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Rosana actuarà a la plaça 
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Esclat de festa
La ciutat ja ho té tot a punt per al Corpus, 
que arriba amb més d’un centenar d’actes
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La sentència del cas de la Mana-
da ha sacsejat la societat. Rebuig
social, indignació... L’impacte ha
estat majúscul. També –i espe-
cialment–  en les entitats i col·lec-
tius feministes, que a banda d’ex-
pressar amb contundència la seva
oposició a la decisió del tribunal es
plantegen quins canvis poden fer
a partir d’ara. Cap on han de fo-
calitzar el seu missatge? Han de va-
riar la seva manera d’actuar? Més
enllà del debat sobre la possible ne-
cessitat de reformar el Codi Penal,
apareixen altres qüestions per
traslladar a l’esfera pública.

Dolores Pulido, del col·lectiu
feminista Ca la Dona, afirma a
aquesta publicació que “replan-

tejar” no sap si és ben bé la pa-
raula, “però sí que s’han de revi-
sar coses”. “De fet, tenim previst
organitzar un espai de reflexió
per decidir cap on ens hem d’en-
caminar”, afegeix. 

L’EDUCACIÓ, CLAU
Pulido posa com a exemple la ne-
cessitat d’insistir en qüestions
que van més enllà de possibles re-
formes legals. “Hi ha d’haver una
formació des d’una perspectiva de
gènere molt més gran, per exem-
ple en el cas dels jutges, on no s’ha
fet mai”, afirma. La integrant de
Ca la Dona també remarca la im-
portància de l’educació escolar i
considera que a tots els cursos “hi
hauria d’haver assignatures sobre
prevenció”. Tot i no focalitzar el
seu discurs en les qüestions legals,
també demana que les lleis con-
templin que “una violació també

es pot produir sense violència ex-
plícita”. 

Una anàlisi molt similar la
fan des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,
des d’on remarquen que caldrà in-
sistir més en la “coeducació, des
dels infants fins a la sensibilitza-
ció ciutadana”. També posen el fo-
cus en la necessitat d’una “for-
mació especialitzada dels pro-
fessionals”.

EL PERILL DE NO DENUNCIAR
Una de les qüestions de les quals
s’ha tornat a parlar després de la
sentència de la Manada, com ja
havia passat en altres ocasions, és
el perill que dones víctimes d’a-
gressions físiques i sexuals vegin
que denunciar el seu cas pot no
servir-los de gaire. Així ho creuen
des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,

des d’on diuen que aquesta sen-
tència “pot dissuadir dones de de-
nunciar”. A més, afegeixen que
“diàriament veiem quantitat de
notícies de dones que havien de-
nunciat, fins i tot de vegades tenint
una ordre de protecció, i que aca-
ben assassinades”.

ACOMPANYAMENT 
Més enllà d’aquestes qüestions, des
de l’entitat Hèlia Dones, una as-
sociació de suport a les dones que
pateixen violència de gènere, tam-
bé consideren que la sentència re-
ferma “la necessitat d’un acom-
panyament a les víctimes durant
el seu procés de recuperació i em-
poderament”. Un acompanya-
ment, fet “de dones per a dones”,
on es creï “un espai de seguretat on
les dones no se sentin jutjades, sinó
escoltades i cregudes”. Uns espais,
insisteixen des d’aquest col·lectiu,

que són “fonamentals perquè les
dones es puguin vincular per rebre
acompanyament psicosocial i ju-
rídic, així com altres mesures de
protecció per assolir el ple empo-
derament”. 

NO NOMÉS REFORMES PENALS
Pel que fa a les qüestions més legals,
tant des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere
com des d’Hèlia Dones creuen
que la reforma del Codi Penal és
“necessària”, tot i que afegeixen que
“ja tenim eines jurídiques que vet-
llen pels drets de les dones”. El pro-
blema, consideren, és la interpre-
tació “de classe, patriarcal, sense
formació especialitzada i amb pre-
judicis i estereotips masclistes”
que se’n fa. El que cal, després d’u-
na sentència com la de la Manada,
insisteixen, és “visibilitzar aques-
ta injustícia patriarcal”.

I a partir d’ara què?
» Les entitats feministes demanen canvis, sobretot socials, després de la sentència del cas de la Manada
» Volen més formació a les escoles, una justícia amb perspectiva de gènere i més suport a les víctimes 

Albert Ribas
CORNELLÀ

El feminisme es planteja cap on ha de focalitzar el seu missatge després de la polèmica sentència de la Manada. Foto: Oscar Murillo/Línia 
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La lupa

per Laura Pelay

Universitat sota sospita

Primer va ser Cristina Cifuentes amb el
seu famós màster de la Juan Carlos I. I
ara arriba el de Pablo Casado, vicesecre-
tari general de comunicació del PP, en
dues parts: primer amb un altre màster
de la mateixa universitat, i ara planen da-
munt seu sospites sobre com va obtenir
la llicenciatura en Dret en un centre
adscrit a la prestigiosa Universitat Com-
plutense de Madrid.

Sembla mentida que aquella dreta li-
beral amant de la meritocràcia i que dei-
xa a l’individualisme el camp
lliure com a model social,
ara fulmini el prestigi de la
universitat amb impunitat.

Als nostres centres su-
periors, els alumnes fan ver-
daders esforços diaris per
estudiar: a Catalunya espe-
cialment, amb unes taxes desorbitades,
uns horaris impossibles de combinar
amb la feina i un futur incert. Allà con-
viuen amb un professorat doblement víc-
tima de les retallades. Han patit dismi-
nucions salarials a la vegada que veuen,
impotents, com la precarietat ja és es-
tructural als centres. On abans els asso-
ciats eren un complement, avui fan un pa-
per nuclear a la docència esdevenint fal-

sos associats o falsos interins associats. A
més a més, tot el col·lectiu d’investigadors
predoctorals, postdoctorals, col·labora-
dors, lectors i agregats interins pateixen
una forta incertesa.

Però els mals són endèmics. Amb pro-
blemes de transferència i de connexió
amb l’empresa, amb greus dificultats
per atreure talent.

I malgrat tots els malgrats, la uni-
versitat, orgullosa, ha resistit. Gràcies a
la feina del professorat, alumnes, PAS...

és a dir, de tot el col·lectiu que ha tirat en-
davant amb un model infrafinançat i in-
fradotat de personal.

I tota aquesta gent no es mereix que
la sospita plani sobre la universitat.
Aquestes persones formen part d’una co-
munitat el prestigi de la qual rau, en
bona part, en fer que la societat avanci.
I de cap de les maneres pot haver-hi om-
bra de sospita que uns alumnes tenen

privilegis i que no s’han d’esforçar tant
com els altres. Perquè en el fons, deva-
luem la institució. I una societat amb una
universitat sense prestigi és una socie-
tat sense ànima.

En els pròxims dies caldrà estar
atents.

Durant tota la setmana el sector de
l’ensenyament universitari viurà mo-
bilitzacions i vagues per demanar
que es regularitzi d’una vegada per to-
tes la figura dels associats, que es posi

fi a la contractació fraudu-
lenta i per reclamar que es
reobri una taula de diàleg
“efectiu”.

També haurem de veu-
re com es desenvolupen les
investigacions sobre el cas
dels màsters i la carrera.

Tant de bo tot fos una confusió, però
no serà així. Sembla que hi ha hagut es-
tudiants de primera i de segona. Per-
sones que no dormen per passar exà-
mens i altres que amb una trucada ho
aproven tot. I el pitjor que podria pas-
sar és que aquests casos quedessin re-
solts amb impunitat.

Publicat a El Nacional.cat

Hi ha persones que no dormen per 
passar exàmens i altres que amb 

una trucada ho aproven tot

Además de decir que
no hay ni rebelión ni

nada que se le parezca, el
tribunal de Schleswig-Holstein añade
ahora que el material presentado por Lla-
rena para acreditar la malversación es con-
tradictorio, y que, conforme al Derecho
alemán, esa acusación tampoco tiene
muy buena pinta.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

S'ha mort el gran es-
criptor Philip Roth als

85 anys. No caben en un
tuit els títols de les seves millors no-
vel·les. Quan va deixar d'escriure, va
posar una nota al seu ordinador que
deia: The battle is over. En realitat, pels
creadors com Roth, la batalla no s'a-
caba mai.

Cs gira hacia el populis-
mo que no se atrevió a

mostrar en el salto estatal
de 2015 pero que conocíamos en el
Parlament. La dureza con Catalunya sir-
vió para iniciar el giro, por tener una opi-
nión pública sensible a ello, y ahora lle-
ga el despliegue del programa de dere-
cha nacionalista.

Tras el incidente de hoy
en Canet se puede afir-

mar que grupos fascistas
paramilitares se están organizado en
Cataluña. Nadie te dirá que son "Kale Bo-
rroka", ni irán a sus casas a detenerles por
terroristas. Pero en una tarde ya dejan
mas heridos que el independentismo en
8 años.

@jmangues@apuente@AquestFrederic @PonsPereAntoni

Partit Popular
La seva moció al Ple per permetre que la
Guàrdia Urbana patrullés pels interiors

de les comunitats de veïns no va rebre el
suport de cap partit. La inseguretat s’ha
de combatre, però és millor apostar per

la prevenció que per la persecució. 
pàgina 9

Citilab
El Citilab va acollir per desè any conse-

cutiu les Jornades de Programació i Ro-
bòtica Educatives. La cita s’ha convertit

en un espai ineludible per als especialis-
tes de la matèria, que va acollir més de

400 professionals al centre de Cornellà. 
pàgina 8

Ajuntament
El consistori de Cornellà és un dels pri-
mers a impulsar un projecte per impli-
car els pares en l’embaràs de les seves

dones. Una bona manera de formar part
de la gestació dels infants i de la criança

dels fills des de l’inici del procés.
pàgina 8

Els semàfors
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Les claus

Hom es pregunta, després de les
darreres declaracions i propostes
de Pedro Sánchez,  fins on pot ar-
ribar en la seva deriva cap a l’ex-
trema dreta? Sembla que Ciuda-
danos l’hagi fitxat! En un exercici
temerari de funambulisme, Sánc-
hez recorre la corda penjada so-
bre el buit dels principis morals,
fent veure que és d’esquerres però
actuant com el polític més con-
vençut d’extrema dreta. Passa de
proposar canviar la constitució
per “acomodar” millor l’encaix de
Catalunya a Espanya amb una
solució federal, a canviar el Codi
Penal per poder tipificar com a
delicte les manifestacions pacífi-
ques dels independentistes.  

Assenyala al president Quim
Torra com a un Le Pen i un VOX.
Dóna mostres del seu nivell
intel·lectual declarant “si sóc presi-
dent d’Espanya, li donaré al país
un gir de 360º”. Ens vol deixar allà
mateix on som! Una més: “El nou
155 s’haurà de plantejar la inter-
venció dels mitjans de comunicació
públics de Catalunya”.  I més: “S’ha
d’adequar el 155 al segle XXI”.  

Ha entrat en una espiral que
ni ell mateix sap com s’acabarà.
I Miquel Iceta, amb els gripaus
que s’ha d’empassar, ja no sap
quina cara posar-hi. Com es pot
qualificar aquesta deriva des de
la democràcia cap a una nova si-
tuació política? Totalitarisme,
autoritarisme, dictadura, despo-
tisme... podem triar però tot és el
mateix, imposició dels postulats
unionistes per sobre la legitimi-
tat del Parlament català. 

Sánchez salta del fangar d’un
suposat partit d’esquerres, al fe-
mer de l’extrema dreta. Quina
deriva més trista!

Ole tú!
per Jordi Lleal 

Per a tots els catalans?
per David Rabadà

Cs, PP i PSOE no paren de dir
que el nou president de Cata-
lunya no representa a tots els
catalans, un fet obvi i que la de-
mocràcia entre majories i mi-
nories emmarca en la legalitat.
És com si jo pretengués caure
bé a tots els meus alumnes, la
qual cosa convindrem és im-
possible. Ben mirat el proble-
ma seria si n'Arrimadas, n'Al-
biol o n'Iceta fossin presidents
de la Generalitat. En tal cas,
¿representarien tots els cata-
lans? La resposta és òbvia si re-
visem l'hemeroteca recent. Da-
vant l'embat del referèndum de

l'1 d'octubre Cs, PP i PSOE es
van oposar al dret de votar de
tots els catalans, inclosos
aquells que desitjaven roman-
dre a Espanya. És a dir, Cs, PP
i PSOE no varen representar a
tots aquells catalans, ni tan
sols als seus potencials votants
unionistes. Tot i aixó, aquests
catalans unionistes sí que tro-
baren tot el suport dels inde-
pendentistes a l’hora de votar.
Conclusió? Doncs que l'actual
president de la Generalitat,
havent defensat el dret a deci-
dir, sí que representa a més ca-
talans que Cs, PP i PSOE junts.

per Albert RibasLes millors
perles

El districte de Chamberí de Madrid ha aprovat, a proposta del
PP, batejar uns jardins amb el nom de l’almirall Cervera, de qui
fa poc Barcelona va retirar l’estàtua. Un dels regidors del PP a

l’Ajuntament, Pedro Corral, ha afirmat que els valors i l’actitud vital
de Cervera són vàlids en “qualsevol època i circumstància”.

Es veu que Giuseppe Conte, que havia de ser el primer mi-
nistre d’Itàlia però finalment ha renunciat a formar govern,
podria ser cosí llunyà de Cifuentes i Casado. El New York Ti-

mes va destapar que la Universitat de Nova York no té constàn-
cia que Conte hi hagi estudiat, tal com diu el seu currículum.

Les dades de l’últim Eurobaròmetre mostren com un 62% dels
espanyols està insatisfet amb la democràcia del seu país. No-
més hi ha més insatisfacció a tres països de la Unió Europea: 

Eslovàquia (63%), Rumania (66%) i Grècia (77%). La mitjana europea
de satisfacció amb la democràcia se situa al 45%.

El llibreter filonazi Pedro Varela ha estat posat en llibertat
després d’un mes i mig a la presó. Varela havia estat con-
demnat a tres mesos i un dia de presó per l’edició, distribu-

ció i venda del ‘Mein Kampf’ d’Adolf Hitler sense l’autorització
de l’Estat alemany, propietari dels drets d’autor.

El cas del xalet d’Iglesias i Montero ha superat les previsions dels
millors guionistes. Després que saltés la notícia, i veient el re-
bombori a dins de Podemos, Iglesias va decidir posar un nou

ingredient al xou amb la convocatòria d’una consulta interna. Ara, 
el líder lila i Montero respiren més tranquils després de guanyar-la.

Vist al Twitter

@jordinieva: Alguien debería publicar una
traducción completa de lo que dicen los
jueces alemanes de Schleswig en su úl-
timo auto. Tiene una contundencia insólita.

#NoHiHaRebel·lió

@jordiborras: El somni humit joseantonià
interclassista i identitari ressuscitant a l'Es-
panya de 2018. Realment fa por. #Es-
pañaCiudadana. 

#VeoEspañoles

El procés independentista 
trenca Cornellà En Comú1

2 Vicente Amigo és el plat fort 
del 35è Festival Flamenc

Tres partits i un objectiu 
per a la UE Cornellà: el ‘play-off’

Cruel i costós: l'Alzheimer serà 
una epidèmia els pròxims anys

Un jutge restableix la llum al veí 
que no vol canviar el comptador

El + llegit líniacornellà.cat
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@gabrielrufian: Eduardo Zaplana de-
tenido. Confirmado. De la boda de la hija
de Jose María Aznar sólo quedan libres
los camareros.

#UnAltre
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Ciutat

Les activitats familiars i la cultura
popular seran els grans prota-
gonistes del Corpus d’aquest
any. Tot i que els primers actes
ja van començar el cap de set-
mana del 26 i 27 de maig, la ma-
joria d’activitats de la festa ma-
jor es faran entre dijous 31 de
maig i diumenge 3 de juny.

El dia 31, a les 9 del vespre, hi
haurà el tradicional Ball de l’À-
liga de Cornellà a la plaça de l’Es-
glésia. A continuació, des del
balcó de l’Ajuntament es llegirà
el pregó, marcat pel feminisme
i la lluita contra la violència de
gènere.

Un cop acabi, les colles de
diables i les bèsties de foc de la

ciutat començaran el Corndefoc,
que recorrerà diferents carrers
de la vila.

Divendres al matí es farà la
mostra de catifes de flors de
Corpus pels carrers de la ciutat.
També hi haurà jocs, gimcanes
i espectacles teatrals i musicals
per als més petits escampats
pels diferents barris.

A les 6 de la tarda es farà la
segona trobada de bandes de
música a la plaça de la Sardana.

A partir de les 10 de la nit,
l’escenari del Parc Esportiu Llo-
bregat acollirà els concerts de
Green Valley i AD-Roots.

Dissabte 2 de juny, les acti-
vitats començaran a les 10 del
matí amb el tobogan d’aigua i els
inflables, que s’instal·laran al
carrer de Joan Fernàndez i a la
rampa d’entrada de Can Merca-
der. A la una del migdia, a la pla-

ça del Pallars es farà la festa de
l’escuma, mentre que a les set del
vespre, al PELL, hi tindrà lloc el
festival familiar Holi Dolly.

Diumenge 3 a les 12 del mig-
dia, la plaça de l’Església acolli-
rà l’actuació castellera amb els
Minyons de Terrassa, els Joves
Xiquets de Valls i la colla de la
ciutat, que recentment s’ha can-
viat de local i està fent un ver-
kami per poder-lo equipar.

A dos quarts de deu del ves-
pre, a la Torre de La Miranda, es
farà la segona Nit de Llum i sel-
fies, un espectacle que combina
llum, música i malabaristes.

A les onze de la nit, al mateix
mirador de la Torre de La Mi-
randa, el castell de focs artifi-
cials posarà el punt final a qua-
tre dies de festa major plens
d’activitats per a tots els veïns
i veïnes de la ciutat.

» La ciutat ja ho té tot a punt per al Corpus, que se celebrarà des del 31 de maig fins al 3 de juny
» Entre entitats i Ajuntament organitzaran més d’un centenar d’actes a tots els barris de la ciutat

Pau Massip
CORNELLÀ

El tobogan d’aigua i el Ball de l’Àliga, dos dels moments més esperats del Corpus per a petits i grans. Fotos: Ajuntament

Feminisme | Un pregó per la igualtat llegit per tres dones
Pura Velarde, Alícia del Hoyo i Ariadna Gómez, dones de diferents generacions però totes 

implicades en la reivindicació de la igualtat, seran les encarregades de llegir el pregó del Corpus,
on reivindicaran el feminisme i unes festes no sexistes. Dijous 31 de maig a l’Ajuntament.

CONCERTS4La programació
de la festa major d’aquest any
oferirà espectacles musicals
per a tots els gustos. N’hi
haurà cada dia i estaran re-
partits per diferents punts de
la ciutat.

Però plaça de Catalunya
serà l’epicentre dels concerts
més importants, que es faran
a partir de divendres 1 de
juny i fins diumenge 3.

El grup que estrenarà l’es-
cenari del centre de la ciutat
serà La Unión. Serà un dels
primers concerts que farà la
banda de pop per presentar la
nova cançó Tiempo.

Dissabte 2 de juny serà el
torn de Rosana. La cantauto-
ra està de gira presentant el
seu nou disc, En la memoria
de la piel. Aquest serà un dels
últims concerts de l’artista
canària abans de continuar la
gira a Sud-amèrica.

Gertrudis abaixarà el teló
de les festes diumenge 3 de
juny amb la rumba catalana
que els caracteritza. Tocaran
les seves últimes cançons i els
grans èxits del grup en la gira
l’Últim Ball.

Tots els concerts que es fa-
ran a l’escenari de plaça de Ca-
talunya seran gratuïts.

Rosana i Gertrudis, 
els plats forts musicals

Que comenci la festa!
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El Citilab acull la 10a edició de
les Jornades de Programació
EDUCACIÓ4Més de 400 per-
sones, entre professors, alumnes
i altres professionals, es van
reunir dissabte 26 de maig al Ci-
tilab per participar en les Jor-
nades de Programació i Robòti-
ca Educatives.

Aquest any es va celebrar el
desè aniversari d’aquesta tro-
bada amb 36 ponències de dife-
rents experts. La meitat estaven
enfocades a l’educació infantil i

primària i la resta a l’ensenya-
ment secundari.

Aquesta s’ha convertit en
una cita ineludible per a profes-
sors de primària i secundària
apassionats d’aquests camps i de
les seves múltiples aplicacions a
les aules.

A més, des de fa dos anys,
també hi participen alumnes
que presenten els treballs que
han fet a classe.

2 milions d’euros per a les
persones més vulnerables

ECONOMIA4Per impulsar l’e-
conomia local i ajudar a la cre-
ació d’ocupació per als veïns i
veïnes de la ciutat, l’Ajunta-
ment ha inclòs una partida
d’un milió d’euros al pressu-
post municipal del 2018 per tal
de contractar fins a 200 per-
sones.

La durada dels contractes
d’aquests treballadors serà de
nou mesos i aniran entrant a la
plantilla de manera esglaonada
fins a finals d’any.

Aquest projecte és la conti-
nuació dels que l’Ajuntament
ha posat en marxa des de 2012,
que han servit per donar feina a
unes 1.500 persones gràcies a

una inversió de més de 10 mi-
lions d’euros.

El govern també destinarà un
milió d’euros al Pla de Millora de
les Rendes Baixes. Aquest pro-
jecte vol ajudar les persones
que, tot i treballar, no arriben als
1.071 euros bruts mensuals de
salari. Les persones que estiguin
en aquesta situació podran rebre
una paga a canvi d’un contracte
laboral de 15 hores a la setmana.

El Pla també treballarà per
garantir que tots els infants te-
nen les necessitats alimentàries
i educatives cobertes i subven-
cionarà el material escolar, les
beques menjador o els àpats
d’esmorzar per aconseguir-ho.

SOCIETAT4Una vintena d’ho-
mes ja han participat en el pro-
jecte Partenatge Responsable
impulsat per l’Ajuntament.
Aquest és un servei pioner que
vol que els homes s’impliquin
més en l’embaràs de les seves pa-
relles i així se sentin part del pro-
cés de gestació.

L’objectiu és informar i
acompanyar l’home durant l’em-
baràs per tal que conegui els pro-
cessos pels quals passa la dona
i així afrontar la paternitat de for-
ma molt més activa i dinàmica
tan bon punt neix la criatura.

D’aquesta manera, els ho-
mes assumeixen activament i
de forma igualitària les tasques
de criança del nadó. La qüestió
és que el pare se senti respon-
sable des de l’inici de l’embaràs.

El servei compta amb una lle-
vadora i un psicòleg que realit-
zen sis sessions d’una hora i
mitja de durada durant les quals
parlen amb el pare de les ex-
pectatives de la paternitat, del rol
parental i del rol de parella, de la
sexualitat i l’embaràs o de la
corresponsabilitat en la cura i la
criança dels fills, entre d’altres.

L’Ajuntament ha engegat
aquest projecte juntament amb
el Servei d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva del Baix

Llobregat, l’associació Conexus
i el Centre d’Informació i Re-
cursos per a les Dones.

ATENCIÓ A LES PERSONES LGTBI
Per altra banda, des de l’Ajun-
tament també es posarà en mar-
xa un Servei d’Atenció Integral
per a les persones homosexuals.
L’espai, que obrirà el 29 de juny
al centre cívic de Sant Ildefons,
oferirà diferents serveis al col·lec-
tiu LGTBI.

Per exemple, assessorarà psi-
cològicament i en matèria legal
aquelles persones que vulguin

canviar de sexe i a les seves fa-
mílies. També proporcionarà
ajuda i orientació en qüestions
de sexualitat i relacions i tracta-
rà qualsevol incidència o possi-
ble cas de discriminació.

El servei, que garantirà la
confidencialitat dels usuaris,
serà totalment gratuït i estarà
obert a tots els veïns de la ciutat.

A més, l’Ajuntament ha cre-
at un grup consultiu de persones
de Cornellà sensibles amb la te-
màtica que es reunirà periòdi-
cament per definir les accions a
prendre en l’àmbit LGTBI.

El servei vol que els pares se sentin part del procés de gestació. Foto: Arxiu

Un nou servei perquè els pares
s’impliquin en l’embaràs
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SEGURETAT4A mitjans de maig,
els Mossos d’Esquadra van de-
tenir 12 persones que formaven
part d’un grup que havia robat
en quatre pisos de Cornellà.

Gràcies als perfils d’ADN, la
policia catalana va determinar
que els quatre robatoris els ha-
vien comès les mateixes perso-
nes, que havien obert les portes
sense causar danys.

Els lladres, que haurien en-
trat a 21 pisos de tota l’àrea me-
tropolitana, triaven els seus ob-
jectius i col·locaven marcadors
de plàstic a les portes per saber
quan no hi eren els propietaris.
Un cop l’immoble estava buit,
obrien el pany ràpidament i sen-
se fer-lo malbé.

A més, es desplaçaven en
transport públic per esquivar el
control de la policia i dificultar el
seu seguiment.

Es tractava d’un grup molt
especialitzat i amb molts conei-
xements. Quan van fer els re-
gistres, els Mossos van trobar un
taller il·legal de fabricació de
rossinyols, claus falses i altres ei-
nes per obrir panys de diferents
marques que els delinqüents
utilitzaven en els seus actes.

Els 12 detinguts van passar a
disposició judicial i nou d’ells van
ingressar a presó.

Cau un grup que
fabricava eines
per obrir panys

La policia local 
no patrullarà 
als patis interiors

POLICIA4Al Ple municipal del
mes de maig, el Partit Popular
va presentar una moció perquè
la Guàrdia Urbana pogués pa-
trullar pels patis interiors de
les comunitats de veïns de la
ciutat.

Tant el govern com tots els
partits de l’oposició hi van votar
en contra acusant els populars de
crear una falsa sensació d’inse-
guretat, sobretot entre els veïns
del barri de Sant Ildefons. Tam-
bé els van acusar de prioritzar la
persecució policial en comptes
d’invertir en projectes de pre-
venció i d’ajudes socials.  

A més, els diferents grups
van assegurar que el nombre d’e-
fectius de la policial local és in-
suficient per fer aquesta feina,
que en tot cas haurien d’assumir
empreses de seguretat privada
pagades pels mateixos veïns.

ECONOMIA4Siemens inaugu-
rarà dijous 7 de juny a Cornellà
el seu nou centre d’innovació di-
gital a l’Estat.

L’acte comptarà amb la pre-
sidenta i consellera de l’empre-
sa alemanya a Espanya, Rosa
García, el conseller delegat mun-
dial de la unitat de negoci Power
and Gas Services, Vinod Phillip,
i el director general de les divi-
sions Power and Gas i Power Ge-
neration Services de Siemens a
Espanya, Olivier Bècle.

Aquest nou centre de treball
serà un punt de referència a es-

cala mundial per a l’empresa, ja
que treballarà en un dels sectors
més importants de la multina-
cional.

El hub que obrirà a la seu del
Baix Llobregat es dedicarà a
buscar solucions per al sector
energètic.

Concretament, haurà de des-
envolupar solucions digitals per
a Mindsphere, la plataforma al
núvol de la companyia en el sec-
tor de l’energia.

El laboratori d’idees de l’em-
presa tecnològica alemanya in-
vestigarà la manera d’obtenir el

màxim benefici de la tecnologia
digital aplicada en el camp de l’e-
nergia, per tal d’augmentar l’e-
ficiència de les plantes i fàbri-
ques.

A l’espai hi treballaran ex-
perts de la companyia però tam-
bé enginyers de programari i
col·laboradors d’altres empreses
proveïdores.

Siemens ja té una fàbrica a
Cornellà. Instal·lat a la ciutat
des de fa més de cent anys, ac-
tualment el centre es dedica a la
construcció de material ferroviari
i exporta a tot el món.

A l’espai hi treballaran experts de la companyia, però també enginyers de programari i col·laboradors. Foto: Siemens

Siemens instal·larà a Cornellà el
seu nou hub d’innovació digital
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Nit de Tapes al Mercat del
Centre per celebrar el Corpus
GASTRONOMIA4Per segon any
seguit, el Mercat del Centre se
suma a les diferents activitats del
Corpus i obrirà de nit per oferir
la Nit de Tapes.

Serà dijous 31 de maig a par-
tir de les 9 del vespre i s’allargarà
fins a dos quarts de dotze de la
nit. Els paradistes volen aprofi-
tar que molts cornellanencs i
cornellanenques surten a sopar
a fora després d’escoltar el pre-
gó i anar al correfoc.

Aquest serà el segon cop que
es fa aquesta iniciativa, cosa que
demostra que l’any passat va

ser tot un èxit. Els diferents pa-
radistes faran tapes amb els
productes frescos que venen i el
bar del mercat oferirà servei de
barra per a aquells que vulguin
acompanyar el menjar amb al-
guna beguda.

A més, dissabte 2 de juny tor-
naran a oferir un tast dels dife-
rents productes frescos que ve-
nen a les seves parades.

Serà de franc i estarà obert
a tots els que passin pel mercat.
L’objectiu és que més gent co-
negui el que fan i guanyar nova
clientela.

EDUCACIÓ4La botiga d’Aba-
cus de Cornellà se suma a la ini-
ciativa impulsada per la coope-
rativa de reciclar i reutilitzar els
ordinadors dels seus socis.

Aquesta campanya vol per-
metre l’accés a les noves tecno-
logies als alumnes d’aquelles
escoles públiques que no tenen
recursos per comprar ordinadors
nous.

En un debat que la coopera-
tiva va organitzar a Can Merca-
der i que va comptar amb la par-
ticipació de representants de
les escoles de la ciutat i de les as-
sociacions de mares i pares, es va
parlar de l’ús que es pot fer dels
ordinadors a les aules i de qui-
nes necessitats i exigències cal
cobrir, sobretot a primària i se-
cundària. Es va arribar a la con-
clusió que és molt positiva la
possibilitat d’accedir a equips es-
pecialment preparats per a l’en-
senyament.

La iniciativa de la cooperati-
va compta amb el suport de la
companyia e-Reuse, que treba-
lla per reduir el nombre de dei-

xalles tecnològiques que es pro-
dueixen actualment i per rea-
profitar millor les tecnologies
que tenim a l’abast.

El sistema, que ha superat
amb èxit la prova pilot que es va
fer a la botiga del barri de Sant
Martí de Barcelona, permetrà
que els socis que tinguin un or-
dinador que funciona però que

ja no el fan servir, el puguin por-
tar a la botiga que Abacus té a
Cornellà.

Allà, revisaran que estigui
en bon estat i, si és així, el posa-
ran a disposició de les diferents
escoles i centres educatius pú-
blics de la ciutat perquè els seus
alumnes el puguin fer servir a les
aules, donant-li una segona vida.

La botiga d’Abacus a Cornellà és al Mercat de Sant Ildefons. Font: Arxiu

Abacus recollirà ordinadors
per a les escoles de Cornellà

Comarca | Fires de la cirera per tot el Baix Llobregat
Fa unes setmanes que ha començat la temporada de cireres i això significa que a dife-

rents pobles de la comarca, que produeix la meitat de la collita anual de Catalunya, co-
mencen les fires de mostra. La següent, el 2 i 3 de juny, serà a Torrelles de Llobregat.
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4El Baix Llobregat és la comarca
amb menor distància (minuts) a les
principals infraestructures de trans-
port de persones (port, aeroport, es-
tacions d’alta velocitat),segons l’in-
forme ‘Els sistemes d’innovació co-
marcals a la demarcació de Barce-
lona’, elaborat per la Diputació de
Barcelona. A més, és la segona en
percentatge de població de 16 a 64
anys amb accés a banda ampla
des de la llar (cable o fibra òptica).
En global, aquesta comarca ocupa
la 4a posició segons l’índex d’inno-
vació comarcal a nivell català. 

A més, l’informe -que analitza el
conjunt de les comarques però es-
pecialment les barcelonines, durant
l’any 2016-  és pioner, ja que analitza
les dades a nivell comarcal i, a més,
afegeix paràmetres nous d’avalua-
ció, com el coneixement d’idiomes
de la població o la proximitat a  in-
fraestructures científiques.

Altres aspectes que també des-
taquen del Baix Llobregat són la
poca distància amb els campus
universitaris, els centres de recerca
i els parcs científics o tecnològic (2a
posició). També és una de les que
compta amb major número de tí-
tols de Cicle Formatiu de Grau Mit-
jà i Cicle Formatiu de Grau Superior
(3a) i en llocs de treball en serveis
de tecnologies de la informació per
10.000 habitants (5a).

Per contra, ocupa les últimes
posicions en percentatge de cen-
tres de cotització en serveis inten-
sius de coneixement (33a) i en po-
blació nacional de 16-64 anys que
parla algun idioma estranger bé o
perfectament (31a) o en número de
sol·licituds de dissenys industrials
via estatal en relació al PIB.  

L’estudi sobre els sistemes d’in-
novació a nivell local permet, així,
classificar i detectar punts forts i
punts millorables per a cada co-
marca.  A més, vol ser una eina útil
i potent per als càrrecs electes per
avaluar l’eficàcia de les polítiques
públiques en innovació i generar
debat en aquest sentit.

L’objectiu del sistema d’indica-
dors és el de poder mesurar la ca-
pacitat d’innovació del territori i
veure’n l’evolució, i el de l’índex és
el de mesurar el grau d’innovació
dels diferents territoris (en aquest
cas comarques) i identificar les ac-
cions correctores en aquells àmbits
que són clau i en què comparati-
vament, s’obté un pitjor resultat.

SISTEMES D’INNOVACIÓ
‘Els sistemes d’innovació comar-
cals a la demarcació de Barcelona’
elabora un rànquing de l’índex d’in-
novació comarcal i situa 10 de les 12
comarques barcelonines en el
Top20, amb els millors sistemes
d’innovació de Catalunya. Un any

més, el Barcelonès es referma en la
primera posició del rànquing, ja
que disposa dels millors sistemes
d’innovació comarcals amb molta
diferència. La comarca presenta
unes condicions molt avantatjoses
en bona part dels indicadors ana-
litzats, que proporcionen aquest

posicionament per sobre de la res-
ta de comarques. De fet, la diferèn-
cia amb la segona comarca millor
valorada, el Vallès Occidental, és
de 10,8 punts en l’índex. L’àmbit on
destaca clarament és en les exter-
nalitats territorials gràcies una con-
centració de recursos, infraestruc-
tures, serveis i capital humà.

A més, entre les tres comar-
ques que lideren el rànquing i pre-

senten un entorn més favorable per
a la innovació hi segueixen figurant
dues de barcelonines, com són el
Barcelonès i el Vallès Occidental
(seguides del Gironès), que man-
tenen la mateixa posició que ocu-
paven un any abans. Per la seva ban-
da, el Baix Llobregat experimenta un
avenç respecte a l’any 2015 i recu-
pera la 4a posició (va ocupar aques-
ta posició durant 2013, 2014 i 2015).

Altres canvis que es produeixen
en el grup de les 10 comarques cap-
davanteres són, d’una banda, la
pèrdua de dues posicions per part
del Vallès Oriental, que se situa a la
6a posició malgrat que el 2015 ha-
via experimentat el major avenç
entre totes les comarques (escalant
tres posicions respecte al 2014). 

Així doncs, les 10 comarques de
la demarcació de Barcelona (sobre
un total de 12) que se situen entre
les 20 millors per a la innovació a
Catalunya són: Barcelonès (1a),
Vallès Occidental (2a), Baix Llo-
bregat (4a), Vallès Oriental (6a),
Bages (9a), Maresme (12a), Garraf
(13a), Osona (14a), Alt Penedès
(15a) i Anoia (17a).

Una ubicació privilegiada
» El Baix Llobregat és la comarca més propera a les grans infraestructures que transporten gent

» També és a tocar dels campus universitaris, els centres de recerca i els parcs científics 

L´índex d’innovació comarcal s’ha
anat equilibrant els últims anys a les
diferents comarques i, en conse-
qüència, s’ha reduït el desequilibri
entre els diferents territoris. Per a la
diputada de Promoció Econòmica
i Ocupació de la Diputació de Bar-
celona, Sònia Recasens, “des de
2009, els índexs d'innovació co-
marcals s'han anat equilibrant a la
demarcació. I aquest fet és molt po-
sitiu i coherent amb les nostres
polítiques públiques”.

D’altra banda, la demarcació de
Barcelona també té un gran nom-

bre d’infraestructures cientifico-
tecnològiques com Centres de
Recerca o Parcs Científics i Tecno-
lògics, amb un total de 174. El
Barcelonès, el Baix Llobregat i el Va-
llès Occidental són les tres co-
marques que més en disposen.

Les comarques barcelonines
també destaquen en coneixe-
ments i competències necessà-
ries per innovar, en concret, la ca-
pacitat per col·laborar i transferir els
coneixements i innovacions, amb
el lideratge del Barcelonès, el Va-
llès Occidental i el Baix Llobregat.

Equilibri comarcal

A la comarca també

hi ha molts titulats en

Cicles Formatius de

Grau Mitjà i Superior

El Baix Llobregat és una comarca que concentra grans infraestructures. Fotos: Diputació de Barcelona i Arxiu
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Esports
S’acaba un curs històric:

el Cornellà cau contra l’Sporting

La temporada 2017-18, històrica
per al primer equip de la UE
Cornellà, va arribar a la seva fi el
passat dissabte 26, quan l’equip
de Jordi Roger va perdre a Mareo
contra l’Sporting B. Els cornella-
nencs no van poder superar la
primera eliminatòria d’ascens a la
Segona Divisió A.

L’eliminatòria havia quedat
oberta (però lleugerament de-
cantada a favor del conjunt as-
turià) després del 2-2 de l’anada,
que es va disputar el passat dia 20
al Municipal. L’homenatge a Pep
Caballé pels 300 partits va acabar
d’escalfar motors en un estadi ple
que va esclatar d’alegria al minut
22 de la primera meitat, quan
Pere va aprofitar una assistència
de Rafa Mujica per fer l’1-0. Els de
Roger van merèixer marcar algun
gol més abans del descans, però
el resultat no es va moure.

L’inici del segon temps, però,
va coincidir amb el primer gol del

conjunt asturià en la primera
aproximació. Claudio Medina,
al minut 48, va rematar sol des
del segon pal una centrada ex-
cel·lent. El gol va deixar estabor-
nit el Cornellà i va animar els de
José Alberto López, que van re-
muntar el partit menys d’un
quart d’hora després, amb una re-
matada de cap de Juan Rodrí-
guez. El Cornellà, però, li va po-
sar picant a l’eliminatòria i va
aprofitar una assistència de Leon
de Kogel per fer el 2-2 definitiu.

PÓLVORA MULLADA
Sis dies després es va disputar la
tornada, el que seria el darrer
partit del Cornellà en aquest
curs. Roger va presentar un onze
força similar al de l’anada, però
quan només s’havien jugat tres
minuts, els locals es van avançar
gràcies a un gol de Cayarga. Fito
va tenir una ocasió clara per em-
patar abans del descans i repeti-
ria després de la pausa (com
Mujica) però els minuts passaven
i els verds no marcaven. La sen-
tència va arribar al minut 85,
amb un Cornellà bolcat contra la

porteria de Dani Martín, amb
una contra resolta per Nacho.

Malgrat l’eliminació, però,
Jordi Roger va elogiar els seus ho-
mes. “Hem estat a un molt bon
nivell, tant a Cornellà com aquí.
Marxem tristos perquè hem fet
una gran temporada i volíem
més i més, però no ha pogut
ser”, va assegurar l’entrenador.

El curs, però, no s’acaba aquí,
ja que la Federació Catalana va
anunciar, el passat dia 29, que la
final de la Copa Catalunya es ju-
garà el 2 de juny a la Bòbila. El ri-
val, finalment, serà la UA Horta.

CINQUENA POSICIÓ A LA LLIGA
Uns dies abans, el passat dia 13,
es va acabar la temporada per al
primer equip femení, que ha
tancat el curs en la cinquena po-
sició del grup 1 de Primera Ca-
talana. El balanç final de l’equip
d’Antonio María Pascual és de 17
victòries, 2 empats i 7 derrotes.

La millor ratxa, de cinc vic-
tòries consecutives, s’ha repetit
en dues ocasions: en l’inici i en el
final del campionat. L’equip ha
marcat 89 gols han encaixat 38.

» L’equip va empatar l’anada a casa i va perdre la tornada a Mareo
» El sènior femení tanca la temporada en el cinquè lloc a Primera

El Basket Almeda es queda 
a les portes de l’ascens a LF2

El Basket Almeda va
tornar a fregar-ho
amb els dits. El sè-
nior de Toni Pallé

va proclamar-se subcampió de la
Copa Catalunya (va perdre la fi-
nal contra el Mataró-Boet per
un 80-64 a Reus el passat dia 6 a
Viladecans) i va estar a punt d’a-
conseguir l’ascens a Lliga Feme-
nina 2 en el play-off que es va dis-
putar a Andratx entre el divendres
25 i el diumenge 27. De nou,
però, les mataronines van acon-
seguir el seu propòsit i jugaran a
categoria estatal el curs que ve.

En aquestes eliminatòries, les
cornellanenques van guanyar els
seus partits contra el CTEIB ba-
lear (78-45) i contra l’amfitrió,
l’Andratx (73-40), però la derro-
ta en l’enfrontament directe con-
tra el conjunt maresmenc (50-37)
deixava l’equip sense opcions.

La temporada, però, ha estat
rodona i s’acabarà els dies 16 i 17
de juny amb la participació al Tor-
neig Flama del Canigó.

A més, el planter també ha do-
nat grans alegries: l’equip cadet es
va proclamar subcampió estatal
i l’infantil campió de Catalunya.

El Fontsanta-Fatjó passa 
de ronda a la Copa Catalunya

Resultat magnífic. El
sènior femení del Font-
santa-Fatjó continua
viu a la Copa Catalun-

ya després d’eliminar el Centre
d’Esports Sabadell en el partit de
la segona ronda de la competició
el passat diumenge 27. Les cor-
nellanenques ja havien deixat
fora de combat el Sant Gabriel
(també jugant com a locals) en la
ronda que s’havia jugat el passat
diumenge 20.

El conjunt de Flor Pila, a més,
va haver de remuntar un gol ma-
tiner de Gisela Fernández i ho va

fer amb dues dianes de jugadores
que havien entrat des de la ban-
queta (Isabel Vigara i Inés Baldé).

En aquesta ronda ja van jugar
els dos equips de Segona que ha-
vien quedat exempts per la clas-
sificació a la lliga, el Seagull i
l’Europa.

VUITENES A PREFERENT
L’equip es pot concentrar al 100%
en la Copa, la competició que tan-
ca el curs 2017-18, després d’ha-
ver acabat en la vuitena posició a
Preferent. El Fontsanta va sumar
37 punts en tota la temporada.

Bàsquet | El sènior femení del CB Cornellà salva la categoria
Final de curs amb raons per somriure. El sènior femení del CB Cornellà marxarà de 

vacances amb els deures fets: seguirà a Primera Catalana. L’equip va deixar la salvació
enllestida en la penúltima jornada, amb una victòria a la pista dels Lluïsos de Gràcia.

Els verds no van poder superar la primera eliminatòria. Foto: UEC

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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Llibres Teatre

Torna el rock electrònic de Dorian. La
banda, activa des del 2004, llança el
nou disc Justicia universal (Intromúsica
Records, 2018), el seu cinquè treball
discogràfic, gestat en un llarg procés
de dotze mesos. L'energia i el so carac-
terístic de Dorian aniran de gira per
l'Estat espanyol i viatjaran a capitals de
l'Amèrica Llatina i els Estats Units.

Música Pelis i sèries

Justicia universal
Dorian

Ser una de les cantants de més èxit mundial
Es va donar a conèixer el 1995 amb ‘Pies descalzos’

Està a punt de començar una nova gira
Oferirà dos concerts a Barcelona el 6 i 7 de juliol 

Anuncia de manera especial el seu ‘tour’
La cantant recorda una de les seves primeres cançons

Shakira inicia el compte enrere per donar el tret de
sortida a la gira del seu nou disc El Dorado. Per anun-

ciar als seus fans que diumenge 3 de juny oferirà el
seu primer concert a Alemanya, la colombiana ha
pujat a les xarxes socials un vídeo dels assajos que
comparteix aquests dies amb la seva banda amb

un text molt especial: la lletra d’Antologia.
Aquesta cançó forma part de l’àlbum Pies des-

calzos, amb el qual Shakira va començar la
seva carrera musical el 1995. Els seus seguidors
han reaccionat de manera positiva i han donat
el seu suport a l’artista en aquest nou repte, ja
que la colombiana tornarà als escenaris des-

prés d’un temps absent per la seva maternitat i
també pels problemes de salut amb les seves
cordes vocals. Els barcelonins i barcelonines

que vulguin veure en directe la cantant ho po-
dran fer el 6 i 7 de juliol al Palau Sant Jordi.

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

Omar Sy és Knock, un estafador que
arriba al petit poble de Saint-Maurice
convertit en metge per intentar con-
vèncer els veïns que una persona sana
és algú que ignora que, en realitat,
està malalta. Això fa que vulgui con-
vèncer tothom que necessiten la seva
ajuda per curar-se. Tot canvia quan
una noia es creua en la seva vida.

El doctor de la felicitat
Lorraine Levy

Picasso i la cuina
El Museu Picasso de Barcelona acull des del 25 de maig i fins

al 30 d’octubre l’exposició ‘La cuina de Picasso’, una mostra
d’obres de l’artista malagueny criat a Barcelona vinculades

amb el món de la gastronomia i que s’emmarca en el projec-
te ‘Picasso-Mediterrani’, una iniciativa del Museu nacional Pi-

casso-París. Per tal que el públic pugui gaudir d’aquesta
mostra, ha fet falta reunir més de 200 obres procedents d’al-

tres museus, institucions i col·leccions privades d’arreu del
món. L’extensa relació de Picasso amb la cuina a través de la
pintura, l’escultura, la fotografia i l’escrit literari, al descobert.  

Les possessions indaga sobre el passat
d’una família -la seva- i d’un país, i refle-
xiona sobre les relacions amoroses, la
construcció de la pròpia identitat i el
sentiment de pertinença en un lloc con-
cret, conscient que res dura per sempre. 

La quarta novel·la de Ramis va ser
una de les més venudes per Sant Jordi
i ha guanyat el tercer Premi Llibres
Anagrama.

Les possessions
Llucia Ramis

Un grup d’amics es decideix a empren-
dre un nou negoci quan l’empresa on
treballa anuncia que tanca i els aco-
miada a tots. La comèdia parla sobre la
bombolla de l’emprenedoria que vivim
avui en dia i que sembla la gran solu-
ció a tots els nostres problemes labo-
rals i econòmics.

A La Villarroel de Barcelona.

Fairfly
Joan Yago i Israel Solà

| Street Fighter 30th Anniversary
Per celebrar els 30 anys de la publicació del mític Street Fighter,
Capcom treu un pack especial amb els 12 títols d’aquesta saga.

Famosos

S H A K I R AQUI ÉS?
La fitxa
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DIMECRES 30 DE MAIG
18:30 A better man és el títol seleccionat per a

la projecció d’El documental del mes. Expli-
ca la història d’Attiya Khan, una víctima de
la violència masclista. / Biblioteca Central.

DIUMENGE 3 DE JUNY
12:00 La coca del forn. Del paisatge cerealístic al

forn de la masia és el nom del taller en el qual
es mostraran els es mostraran els sistemes
d’emmagatzematge del gra. / Museu Palau
Mercader.

DIMARTS 5 DE JUNY
17:00 En el marc de la Setmana de la Natura,

el 5 de juny es farà el taller anomenat Trans-
formació de lones en testos amb plantes,
pensat per a plantes de temporada. / Plaça
de Catalunya.

DES DEL 30 DE MAIG
Tot el dia Continua en marxa la mostra ano-

menada Entre la forma i el contingut, l’expo-
sició que recull la trajectòria artística de la pin-
tora cornellanenca Joana Sánchez. / Castell
de Cornellà.

DES DEL 5 DE JUNY
Matí-Tarda En el marc de la Setmana de la Na-

tura, a partir del dia 5 del mes que ve es po-
drà visitar la mostra La Natura a Casa, feta de
fotografies amateurs. / Sala Raimon Llort de
la biblioteca Central.

DIVENDRES 1 DE JUNY
10:00 En el marc del calendari del Corpus, la com-

panyia Kanaya Circ ha preparat un taller
perquè gaudeixin els més menuts. / Plaça de
Galícia.

DISSABTE 2 DE JUNY
19:30 En el marc del calendari del Corpus, el Mag

Lari dirigirà l’activitat anomenada Vespre
màgic!, que inclourà, entre altres, l’actuació
de la il·lusionista Melanie Amazing. / Plaça
del Pilar.

DISSABTE 2 DE JUNY
Tarda En el marc de la celebració del Corpus, en-

tre les cinc i les nou de la nit del dia 2 es farà
el segon torneig de futbol per a majors de 50
anys. / Municipal de Cornellà.

Fins al pròxim dia 29 s’admeten pro-
postes de noies i nois que vulguin par-
ticipar en el 34è concurs de còmics Ciu-
tat de Cornellà.

Recta final del 34è concurs 
de còmics Ciutat de Cornellà

Fins al 29 de juny

El libre Hotel Lutecia, de l’escriptora cor-
nellanenca Empar Fernández, serà
l’obra protagonista del pròxim taller del
Club de lectura Made in Cornellà. / Bi-
blioteca Sant Ildefons.

‘Hotel Lutecia’, protagonista
d’una sessió del ‘Made in KNY’

Dimecres 30 de maig a les 18:00

Com és habitual, la plaça de Catalun-
ya serà l’escenari dels concerts del Cor-
pus, que enguany arriben amb dos
plats forts: la Unión i Rosana. / Plaça
de Catalunya.

La Unión i Rosana, els 
grans noms del Corpus

Divendres 1 de juny a les 22:00

Un any més, el Corpusport permetrà
que els més menuts gaudeixin del di-
vendres practicant els seus esports pre-
ferits. / Plaça de l’Església.

CorpuSport, un matí per
gaudir a la plaça de l’Església

Divendres 1 de juny a les 10:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



| 16

líniacornellà.cat Pròxima edició: 27 de junyMaig 2018


