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A la regió metropolitana de Bar-
celona es generen més de la mei-
tat del total de tones de residus
municipals de Catalunya. La ges-
tió de residus, no només d’a-
questa zona, sinó de qualsevol lloc,
és un dels grans reptes que tenim
com a societat. Així ho veu la Unió
Europea, que recentment ha im-
pulsat un paquet  de mesures le-
gislatives que tenen per objectiu
aconseguir un salt qualitatiu en les
xifres de reciclatge. L’objectiu eu-
ropeu és avançar cap a l’anome-
nada economia circular, un mo-
del econòmic on els recursos s’u-
tilitzen i s’aprofiten de forma efi-
caç i es redueixen els residus.

Així doncs, el repte que s’obre
al conjunt de l’àrea metropolitana,
amb Barcelona al capdavant, és
majúscul. I és que actualment els
residus que es reciclen en aques-
ta zona no arriben al 34%  –al con-
junt de Catalunya són el 38,5%–,
quan la Unió Europea ha deixat
clar que el 2020, que és a tocar, els
residus reciclats haurien d’arribar
al 50%, mentre que el 2025 la xi-
fra ja hauria d’enfilar-se al 55%. 

Per aconseguir aquesta millo-
ra, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha posat en marxa
canvis en l’actual model de reco-
llida, amb una aposta pels siste-
mes més individuals i els incentius
a la recollida. Eloi Badia, vicepre-
sident de l’AMB, afirma que “en-
cara queda molt camí per recórrer,
especialment en els municipis
grans i mitjans, però l’experiència
ens està demostrant que amb
canvis en la recollida i voluntat po-
lítica es poden assolir els objec-
tius”. Cal destacar la realitat de
municipis com Tiana o Sant Just
Desvern, que ja compleixen els ob-
jectius europeus, o Montgat, que

s’hi està acostant. “Aquest 2018
veurem un salt important en les
dades totals de recollida”, afirma
convençut Badia. Una altra es-
tratègia que ha començat a apli-
car l’AMB és la de modificar la fis-
calitat sobre el tractament de re-
sidus. És a dir, els municipis que
augmentin els nivells de recollida
selectiva pagaran menys pel trac-
tament dels seus residus.

EL MODEL ACTUAL, ESGOTAT
La necessitat d’implementar can-
vis per aconseguir un sistema de
recollida de residus més eficient i
sostenible és evident. Amb el mo-
del actual de recollida segregada
per contenidors l’any passat va
augmentar un 2% la generació de
residus a l’àrea metropolitana. És
per això que Badia  apunta que fan
falta acords de país per assolir els
objectius europeus: “Cal una nova
llei de prevenció de residus que
promogui canvis importants pel
que fa a la producció o el consum”.

De fet, els acords de país que de-
mana Badia es troben a la futura
llei de residus de Catalunya, fre-
nada per l’aplicació del 155.

“MESURES OBLIGATÒRIES”
Qui també hi té molt a dir en tot
plegat són les entitats ecologistes.
Des d’Ecologistes en Acció, el
responsable de residus, Vicenç  Vi-
lana, afirma que la recollida se-
gregada per contenidors “està es-
tancada des del 2010”. Vilana, que
en aquest sentit fa el mateix diag-
nòstic que l’AMB, té clar quin és
el principal motiu que provoca
que a l’àrea metropolitana, i tam-
bé a Catalunya, no s’arribi al 40%
de residus reciclats. “La gent que
separem els residus som els que
estem conscienciats i l’única ma-
nera per conscienciar el 60% res-
tant és  apostar per sistemes obli-
gatoris com el porta a porta”,
afirma Vilana convençut. 

A banda del sistema porta a
porta, Vilana apunta dues mesu-

res més que considera impres-
cindibles: el sistema de dipòsit de
retorn per als envasos i augmen-
tar els cànons que paguen els mu-

nicipis pels residus que es gene-
ren. “Si la gent paga per un envàs,
després el tornarà per recuperar
els diners. A Europa es fa i, en el
fons, es tracta de copiar el que
funciona”, diu Vilana. Sobre el cà-

non, el Parlament ja va aprovar fa
més d’un any que el 2020 es pa-
guin gairebé 50 euros per tona de
residus. De fet, això ha provocat
que la xifra de municipis que
aposten pel porta a porta hagi
augmentat.

I LES CIUTATS GRANS?
El sistema porta a porta, però, s’ha
implementat principalment en
municipis petits, de menys de
15.000 habitants. Per aconseguir
millorar el reciclatge de residus és
fonamental que les ciutats grans
apostin per aquest sistema, cosa
que de moment sembla una mica
més complicat. A Barcelona, de
moment, s’ha començat a fer una
prova pilot al nucli antic de Sarrià.
“A Romà i Milà, per exemple, s’es-
tà fent. Si es vol, es pot fer, i és
molt important que Barcelona
acabi apostant per aquest model.
Si a la capital es fa i funciona, s’a-
cabarà implementant a molts
més llocs”, conclou Vilana. 

Insostenible
» Només es reciclen el 34% dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona

» La UE vol que al 2020 la xifra pugi fins al 50% i l’AMB ja està impulsant un nou model de gestió

El reciclatge dels residus és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. Foto: Arxiu

Albert Ribas
CORNELLÀ

CORNELLÀ, LLUNY 
DE L’OBJECTIU 2020

4Cornellà és una de les 7
ciutats de l’àrea metropo-
litana que, actualment, en-
cara no arriba al 30% de re-
collida selectiva. Això sig-
nifica que, en menys de
dos anys, els veïns hauran
d’augmentar més d’un 20%
el reciclatge de les escom-
braries per complir els ob-
jectius de la Unió Europea.



Opinió

| 4

líniacornellà.cat Juny 2018

Dipòsit Legal: B 12319-2013 - Imprès a Gráficas de Prensa Diaria S.A.            www.liniaxarxa.cat Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Director Editorial:Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions:Albert Ribas
Redacció:Clàudia Ramos (Barcelonès Nord i Baix
Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas (Distric-
tes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran
i Lola Surribas Producció gràfica:Oscar Murillo
Dept. Comercial: Laura Sansalvador, Ester Gar-
cia, Francesc Sevillano, Rosa Teruel, Pere Ruiz, Lola
Gutiérrez i Toni Enguix (Controller) Distribució:Juan-
jo Fernández, Wiliam Hernández i Yennil Viteri

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez

La lupa

per Francesc Reina 

L'escola de la ignorància

Hi ha freds tan espessos que poden
partir-nos en dos. Deia el filòsof Da-
vid Hume que no és una barbaritat
que hi hagi éssers que prefereixin la
destrucció del món sencer a tenir
una rascada al seu dit.  El fet de de-
sitjar el bé propi, encara que sigui a
costa del mal general, pot ser qualifi-
cat d'egoista però mai d'il·lògic... Ac-
tuar responsablement no
equival a ser raonable, més
aviat apel·la als sentiments
que considerem vers als
altres.

L'escola de la ignoràn-
cia és aquell instrument
forjat per alguns perquè si-
guem incapaços de conèixer els pro-
blemes aliens; d'aquesta forma se-
guiran havent-hi elegits que prospe-
rin a costa dels altres. Per això la his-
tòria és plena de cicatrius. Però tot i
que hem perdut gairebé totes les ba-
talles és bo recuperar la memòria, en-
cara que estigui regada amb llàgrimes
grans. Tornar a posar de moda la fe-

licitat dels humils i intentar canviar
un destí de futurs esmicolats en in-
fàmies. Perquè les idees no es po-
dreixin en els caps, perquè les pa-
raules descobreixin el camí que cons-
truïm. Malgrat tot, per seguir creient
que el vi surt del raïm.

La pobresa no s'explica, es viu.
Ser pobre avui té un alt preu que es

paga car en el mercat de l'estigma. És
una realitat interpretada segons li
convé a un poder que dissenya dis-
positius per fer creïble l'amable dis-
curs social al voltant de l'exclusió. Ho
fa creant un subjecte aïllat, contro-
lant els pensaments de la gent per fer
una crida "terapèutica" i enganyosa
a l'autoresponsabilitat. Un invent

de mala gent perquè caiguin els més
febles.

El temps, malgrat tot, està fet de
vida i el vent bufa netejant, adés, les
coses lletges. Fins fa relativament
poc, parlar d'addiccions només es re-
feria a un sector de la població: es per-
seguia i es culpava les víctimes...
Mentrestant, uns pocs s'enriqueixen

i, a més, prohibeixen que es
busquin els perquès, pro-
tegits sota el soroll, ama-
gats sota la vergonya. Ara,
encara que una mica tard,
el que era un secret a veus
ja surt a les pantalles i als
jutjats... L'addicció al poder

i als diners se'ns mostra amb certa fre-
qüència, perquè no és el que sabem
sinó el que fem amb el que sabem el
que serveix.

La destrucció és una traïció, una si-
tuació que sacseja. Viure en el mal, en
la rancúnia, en l'horror i la mentida és
un parany que ha de denunciar-se
amb arguments humanistes.

Seguiran havent-hi elegits que
prosperin a costa dels altres.

Per això la història és plena de cicatrius

El confort dels que de-
manem menjar a do-

micili s'edifica sobre la
precarietat laboral extrema dels que
ens el porten. Aquesta norma val per
menjar a domicili i val per tantes altres
coses. No cal ser comunista per veure-
ho. I no hauria de caldre ser comunista
per voler-ho arreglar.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui fa 115 anys del
naixement de George

Orwell (en realitat es
deia Eric Arthur Blair). Va participar a
la Guerra Civil amb el bàndol republi-
cà. Una ferida el va portar a Lleida, on
va estar sis dies hospitalitzat. L’any
1939 va escriure el seu 'Homenatge a
Catalunya'.

@antonipostius

Matteo Salvini anun-
cia un cens de gitanos.

Fa anys la Unió Europea
va impedir una política semblant de Ni-
colas Sarkozy, amenaçant-lo amb l’ar-
ticle 7. Espere que ara amenacen Itàlia.
Perseguir persones només perquè per-
tanyen a un col·lectiu determinat és in-
tolerable.

Volen instal·lar la idea
màgica que la sola presi-

dència de Sánchez ja arre-
gla les coses per ella mateixa. Però els pri-
mers ministres són també la majoria po-
lítica que els vota. No es pot anar per Eu-
ropa i vendre idees màgiques: sense l'in-
dependentisme, Sánchez no seria presi-
dent.

@KRLS@vpartal @eduardvoltas

Basket Almeda
El sènior femení del Basket Almeda ha

tancat la temporada de la millor manera
possible: guanyant el Trofeu Flama del
Canigó. Les de Toni Pallé van derrotar

el Mataró a la semifinal i van alçar la
copa superant el Vacquiers Bouloc. 

pàgina 12

Els semàfors

Ajuntament
Les obres del gimnàs de l’Escola L’A-

reny es tornaran a posar en marxa des-
prés de fer un nou concurs i canviar

d’empresa, però el mur que havia de
permetre als infants del casal d’estiu

sortir al pati encara no està fet. 
pàgina 8

Citilab
Les noves tecnologies estan creant nous
oficis i el centre vol permetre als corne-

llanencs que accedeixin a sectors com el
dels drons. A més, donarà 8 beques a

dones a l’atur per feminitzar un àmbit
tan masculí com el tecnològic. 

pàgina 9
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Que comenci la festa: 
compte enrere per al Corpus1

2 S’acaba un curs històric: 
el Cornellà cau contra l’Sporting B

Nit de Tapes al Mercat del Centre
per celebrar el Corpus

Siemens instal·larà a Cornellà 
el seu nou hub d’innovació digital

La policia local no patrullarà 
als patis interiors com volia el PP

El + llegit líniacornellà.cat
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Les claus

En cap moment he cregut que un
govern socialista a Madrid repre-
sentés cap mena de solució efec-
tiva per a Catalunya i, després de
veure que al Congrés els socialis-
tes es comprometen a “defensar
la sobirania nacional davant qual-
sevol referèndum de secessió”,
veig que no m’equivocava.

Si ja, per començar, ens ne-
guen el dret a decidir el nostre
futur per mitjà d’un referèndum,
què volen negociar? 

No es pot negociar amb qui
no defensa el dret d’autodeter-
minació perquè, com hem pogut
constatar, quan no s’accepten els
drets dels pobles l’única resposta
possible dels governs que tenen
el poder és la repressió.

No  perdem de vista allò que
és essencial, ens neguen un dret
que tenim. 

Tot allò altre que puguin ma-
nifestar no és més que xerra-
meca encaminada a confondre
la gent.

Negociació
per Teresa Calveras

Guanyar el relat
per Jordi Lleal 

Ja és l’hora de dir les coses pel
seu nom a aquells que subver-
teixen el llenguatge en el seu
concepte real i, cada vegada
que ho facin, replicar-los amb
l’ús correcte de l’expressió. És di-
fícil rebatre-ho quan es fa pels
mitjans informatius per la man-
ca d’oportunitat de respondre
immediatament, però en els
plens dels ajuntaments, en les
sessions parlamentàries, en les
tertúlies en directe, quan algun
polític o opinador en deixa anar
una, immediatament ha de ser
rebatut, sense circumloquis, di-
rectament a la jugular, sense
compassió.

“Els jutges es limiten a apli-
car la llei”. Quina llei? Pegar i
empresonar innocents és en
dret a llei? Una llei que quan us
convé a vosaltres us la passeu
per l’arc del triomf? Ara el Tri-
bunal Constitucional dictamina
que el president Puigdemont te-

nia dret a presentar-se a les
eleccions. Ara! Quan no es pot
presentar. És inaudit!

“S’ha fet un cop d’estat”. Quin
cop d’estat? Sense violència no es
fan els cops d’estat. “Polítics pre-
sos, no presos polítics”. Com es
pot dir això? D’això se’n diu do-
minar el relat. Si els unionistes el
guanyen, tenen guanyat el con-
flicte, almenys al territori espa-
nyol. Arrimadas afirma: “Torra
no és president de tots els cata-
lans”. I Mariano Rajoy o Pedro
Sánchez ho són de tots els espa-
nyols? Felip VI és “rei de tots els
espanyols”? L’himne i la bande-
ra espanyola ho són de tots els es-
panyols? L’inefable Miquel Ice-
ta diu “que la diada sigui de tots
els catalans”. Va home va, quina
mena d’argument és aquest?
Serà que Iceta, García Albiol,
Arrimadas o Xavier Domènech
poden parlar en nom de tots els
catalans? No tenen remei!

Vist al Twitter

@catalunyaeuropa: Erdogan guanya les
presidencials turques per majoria abso-
luta. A partir d'ara, no només serà cap 
d'Estat sinó també cap de govern.

@Marat_BCN: Que diuen que l'AMPA de
l'escola del meu barri organitza millor el
festival de final de curs que els Jocs del
Mediterrani de #tarragona2018.

#Fiasco

@Monidimoni80: És una pena que la
meva filla de 10 anys ja sap què ha de fer
en cas de violació i que als seus companys
d'escola no els hagin educat en no fer-ho. 

#JaNHiHaProu #CèsarDeTurquia

Les millors
perles

La trama de corrupció coneguda com el cas Nóos, que ha aca-
bat portant l’ex duc de Palma Iñaki Urdangarín a la presó, po-
dria acabar convertida en una sèrie de televisió. Segons publi-

ca la revista Semana, la sèrie tindria com a base el llibre de la perio-
dista Pilar Urbano ‘La pieza 25. Operación salvar a la infanta’. 

Kit Harington i Rose Leslie, l’actor i l’actriu que interpreten
els papers de Jon Snow i Igritte a la sèrie Joc de Trons,
s’han casat recentment a la ciutat escocesa d’Aberdeen. La

cerimònia, amb molts actors de la sèrie, es va celebrar en un cas-
tell del segle XII que és propietat de la família de Leslie.

La policia de la ciutat alemanya de Bochum va detenir el 25 de
juny l’antic guardaespatlles d’Osama Bin Laden, l’exlíder d’Al-
Qaeda. Sami A., de 42 anys i nacionalitat tunisiana, residia com

a demandant d’asil a Alemanya des de l’any 2005 i no havia estat ex-
pulsat pel perill de tracte inhumà en el cas de ser entregat a Tunísia.

Harley-Davidson ha anunciat que transfereix part de la
seva producció fora dels Estats Units per fer front a l’im-
pacte dels aranzels que la UE ha aprovat com a resposta

als impostos de Trump a les importacions europees d’acer i alu-
mini. Els efectes del proteccionisme de Trump es fan evidents.

La televisió iraniana que retransmet el Mundial de Rússia 2018
ha vetat l’exjugador del Barça Carles Puyol per portar els ca-
bells llargs. La notícia, recollida pel diari iranià Entekhab, explica

que el presentador del programa va acabar demanant disculpes als
seus espectadors per la cancel·lació de la presència de Puyol.
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Segons les xifres que té l’Ajun-
tament, a Cornellà hi ha 6 des-
nonaments a la setmana, de
mitjana. Davant d’aquestes da-
des, el consistori explica que
atén totes les famílies que hi
acudeixen per demanar-los aju-
da i treballa per tal de trobar una
solució d’emergència per als ca-
sos més urgents. El de Jordi
Rodríguez i la seva parella era un
d’aquests.

Segons explica Montserrat
Pérez, regidora de Polítiques
Socials, el dia 21 de març la pa-
rella va acudir als serveis socials
perquè tenien una ordre de des-
nonament per a l’endemà. L’A-
juntament va demanar que s’a-

turés aquella petició per tal de
trobar-los una solució d’emer-
gència i ho van aconseguir. Des
de llavors, Pérez assegura que els
treballadors públics van estar en
contacte amb la família per tal de
buscar la millor solució per a ells,
ja que es tractava d’un cas ple de
“fragilitats familiars”.

Però a finals de maig van re-
bre una segona ordre de desno-
nament. El consistori va tornar
a demanar al tribunal que l’atu-
rés, però en aquest cas el jutge no
ho va acceptar i va fixar dijous 14
de juny com a data per dur a ter-
me l’execució.

A primera hora del matí, la
comitiva judicial es va presentar
al pis del carrer de les Camèlies
on vivia la parella, que no els va
obrir la porta. Davant la negati-
va, els funcionaris van trucar
als Mossos d’Esquadra. Quan

Jordi Rodríguez va sentir que qui
picava la porta era la policia, va
saltar per la finestra del desè pis
i va morir a l’acte.

La regidora explica que l’A-
juntament no està present als
desnonaments perquè l’acom-
panyament a la família es fa prè-
viament, a banda que no volen
estar en un acte que no com-
parteixen, diuen. Des de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) comenten que ells
no sabien que se’ls estava des-
nonant, que si no haurien estat
amb la família a peu de carrer
per evitar que la comitiva judi-
cial entrés al bloc.

Ara, el consistori estudia la
possibilitat de denunciar el Ban-
co Popular, antic propietari del
pis, per haver impulsat el des-
nonament tot i les peticions de
l’Ajuntament per aturar-lo.

» La ciutat queda tocada després que un cornellanenc se suïcidés quan l’estaven desnonant
» Segons l’Ajuntament, a Cornellà hi ha una mitjana de sis desnonaments a la setmana

Pau Massip
CORNELLÀ

Imatge del carrer de les Camèlies, on vivia la parella, i membres de la PAH davant l’Ajuntament. Foto: Google Maps i PAH

Ocupació | La PAH ocupa l’Ajuntament com a acte de protesta
Dilluns 18 de juny, quatre dies després dels fets, membres de la Plataforma van entrar al con-

sistori i el van ocupar durant unes hores per reclamar al govern una millor relació entre l’as-
semblea i els serveis socials de la ciutat, una petició que fa temps que exigeixen als polítics.

SOLUCIONS4Des de l’Ajun-
tament, Montserrat Pérez, re-
gidora de Polítiques Socials
des de 2011, assegura que els
governs locals no tenen prou
eines ni musculatura per so-
lucionar el problema de la vi-
venda. A més, remarca que les
competències en matèria
d’habitatge no són locals.

Per això assenyala l’Estat
i el Govern de la Generalitat
com a culpables d’una “pro-
blemàtica que és a tot arreu”.
Pérez considera que les dues
administracions han tingut
una “manca de polítiques ac-
tives d’habitatge” que ha pro-

vocat situacions com les que
es pateixen a la ciutat. Per
exemple, des de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca,
Víctor González afirma que,
des de principis d’any, a Cor-
nellà hi ha hagut 56 desno-
naments i ara hi ha 48 pro-
cessos en marxa.

Per evitar nous casos com
el de Jordi Rofríguez, Gonzá-
lez explica que la PAH reclama
formar part de la Mesa d’E-
mergència Social de la ciutat,
treballar més estretament amb
els serveis socials per aportar
la seva experiència i crear un
protocol antidesnonaments.

“Els ajuntaments no tenim
eines per fer-hi front”

Un cas per reflexionar



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

7 | 

líniacornellà.catJuny 2018



Juny 2018

| 8

líniacornellà.cat Ciutat

El veïnat votarà el 25% de 
la inversió que farà el govern
PARTICIPACIÓ4Fins al 15 de
juliol, els cornellanencs i les cor-
nellanenques poden votar la sei-
xantena de propostes que aquest
any recull el pressupost partici-
patiu.

L’Ajuntament ha dividit els
diferents projectes entre aquells
que engloben tota la ciutat i els
que només afecten un barri de-
terminat per tal de poder esco-
llir les millors idees presentades

pels veïns. Per tirar-ho endavant,
el govern hi destinarà més
d’1.250.000 euros, un 25% del
total d’inversions que hi haurà al
pressupost del 2019.

A més, durant l’estiu, els ciu-
tadans també podran triar quins
serveis o entitats que necessitin
un local podran anar a l’espai de
Can Bagaria. Una de les op-
cions que es pot votar és acollir
l’Escola Municipal de Música.

ENQUESTA4L’estat dels carrers
de la ciutat i la brutícia que s’hi
acumula és la principal preocu-
pació que tenen els veïns i veï-
nes de Cornellà. Així ho diu
l’enquesta que l’Ajuntament va
encarregar a l’empresa Gesop,
que recentment ha publicat els
resultats.

Segons les preguntes fetes a
600 cornellanencs durant el mes
de març, la neteja dels carrers s’ha
convertit en el problema més im-
portant que ha d’afrontar la ciu-
tat. Per barris, al Centre i a la Rie-
ra és on aquest problema és més
important i preocupa més veïns.

Les següents preocupacions
són la inseguretat ciutadana i l’a-
tur, però les dues cauen una po-
sició en comparació al 2014 i
passen al segon i al tercer lloc. En
canvi, un dels problemes que ha
vist un augment important per
part dels ciutadans és l’accés a
l’habitatge.

Tot i aquest retrocés dels
problemes relacionats amb l’e-
conomia, per als cornellanencs
les principals prioritats que hau-
ria de tenir el govern són la cre-
ació d’ocupació, les ajudes socials
i econòmiques i que l’Ajunta-
ment fos més proper al ciutadà
i treballés per millorar el benes-
tar dels ciutadans.

Tot i les opinions i demandes
que els veïns fan a l’Ajuntament,
el govern de la ciutat aprova la
seva gestió i rep un 6,4 de nota,
millorant quatre dècimes el re-
sultat de fa quatre anys.

CIUTAT ENVELLIDA
L’enquesta també fa un retrat ge-
neral de la població que viu a la
ciutat. L’estudi diu que la mitja-
na d’edat dels empadronats a la
ciutat tenen poc més de 50 anys
i que un terç tenen 60 anys o
més. El següent grup d’edat més
nombrós és el que va dels 45 als

59 anys. Per barris, La Gavarra
és el més envellit de la ciutat amb
gairebé un 40% de la població
més gran de 60 anys. El seguei-
xen Sant Ildefons i Centre, amb
més d’un 30% de població d’a-
questa franja d’edat.

Sobre temes polítics, puja el
nombre de gent que se sent més
catalana que espanyola o no-
més catalana, que creix tres punts
i arriba al 23%. Per altra banda,
els que se senten espanyols o més
espanyols que catalans baixen i
passen del 25,5% a menys d’un
18%, una reducció de 8 punts.

La neteja, assignatura a millorar. Foto: Ajuntament

La neteja és la preocupació
més important dels veïns

Polèmica per les obres del nou
gimnàs de l’Escola L’Areny

EQUIPAMENTS4Una nova em-
presa s’encarregarà de reprendre
les obres del projecte del nou
gimnàs que s’està construint al
pati de l’Escola L’Areny. Així
ho assegura Montserrat Pérez,
regidora d’Educació, en decla-
racions a Línia Cornellà.

D’aquesta manera, es vol po-
sar fi a mesos d’endarreriments
per part de l’anterior construc-
tora, que va deixar les obres a
mitges després d’aturar la feina
al novembre.

Però la Comissió de segui-
ment de les obres està molesta
amb l’Ajuntament perquè, en
una reunió que van mantenir
amb pares i mestres de l’escola

el 30 de maig, el consistori es va
comprometre a construir un
mur perquè els infants que anes-
sin al casal d’estiu poguessin
tornar a sortir al pati.

La qüestió és que van dir
que estaria acabat el 22 de juny,
però, en el moment del tanca-
ment d’aquesta edició a finals de
juny, encara no era així.

Per això, el dia 27 la Comis-
sió va registrar una carta a l’A-
juntament on pregunta perquè
s’ha endarrerit la construcció
del mur. Al document també
demana conèixer els detalls del
nou contracte, que segons Pérez
permetrà acabar les obres del
gimnàs a finals de 2018.
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Premi a la proposta educativa
de la Fundació El Llindar

RECONEIXEMENT4La quarta
edició dels Premis Blanquerna
Educació han premiat el centre
El Llindar en la categoria de
“Noves respostes educatives”.

L’organització considera que
aquesta fundació, que cada curs
acull més de 300 alumnes, és el
“clar exemple d’institució capaç
de generar expectatives de futur”
entre els joves “que queden als
marges del sistema educatiu”.

Durant l’entrega del guardó,
que es va fer dimecres 13 de juny,
la directora general de la fun-
dació, Begonya Gasch, va de-
manar que centres com El Llin-
dar siguin reconeguts dins del
sistema educatiu públic del país
per poder-ne participar, sortir de
la marginalitat institucional i
explorar nous entorns d’apre-
nentatge amb altres espais que
tinguin una filosofia similar.

Càritas atén més de 1.400
persones durant el 2017

POBRESA4Durant tot l’any pas-
sat, Càritas va atendre un total de
1.454 persones a la ciutat. Una
tendència que es manté estable
tot i reduir-se un 3,5% en com-
paració amb les xifres del 2016.

Jordi Julià, responsable de
l’àrea de comunicació de Càritas de
Barcelona, avançava a Ràdio Cor-
nellà i confirmava a aquest periò-
dic que la “principal problemàti-
ca que s’observa des de l’entitat és
la manca de feina”. Més del 80%
de cornellanencs que van atendre
l’any passat estaven a l’atur.

A més, han detectat que un
12% de les persones que els hi van
demanar ajuda són treballadors
pobres, “persones que malgrat te-

nir un contracte no arriben a co-
brir totes les seves necessitats”.
Julià afegeix que “abans es deia
que, quan una persona tenia un
contracte, tirava endavant. Ara es-
tem veient que, després de la cri-
si, això ja no es compleix”.

Segons les xifres de l’entitat,
també han comprovat que gai-
rebé la meitat de persones que
han atès no tenen un habitatge
digne. Això significa que viuen
rellogats, en cases de familiars,
en equipaments de Càritas o di-
rectament dormen al carrer.

Per cobrir les necessitats de
totes aquestes persones, l’entitat
va destinar més de 200.000 eu-
ros durant el 2017.

FORMACIÓ4Els avions no tri-
pulats “han obert camí cap a no-
ves professions de futur”, se-
gons el Citilab. En molts sectors,
els drons s’han convertit en eines
fonamentals, com per exemple
per revisar línies elèctriques, es-
tacions de telefonia i aerogene-
radors. Per això, aquesta tardor
el Citilab farà un curs per a qui
vulgui treure’s el certificat oficial
de pilot de drons.

Però a més, el centre aposta
perquè hi hagi més dones al
sector tecnològic. Segons unes
dades presentades al Mobile
World Congress de Barcelona
d’aquest any, al sector TIC (Tec-
nologies de la Informació i la Co-
municació), a Europa només el
30% dels 7 milions de persones
que hi treballen són dones.

Per tal d’augmentar aquestes
xifres i “fomentar la presència fe-
menina en els àmbits científics i
tecnològics”, el Citilab donarà
prioritat a la inscripció de dones
al curs. Per aconseguir-ho, el cen-
tre pagarà vuit beques a corne-
llanenques que estiguin a l’atur i
que vulguin aconseguir el títol. Per
demanar l’ajuda, que costejarà els
1.500 euros que costa el curs,
s’ha d’enviar un correu al centre
abans del 30 de juny.

El curs començarà l’1 d’oc-

tubre amb classes teòriques i
acabarà a mitjans de novembre
amb l’examen de vol oficial per
aconseguir el permís i poder-se
incorporar, directament, al mer-
cat laboral.

En aquest sentit, des del 2017
i fins a mitjans de juny, 323
cornellanenques han trobat fei-
na, segons dades de l’Ajunta-
ment. El consistori detalla que,
en els seus Plans d’Ocupació, la
taxa de veïns que han trobat
feina ha augmentat un 54,7% en-
tre les dones respecte del 45,3%
que ho han fet entre els homes.

UNIVERSITAT D’ESTIU
El centre tecnològic de la ciutat
també acollirà, durant el mes de
juliol, una nova edició de la Uni-
versitat d’Estiu de les Dones.

Aquest any, els cursos orga-
nitzats juntament amb la Uni-
versitat de Barcelona, que es fa-
ran del 2 al 6 de juliol, parlaran
de com enfoca la dona les qües-
tions relacionades amb la salut,
quin llegat han deixat les mestres
en l’educació, el paper de Mata-
Hari i l’espionatge femení en la
història i l’herència de les dones
en el coneixement.

El Citilab aposta per feminitzar el sector dels avions no tripulats. Foto: Arxiu

El Citilab pagarà un curs de
pilot de drons a 8 dones a l’atur
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La patronal vol el mateix
horari d’obertura tot l’any

LEGISLACIÓ4Diferents asso-
ciacions que representen el pe-
tit i mitjà comerç de Catalunya
asseguren que la decisió políti-
ca d’introduir dos horaris dife-
rents, un d’hivern i un d’estiu, a
la Llei de Comerç, Serveis i Fira
va ser un error.

La patronal dels botiguers
considera que aquesta diferèn-
cia d’horaris segons la tempo-
rada provoca una situació de
desconcert entre els consumi-
dors i els mateixos comerciants.
També afegeixen que va ser
aprovada en última instància i

sense consensuar-la amb els re-
presentants del sector.

És per això que PIMECo-
merç, CEDAC, ABCCAT i Bar-
celona Oberta demanen que la
legislació contempli un mateix
horari unificat a l’hivern i a
l’estiu.

Els comerciants proposen
que es pugui obrir entre les 6:30
hores del matí i les 21:30 hores
de la nit, una mitjana entre
l’horari d’hivern, que és de 6 del
matí fins a les 9 del vespre, i el
d’estiu, que permet l’obertura
dels comerços de 7 a 10.

ESTUDI4El teixit comercial de
Cornellà està format per més de
3.500 comerços. Això col·loca la
ciutat en el quart lloc de la llis-
ta, només per darrere de Barce-
lona, L’Hospitalet de Llobregat
i Badalona.

Segons un informe elaborat
per l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), a la ciutat hi ha
una densitat comercial elevada,
de més de 4 botigues per cada
100 habitants. Això significa
que és una de les zones amb el
nombre d’establiments per ha-
bitant més altes de tot l’Estat,
dada que pren més rellevància si
es té en compte que les tres ciu-
tats que Cornellà té al davant són
la primera, la segona i la quarta
població amb més habitants de
Catalunya. Així doncs, l’anàlisi
realitzada per l’AMB certifica la
bona salut del comerç local.

A diferència d’altres casos, a
la ciutat les botigues es repar-
teixen de forma molt igual per
tots els carrers i barris sense cre-
ar grans aglomeracions en una
única zona. A més, el nivell d’o-

cupació dels locals és dels més
elevades de l’àrea metropolitana,
superant per algunes dècimes el
80%. Això significa que només
2 de cada 10 establiments estan
buits.

L’anàlisi realitzat per l’AMB
també detalla la importància de
l’Índex d’Especialització Ali-
mentària. Aquest paràmetre de-

termina que més de 450 esta-
bliments cornellanencs es dedi-
quen a la venda de productes
d’alimentació.

L’estudi també ha analitzat el
paper que han jugat els dos
grans centres comercials que hi
ha a la ciutat, l’Splau i el Llo-
bregat Centre, a l’hora de crear
aquesta xarxa comercial tan rica.

La ciutat té més de 4 botigues per cada 100 habitants. Foto: Google Maps

Cornellà és la quarta ciutat de
la metròpoli amb més botigues

Splau | Noves edicions d’El Pati Fresh Sessions
El centre comercial Splau tornarà a oferir les seves sessions de música amb DJ’s de
diferents estils, espectacles en directe i gastronomia els dijous a la tarda. La prope-

ra cita serà el 5 de juliol, des de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre a El Pati.
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar
les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu

Serveis
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Esports
Xavi Calm serà el relleu de 
Jordi Roger a la UE Cornellà

El passat dimecres 6, Jordi Roger
anunciava que deixava la ban-
queta de la UE Cornellà després
de 10 temporades, però poc més
de dues setmanes després, l’en-
titat anunciava el seu relleu. Serà
el seu segon, Xavi Calm, que ha
signat un contracte per seure a la
banqueta verda les dues pròximes
temporades.

“Agraeixo molt la confiança
del club. L’objectiu és guanyar
cada partit i que la gent se senti
orgullosa a final de temporada”,
va assegurar l’entrenador de Cas-
tellar en la seva compareixença
amb Andrés Manzano. Calm co-
neix bé el club i la categoria, ja
que ha estat la mà dreta del tèc-
nic en els dos últims cursos i va
voler enviar un missatge il·lu-
sionant a l’afició. “El club és se-
riós i treballa molt bé. Espero que
la nostra gent ens recolzi tant o

més que durant aquesta tempo-
rada”, va apuntar.

#GRÀCIESJR
10 dies abans d’aquesta arribada,
però, la sala de premsa Jordi
Alba havia acollit una emotiva
roda de premsa en la qual Jordi

Roger havia anunciat que deixa-
va el club. Se’n va a la Balona (la
Balompédica Linense) després de
10 temporades al club (repartides
en dues etapes). “No m’havia
plantejat un comiat, però després
de Gijón, el cap va començar a do-
nar-me voltes. I si no estic al
100%, no em veig capacitat [per
continuar]”, va explicar l’entre-
nador, que va admetre que els úl-
tims dos mesos de competició va
ser “de molt desgast”. L’entrena-

dor va dir que dels 10 anys, es
queda amb “el ‘pitjor’ moment, el
de la salvació contra el Lleida” i va
dir que marxa satisfet perquè
“he fet la meva feina” i va asse-
gurar que el club i ell han crescut
“de la mà” i que està orgullós
“d’haver-nos superat any a any”.

UNA COPA PER ACABAR
Esportivament, el final de tem-
porada també va ser pletòric. I és
que malgrat quedar eliminats al
play-off d’ascens a Segona a la
primera ronda, el club va fer his-
tòria el passat dissabte 2 guanyant
la seva primera Copa Catalunya
absoluta a la Bòbila de Gavà con-
tra la Unió Atlètica Horta (2-3).

Els verds, a més, van haver de
remuntar un gol matiner de Do-
mingo Berlanga al minut 4. Ab-
doulaye Fall i Rafa Mujica (que
torna al Barça després de la ces-
sió) van capgirar el resultat abans
del minut 25, però Édgar Tejada
va restablir l’empat per a l’equip
de Nacho Castro abans del des-
cans. El gol de la victòria, però, va
ser del lateral Valentín Merchán
al minut 66 de partit.

» El fins ara tècnic verd marxa a entrenar la Balompédica Linense
» El club tanca una temporada excel·lent guanyant la Copa Catalunya

El Basket Almeda guanya 
el Torneig Flama del Canigó

Final de tempora-
da amb una gran
notícia. El sènior fe-
mení del Basket Al-

meda es va proclamar campió del
tercer Torneig Flama del Canigó
(que enfronta els dos millors
equips de Copa Catalunya i els
dos millors de la Catalunya Nord)
el passat diumenge 17 a Canet-
en-Roussillon, al Rosselló.

Les jugadores de Toni Pallé
van aconseguir alçar la copa grà-
cies a una clara victòria contra el
Vacquiers Bouloc Basket, un
equip d’una localitat pròxima a

Tolosa (48-86). El dia anterior, el
conjunt groc havia aconseguit
guanyar el campió de Copa Ca-
talunya, l’AE Mataró Boet, per un
ajustadíssim 53-56.

És la primera vegada que el
club aconsegueix guanyar aques-
ta competició, que ja havien
guanyat el Joventut les Corts i el
CBF Cerdanyola.

CLOENDA A BARCELONA
El darrer gran acte de la tempo-
rada per al club serà la Festa del
Bàsquet Català, que se celebra-
rà a Barcelona el pròxim dia 30.

Final de curs amb la Festa 
de l’Esport a Can Mercader

CELEBRACIÓ4Durant la nit del
passat divendres 8, el parc de
Can Mercader va ser l’escenari de
la Festa de l’Esport, la celebració
que serveix per posar el punt fi-
nal a la temporada 2017-18.

Com és habitual, en aquesta
celebració es va reconèixer la
trajectòria d’esportistes de totes
les categories, personalitats i en-
titats d’aquest darrer curs, però
també es va voler reconèixer la
difusió de valors com  la solida-
ritat, el respecte, l’esforç, la cons-
tància, la generositat i el treball
en equip, tant en les categories de

formació com en les competi-
cions absolutes.

PREMI A DOMINGO CATALÁN
Com és habitual, totes les edi-
cions de la Festa de l’Esport in-
clouen la concessió del premi
Ciutat de Cornellà, que enguany
va ser per al veterà atleta Do-
mingo Catalán.

El corredor, que compleix
70 anys aquest 2018, va comen-
çar a competir quan tenia 15
anys i en el seu palmarès hi ha
dos campionats del món en cur-
ses de 100 quilòmetres.

Futbol | El Fontsanta-Fatjó cau als quarts de final de Copa
Final de temporada. El primer equip femení del CD Fontsanta-Fatjó va caure a la ronda

de quarts de final de la Copa Catalunya contra el Pardinyes (0-2) el passat dia 10. Els
dos gols del conjunt de Lleida van arribar entre els minuts 20 i 25 de la segona meitat.

Calm (a la dreta) signa el seu nou contracte. Foto: UEC

Pau Arriaga
CORNELLÀ

10
temporades després,
la banqueta de la Unió
Esportiva Cornellà
canvia de propietari
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Crits, somriures i alguna llàgrima d’emoció. Aques-
tes van ser les reaccions dels 3.000 fans que van

omplir el centre comercial Glòries de Barcelona el
22 de juny. El motiu? Gemeliers presentaven el

seu nou treball ‘Stereo’ amb una firma de discos
oberta a tots els públics. Els joves artistes, que es

van donar a conèixer al programa televisiu ‘La
Voz Kids’ el 2014, van revolucionar la zona que
es va instal·lar per a l’ocasió davant del super-

mercat Carrefour des del dia anterior a l’acte, ja
que alguns seguidors van decidir acampar a la
nit amb l’objectiu de ser els primers a veure de

prop els seus ídols. Durant tres hores,
Gemeliers es van fer fotografies, van sig-

nar caràtules i van repartir abraçades i pe-
tons entre els milers d’adolescents que espera-

ven impacients el seu torn en una cua que va
envair gran part del centre comercial Glòries. 

G E M E L I E R S

La fitxa
La seva participació a ‘La Voz Kids’

Els bessons van formar part del programa el 2014

Famosos

Firmar discos a Barcelona
Els artistes van presentar el seu nou àlbum ‘Stereo’

Més de 3.000 fans a l’acte
Fins i tot algunes persones van acampar la nit anterior 

Viu en línia

QUI SÓN?

SÓN FAMOSOS PER...

QUÈ HAN FET?

GRAN REBUDA...

No t’ho perdis

L’hora del millor blues
El Poble Espanyol de Barcelona acull des del passat 21 de

juny i fins al pròxim 27 de setembre una nova edició de les
Nits de Blues. Aquest és el cinquè estiu que aquest festival

convida formacions de primer nivell que porten els seus di-
rectes a la muntanya de Montjuïc. La selecció de músics feta

per Capibola Blues, l'Escola de Blues de Barcelona i el Festival
de Blues de Barcelona permetran que el públic pugui gaudir

de noms que van des del blues més melòdic fins al més
enèrgic i ballable. Alguns dels artistes que pujaran a 

l’escenari són Red Rombo, Alex Zayas Trio o The Ramblers.

La nova novel·la del suís Joël Dicker,
l’escriptor que va triomfar amb  ‘La veri-
tat sobre el cas Harry Quebert’,  se situa
al capdamunt de la llista de llibres més
venuts a França.

En un poble proper a Nova York, un
equip de policies investiga quatre as-
sassinats comesos el 1994. Una història
d’intriga amb més de 30 personatges.

La desaparició d’Stephanie Mailer
Joël Dicker

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

La factoria de Movistar+ presenta l’a-
daptació d’una de les millors novel·les
d’Ignacio Martínez de Pisón.

Explica la història de Justo Gil, un
jove d’un poble aragonès que arriba a
la Barcelona tardofranquista amb la
seva mare malalta, a qui vol curar. A la
ciutat coneix la Carme Román, una
jove que treballa en una impremta.

El día de mañana
Mariano Barroso

| FIFA 18 World Cup
Ara que el Mundial està en marxa, EA ofereix als usuaris de 

FIFA 18 el contingut descarregable per jugar la Copa del Món.

La Júlia i en Pau esperen un nen. Ella
està de cinc mesos quan l’embaràs es
complica. Esperen que no sigui res,
però es queden ingressats a l’hospital.
Aquest escenari, basat en l’experiència
de Cedó, obliga a l’espectador a en-
frontar-se a les pitjors pors, però tam-
bé a moments feliços o còmics.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó i Sergi Belbel

El tercer llarga durada d’El Pot Petit, A
l'aventura! (U98, 2018), conté dotze te-
mes de creació pròpia aptes per a totes
les generacions. Aquest nou àlbum és
la consolidació del projecte de música
infantil i familiar del grup. A més, aques-
ta tercera referència té les col·labora-
cions d'Els Amics de les Arts, Anna Roig,
Guillem Roma i Landry el Rumbero.

A l'aventura!
El Pot Petit
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P R O P O S T E S
DIMECRES 18 DE JULIOL
22:00 L’oscartizada pel·lícula La, la, land... serà

una de les cites més esperades de Cinema a
la fresca del cicle Nits d’Estiu 2018. / Plaça de
Catalunya.

DILLUNS DE JULIOL
17:00 De cara al mes que ve, el centre cívic ha

preparat un taller intensiu de risoteràpia pen-
sat per ajudar a combatre l’estrès i la rutina
en la qual vivim durant bona part de l’any. /
Centre Cívic de la Gavarra.

DILLUNS 2 I 9 DE JULIOL
11:00 Darreres sessions del curs anomenat

Artteràpia, que permet que els participants
s’atreveixin a jugar i a crear a través d’eines
com el fang i la pintura. / Centre Cívic Sant Il-
defons.

FINS A L’1 DE JULIOL
Tot el diaDarreres dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra anomenada Refugiats: per què?,
que vol reivindicar el dret d’asil, fomentar l’a-
collida i generar actituds solidàries cap als re-
fugiats. / Biblioteca Marta Mata.

FINS AL 6 DE JULIOL
Matí-TardaDarreres dies en els quals es podrà

visitar la mostra del XVI Concurs de Fotografia
Amateur de Medi Ambient, que tenia com a
temàtica La natura a casa. / Biblioteca Cen-
tral de Cornellà.

DIUMENGE 1 DE JULIOL
11:30 Top secret: el misteri de Can Mercader és

una activitat pensada perquè els més joves
trobin pistes per resoldre diferents enig-
mes. / Parc de Can Mercader.

DIVENDRES 13 DE JULIOL
10:30 Per combatre les altes temperatures del

mes de juliol, el Centre Cívic Sant Ildefons ha
preparat una matinal lúdica amb inflables i
jocs aquàtics per als més joves. / Plaça de Sant
Ildefons.

FINS AL 27 DE JULIOL
Tot el dia La UE Cornellà coordina un campus

d’estiu durant cinc setmanes pensat perquè
nens i nenes aprenguin aspectes individuals
i col·lectius del joc.

La companyia Onbeat s’encarregarà d’a-
quest espectacle musical amb els te-
mes de la popular El rey león. / Audi-
tori de Cornellà.

L’Auditori acull una 
representació d’’El rey león’
Diumenge 15 de juliol a les 19:00

Ara que molta gent té més temps lliu-
re, el Centre Cívic coordinarà un taller
de dues sessions pensat per aprendre
a fotografiar bodegons. / Centre Cívic
Sant Ildefons.

Tot a punt per al curs de dues
sessions ‘Bodegó en estudi’

11 i 12 de juliol a les 18:00

La popular banda Los Manolos serà l’es-
trella d’un dels concerts del cicle Nits
d’Estiu 2018. Els seus ‘teloners’ seran
la banda Dtranquis. / Parc de Can
Mercader.

Los Manolos porten els seus
grans èxits a Can Mercader
Divendres 13 de juliol a les 21:00

El tercer diumenge del mes que ve, l’Es-
port Ciclista Cornellà organitzarà una
pedalada familiar a una de les platges
d’El Prat.

L’Esport Ciclista Cornellà 
prepara una cita familiar

Diumenge 15 de juliol a les 10:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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