha
Traoré (un altre punta), el lateral
Fernando Andrada i el migcampista Andreu Hernández són algunes de les incorporacions, a les
quals cal sumar les renovacions
de figures com el capità Eloy
Gila, Raúl Prieto i Àlex Pla i l’ascens d’alguns jugadors del juvenil a la primera plantilla.

El Basket Almeda Mateo Rubio
ja coneix com
dirigirà el sènior
serà el curs que ve del CB Cornellà
El Basket Almeda tornarà a jugar a la Lliga
Femenina 2 la temporada que ve. Des del passat dia 12
ja és oficial que l’equip groc-i-negre és un dels inscrits en la que,
a partir del curs 2021-22, serà el
tercer nivell del bàsquet estatal.
La segona campanya seguida
en categoria d’àmbit espanyol començarà el primer cap de setmana del mes d’octubre amb
una visita al BF Castelló. El primer partit a casa serà set dies més
tard contra el BF Viladecans. El
curs s’allargarà fins a principis del
mes d’abril i l’objectiu, de nou,
serà evitar el descens de categoria. Els dos pitjors classificats de
cadascun dels dos grups seran els
que baixaran.
Un dia abans que es confirmés la presència de l’equip a la
categoria, el club va anunciar la
renovació de qui la temporada
passada va ser el capità del vaixell: Fernando Gordo va ser confirmat per a la banqueta del sènior. L’aragonès, doncs, afrontarà
el seu segon curs a l’entitat.

Rubio, en una foto recent. Foto: FCB

Un director de luxe
per a una nova aventura, contra pronòstic, a LEB Plata. El passat dia 7,
el Club Bàsquet Cornellà va
anunciar que Mateo Rubio serà
l’entrenador del seu sènior masculí. El tècnic arriba al Parc Esportiu Llobregat després d’haver
assolit l’ascens a LEB Or amb el
Barça B.
L’equip cornellanenc forma
part del grup est de la categoria
de bronze del bàsquet estatal i
debutarà en aquest curs 202122 el dia 9 d’octubre. La primera volta arribarà a la seva fi
el 8 de gener del 2022 i l’última
jornada de la fase regular de la
competició serà el segon cap de
setmana d’abril.

Davant els accidents: Delta

Pàgines especials

Juliol 2021
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» El sistema Delta fa referència a la Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats
» Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar formalment els accidents laborals
4Quan hi ha un accident laboral,
un cop resolta la situació i ateses les
persones que n’hagin resultat afectades, cal actuar amb professionalitat i abordar les causes i conseqüències dels fets, amb la finalitat que no es torni a repetir res
semblant. I aquí és de gran ajuda
el sistema Delta, un servei de la Seguretat Social.
Aquest és el nom que rep la
Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats. Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar
formalment un accident laboral,
amb la màxima transparència, incloent-hi els detalls dels fets i les
raons que l’han provocat. També
serveix per facilitar els tràmits que
es derivin d’aquesta situació.
QUI EL FA SERVIR?
El fan servir principalment les empreses i els autònoms, però també
el poden utilitzar treballadors, entitats col·laboradores, empreses
gestores i autoritats laborals. Per
poder-ho fer, empreses i autònoms s’han de registrar com a
usuaris del sistema, per a la qual
cosa necessitaran una signatura digital certificada.

QUAN S’UTILITZA?
S’ha de fer servir sempre que hi
hagi un accident laboral, tant si
aquest causa una baixa com si no:
la llei obliga a comunicar aquests
fets a la Seguretat Social. El termini per comunicar l’accident és de
cinc dies hàbils.

QUÈ PERMET FER?
El sistema Delta permet elaborar el
comunicat d’accident i, posteriorment, consultar-lo, editar-lo o eliminar-lo (en funció de la fase de tramitació en què es trobi el document, és clar).

COM FUNCIONA?
El sistema Delta envia automàticament els comunicats d’accident
signats per l’empresari o el treballador a l’entitat gestora o col·laboradora que s’hagi de fer responsable de la contingència.
Aquesta entitat haurà de valorar si
accepta o no el comunicat en un
termini de deu dies hàbils i, en cas
que sí, l’enviarà a l’autoritat laboral
de la província corresponent.
Si l’entitat gestora o col·laboradora detecta que el document té
errors, s’hauran de corregir en un

El sistema Delta el poden fer servir empresaris, autònoms, treballadors i autoritats laborals. Foto: Pexels

termini de cinc dies per poder tirar endavant el procediment. Finalment, quan passi a mans de
l’autoritat laboral, aquesta haurà
de decidir definitivament si el comunicat s’accepta o no. Té la possibilitat de retornar-lo explicant els
motius pertinents. Si l’accepta, el
comunicat d’accident arribarà a la
unitat provincial d’Inspecció de
Treball i Seguretat Social que toqui
i a la Subdirecció General d’Esta-

dística del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

SEMPRE?
El sistema Delta no sempre és la
manera de comunicar un accident laboral. Hi ha casos en què no
s’ha de fer servir.
Per exemple, quan l’accident
laboral el pateixi un treballador
que ja té coberts aquests accidents per les mútues vinculades

a l’administració pública, com la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Institut Social de les Forces Armades
(ISFAS) o la Mutualitat General
Judicial (MUGEJU). Una altra excepció a l’ús del sistema Delta és
quan qui pateix l’accident és un
treballador contractat per una
empresa amb seu a l’estranger i
que, per tant, no està afiliat a la Seguretat Social de l’estat espanyol.
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu
dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Barcelona Cultura

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis arreu del món, entre els quals el
Goya a millor direcció novella de
l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que reflexiona sobre les relacions familiars
en un moment de tensió que coincideix amb la collita”, ha avançat
Simón en declaracions a l’ACN.

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona
ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exerceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem
cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràctica vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu
Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Llibres

?

C A R L A

QUI ÉS

...

Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’

Rodar una nova pel·lícula

QUÈ HA FET

Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

...

A LES XARXES

Teatre

S I M Ó N

Ser directora de cinema

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Expectació pel nou film

Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

Música

Pelis i sèries

Moon Tiger
Penelope Lively

Delicades
Alfredo Sanzol

Un desert de colors
Amulet

Summer of Soul
Questlove

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva consciència cada vegada més fràgil, i s’imagina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tiger és la seva història, la història d’una dona forta.

Les T de Teatre celebren el seu trentè aniversari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen relació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtadament ressuscita.
Al Teatre Goya de Barcelona.

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un desert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

El documental Summer of Soul ha aconseguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundance. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cultura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.
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ESTILS DE VIDA
Què no fer a la muntanya i al bosc
Foto: Arxiu

i

MEDI AMBIENT

es altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest estiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són
més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recentment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o intencionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar situacions de risc.
En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bàsics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obligacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urbanitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització.

Les claus
BURILLES I LLUMINS
FOCS ARTIFICIALS
DEIXALLES
BARBACOES

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe
No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis
No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires

Foto: Pexels
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