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L’altre inici de curs
Un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit bullying a l’escola
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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
CORNELLÀ

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

En Portada
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Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

La lupa

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils
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Els semàfors

Cornellà en Comú
El partit ha tardat cinc mesos a lamentar

el trencament de la coalició i la sortida
dels regidors d’Alternativa d’Esquerres i

publica la nota on ho fa el mateix dia
que els antics companys presenten la

nova candidatura per a les municipals.
pàgina 8

UE Cornellà
El tram inicial de Xavi Calm al capda-
vant de la banqueta de la UE Cornellà
està sent notable. L’equip continua in-

victe a la lliga després de cinc jornades i,
a més, ha anunciat un fitxatge ‘galàctic’:

el veterà davanter angolès Manucho. 
pàgina 13

Ajuntament
Després de mesos d’endarreriments, les

obres del nou gimnàs de l’Escola L’A-
reny s’han desencallat de manera defi-

nitiva i la constructora s’ha compromès
a tenir enllestit l’edifici al gener, quan

els alumnes tornin de les vacances. 
pàgina 8
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Dediquen un carrer 
de Zarza Capilla als Estopa1

2 El Cornellà de Xavi Calm 
s’estrena guanyant l’Horta

Creen una gorra que detecta 
ones electromagnètiques

Un monòlit recorda l’encara 
desapareguda Cristina Bergua

Màgia, teatre i música 
per encetar la tardor a l’Auditori
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Les claus

Els moviments dels partits polítics
catalans a Madrid, un dia després
de la darrera Diada, tornen a evi-
denciar que una cosa és posar-se
la samarreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble, plebe,
ciutadania, gent, majoria i l’altra
escoltar i defensar el que diuen.
Mots tan pervertits pels polítics
de classe que em nego a utilitzar-
los per definir el milió de persones
que vam tornar a sortir al carrer
convocats per l’ANC. En diré una
multitud de persones decents i
dignes, unides en un sol crit: ‘Fem
República Catalana’, el motiu de
la convocatòria. Què no han en-
tès? Fem, construïm ara; Repú-
blica, una forma de govern en què
el cap d’estat té caràcter electiu i
no hereditari (o sigui el contrari
d’una monarquia) i Catalana, nos-
tra, lliure, pertanyent a Catalunya
o als seus habitants, no a la me-
tròpolis de Madrid. Junts x Cat i
ERC llegiu-ho a poc a poc. No era
per fer un altre referèndum,
n’hem votat ja dos i el segon amb
sang pel mig. No era per iniciar un
diàleg amb condicions imposades
pel govern de torn espanyol. No
era per cap estatut, ja el van ajus-
ticiar socialistes i populars. No era
pel dret a decidir, ja hem decidit...
Era per la República. Només amb
ella alliberarem els presos polí-
tics, farem tornar els exiliats i po-
drem ésser en pau. Si no volem
que els processistes ens tornin a
entabanar amb discursos abran-
dats i fets porucs és l’hora de crear
una plataforma electoral amb
l’ANC, Òmnium, les CUP, Sú-
mate, CDR, Som Alternativa i els
sindicats, col·legis professionals i
col·lectius socials que vulguin de-
fensar la República Catalana.

Insisteixo
per Joan Xuriach

Negoci o formació?
per David Rabadà

L’actual polèmica dels màsters
universitaris hauria de fer re-
pensar el màster en educació
que els docents han de passar
per exercir de professors a se-
cundària. Molts màsters na-
cionals consisteixen en tres co-
ses, una matrícula molt cara,
una credencial d’assistència i un
treball final per aprovar-lo. En
poques ocasions hi ha exàmens
de coneixements profunds i tot
sembla la dita de pagant Sant
Pere canta. Doncs cal pregun-
tar-se si passa el mateix en el
màster d’educació, és a dir, si
aquest també esdevé un nego-
ci d’algunes universitats. Primer
cal preguntar-se qui imparteix
aquest màster? L’expliquen pro-
fessors bregats en aules de se-
cundària? O altres experts que
poc coneixen els instituts i els
adolescents? Sorprenentment
qui més explica com ensenyar a
secundària no són els seus pro-

fessors sinó persones externes
a les seves aules. El segon que
cal preguntar-se és què s’im-
parteix més en aquest màster?
Si tècniques específiques de
com impartir l’especialitat ob-
jecte del màster o teories gene-
rals i allunyades de les especia-
litats de secundària? També, i
sorprenentment, les teories ge-
nerals hi predominen en detri-
ment de tècniques específiques.
Però el més important que cal
preguntar-se és el següent: com
s’avalua i aprova aquest màster?
Amb exàmens i proves que de-
mostrin els nous aprenentatges
adquirits? O amb treballs i es-
crits que mostren les síntesis en-
tre pràctiques i teories? Doncs
altre cop, i sorprenentment, es
demanen més memòries que no
pas exàmens de nivell. Ara que
cadascú tregui les seves con-
clusions. El màster en educació?
Potser més negoci que formació.

Les millors
perles

Un pres d’una presó de Florida, als EUA, va assassinar el seu
company de cel·la, li va treure els ulls i es va fer un collaret
amb una de les seves orelles. El pres va ensenyar el penjoll

que es va fer amb l’orella del seu company a altres presos durant
l’esmorzar al menjador. Els ulls els va deixar en una tassa a la cel·la.

El president veneçolà Nicolás Maduro ha rebut fortes críti-
ques després de la difusió de diversos vídeos en els quals
se’l veu menjant carn en un famós restaurant de Turquia,

entre el seu país travessa una greu crisi traduïda en escassetat i
falta de poder adquisitiu per comprar aliments.

Coca-Cola està estudiant entrar al mercat creixent de les infu-
sions de cànnabis. La beguda, que estaria dissenyada per re-
duir inflamacions i dolors, portaria cannabidol (CBD), que és

un dels components presents en el cànnabis però, a diferència del
THC, no és un psicoactiu. És per això que és legal en molts països. 

El preu majorista de la llum ha tocat aquesta setmana un
nou màxim anual, superant de nou els 75 euros per mega-
watt hora. Aquest nou repunt de preus consolida la ten-

dència a l’alça del mercat elèctric. El govern espanyol vol conte-
nir la tendència, però sembla que ho té complicat.

Un veí de Reus ha acceptat una pena de quatre mesos de pre-
só i una multa de 360 euros per amenaçar i injuriar el diputat
de Ciutadans Carlos Carrizosa en un missatge que va publi-

car a través del seu compte de Twitter. El processat no haurà d’entrar
a presó, però la multa no se l’estalviarà.

Vist al Twitter

@Jaumedebarbens: Ara que tothom en
parlarà pels Emmy, no puc fer més que
recomanar 'The Marvelous Mrs. Maisel'.
De les sèries que millor m'ho he passat.

@QuimTorraiPla: Un cop més, qui va a
buscar la justícia fora de l’Estat espanyol la
troba. Felicitats @valtonyc per seguir sent
un ciutadà lliure a Europa.

#ValtonycTampoc

@elbenegre: L’OMS adverteix que es-
coltar qualsevol de les respostes i men-
tides d’Aznar d’avui pot provocar un atac
de vòmits, mareig i diarrea explosiva. 

#RetornAlPassat #SenyoraMaisel

Els semàfors
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis

de l’àrea

metropolitana

de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 

infants que viuen

en centres malgrat

que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar

les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus

diferents

d’acolliment

que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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ENSENYAMENT4Si tot va com
està previst, els estudiants de
l’Escola L’Areny estrenaran el
nou gimnàs del centre després de
les vacances de Nadal. Així ho
van assegurar els tres represen-
tants de l’Ajuntament que es
van reunir amb la comissió de
seguiment el passat 18 de se-
tembre.

Tot i que en el primer cro-
nograma que els van entregar a
principis de juliol la data de fi-
nalització de les obres era el 26
de desembre, el dia de Sant Es-
teve, en la reunió d’aquest se-
tembre van anunciar que la data
definitiva serà el dia 31 de des-
embre. A principis d’agost, quan
la nova constructora ja havia
assumit l’obra, alguns pares es
van mostrar preocupats a les
xarxes socials en veure que els
treballs no arrencaven.

El canvi de data de finalitza-
ció i l’endarreriment de l’inici de
les obres el va provocar el canvi

de constructora que ha assumit
l’obra. Segons el que van expli-
car els representants munici-
pals a la comissió de seguiment,
el nou cap d’obra va voler fer el
seu propi pla de seguretat. Els
pares ho van veure amb bons ulls
i van demanar que no s’estalviïn
mesures de seguretat per es-
curçar els terminis de les obres.

En la trobada, la comissió
també va demanar que a la prò-

xima reunió, que s’ha fixat per al
29 d’octubre, hi vagi el cap d’o-
bra per poder conèixer de pri-
mera mà l’evolució de la cons-
trucció del gimnàs. El mateix
dia, l’Ajuntament va explicar a la
comissió que podrà fer una visi-
ta a l’obra per veure com avança.

Ara, els pares asseguren que
han recuperat la confiança amb
la constructora i el consistori i es-
peren estrenar el gimnàs al gener.

Imatge de l’estat de les obres a mitjans de setembre. Foto: Comissió de Seguiment

En marxa les obres del nou
gimnàs de l’Escola L’Areny

» Els pares es mostren satisfets després de la reunió amb el consistori
» A l’agost, la nova constructora va reprendre els treballs

La Federació Catalana de
Tennis es vendrà el seu centre 

URBANISME4Fa temps que la
situació econòmica de la Fede-
ració Catalana de Tennis és com-
plicada. L’entitat arrossega un
important deute des de fa una
dècada.

L’origen del problema és el
cost de la construcció del Centre
Internacional de Tennis, ubicat
al costat del Parc Esportiu Llo-
bregat. L’equipament, que
compta amb una trentena de pis-
tes, un espai cobert amb piscina,
clínica i zona de preparació físi-
ca i una residència amb 47 llits,
va costar 12 milions d’euros. En

principi, el cost el sufragaven a
mitges l’entitat i fons públics,
però la crisi va reduir els in-
gressos de la Federació i això va
provocar un forat econòmic que
encara s’arrossega.

En una assemblea extraordi-
nària convocada a principis de
mes, la Junta Directiva va expo-
sar la complicada situació eco-
nòmica de l’entitat i va presentar
una proposta de venda de l’e-
quipament a un grup empresa-
rial. Els assistents ho van aprovar
per unanimitat i el procés cul-
minarà abans de finals d’any.

Retrets de Cornellà en Comú
a Alternativa d’Esquerres

POLÍTICA4Tot i que la sepa-
ració del grup Cornellà en
Comú (CeC) es va produir a
mitjans d’abril, no ha estat fins
a principis de setembre que el
partit ha publicat una nota on
lamenta la marxa dels inte-
grants d’Alternativa d’Esque-
rres de la coalició que es va pre-
sentar a les eleccions munici-
pals del 2015 i que es va con-
vertir en la primera força de l’o-
posició amb 5 regidors.

En el document, els comuns
critiquen que la decisió es pren-
gués “de forma unilateral sense

l’aprovació de l’assemblea sobi-
rana de la candidatura” i consi-
deren que aquesta “no és una
bona pràctica política”. El text
també remarca que la repre-
sentació pública s’hauria de fer
servir per defensar “quelcom
públic i no individual” i que ha
de respondre els interessos de la
ciutat i no als “partidistes o su-
pramunicipals”. 

La seva publicació va coinci-
dir amb la presentació de la
candidatura que Alternativa
d’Esquerres va fer divendres 7 de
setembre.

El Citilab és el segon servei
municipal més ben valorat

EQUIPAMENTS4El centre de-
dicat al foment de la innovació
entre la ciutadania és el segon es-
pai més ben valorat pels veïns i
veïnes de Cornellà, segons l’en-
questa elaborada per l’Ajunta-
ment. El Citilab obté una pun-
tuació de 8,2, només superat per
la biblioteca del centre.

Des del 2017, han augmentat
un 20% les activitats que es fan en
aquest equipament i cada any re-
gistren un miler de socis nous.

Des de Citilab asseguren que
abans d’acabar aquest any arri-
baran als 11.000 socis. Pel que fa
als ciutadans, aquest valoren l’ús
del centre i la seva notorietat.

Aquest mateix mes de se-
tembre, el projecte del Citilab va
ser present al Lab Meeting Ibe-
roamericà que es va celebrar a
Madrid per tal de crear una xar-
xa de col·laboració entre els di-
ferents centres d’aquest tipus
que hi ha arreu del món.

Mobilitat | La ciutat estrenarà tres camins rurals nous
L’Ajuntament ha arreglat i senyalitzat tres nous camins rurals a la riba del riu Llo-

bregat. Els ciutadans els podran recórrer a peu o en bicicleta per descobrir la flo-
ra, la fauna i el patrimoni històric (Canal de la Infanta) d’aquest paratge natural.
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La ciutat acull el primer
campus d’unitats canines

POLICIA4Més d’un centenar
d’agents de policia local de tot
l’Estat i una seixantena de gos-
sos ensinistrats es formen del 24
al 28 de setembre en el primer
Campus d’Unitats Canines de
Policies Locals d’Espanya.

L’objectiu del curs és millo-
rar les tècniques i les tasques de
recerca de drogues de les unitats
canines de les policies munici-
pals, uns cossos que han incor-
porat recentment aquestes uni-
tats i que, amb poc temps, s’han
demostrat molt útils i àgils per
resoldre tota mena de conflictes.

Segons els seus organitza-
dors, aquesta formació també és
necessària perquè no s’imparteix
en els cursos de les escoles de po-
licia local.

Durant els cinc dies que du-
rarà el curs, els participants re-

bran formació teòrica durant
els matins i practicaran les tèc-
niques apreses en grups de tre-
ball i en diferents ambients du-
rant la tarda.

PROFESSORS INTERNACIONALS
Els instructors que impartiran
les classes seran membres dels
Mossos d’Esquadra i de la Guàr-
dia Civil amb anys d’experiència
en unitats canines, però també
agents de referència internacio-
nal en aquest camp com els de la
policia federal de Bèlgica i els de
la policia de Nova York.

L’acte de cloenda serà di-
vendres 28 de setembre i con-
sistirà en una exhibició on els
participants del campus mos-
traran les tècniques apreses i de-
mostraran les diferents habilitats
dels seus gossos.

La família d’Abdelouahab Taib,
el veí de la ciutat que la matina-
da del 20 d’agost va morir en en-
trar a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra amb un ganivet de
grans dimensions i va atacar
l’agent que en aquell moment hi
havia al taulell d’atenció al ciu-
tadà, finalment no presentarà la
denúncia que havia anunciat.

Així ho afirmen a Línia Cor-
nellà fonts sindicals de la poli-
cia catalana, que asseguren
que la mateixa família ha vist
que “no pertocava” portar la
qüestió als tribunals. Les ma-
teixes fonts apunten que la fa-
mília “es va adonar que estaria
exposada” als mitjans de co-
municació durant el procés ju-
dicial i que, per tot plegat,
s’hauria replantejat la decisió.

Pel que fa a l’actuació de l’a-
gent durant els fets, des del sin-
dicat defensen que “va ser co-
rrecte” i que la policia “va seguir
el procediment” en tot moment.

Segons va explicar en una
roda de premsa la conselleria
d’Interior, l’home va entrar a la
comissaria dilluns 20 d’agost

per la matinada i es va abraonar
contra l’agent que en aquell mo-
ment estava al taulell d’atenció
al ciutadà, just a l’entrada de l’e-
difici. 

La Mosso d’Esquadra va po-
der esquivar l’atac tirant-se en-
rere, va sortir d’aquesta zona i es
va dirigir a un passadís que con-
duïa cap als despatxos de la co-
missaria per avisar un superior
de l’atac. Des d’aquesta posició,
i en veure que l’atacant no s’a-
turava davant de les advertèn-
cies, l’agent li va disparar dos
trets, un a la cama i un al braç.
Tot i això, l’home continuava
avançant cap als policies mentre

tenia el ganivet a la mà. Per
això, l’agent va disparar-li dos
trets més, un dels quals li va im-
pactar al cap i li va provocar la
mort.

Tot i que en un primer mo-
ment es va dir que era un atac te-
rrorista, amb el pas de les hores
els Mossos ho van acabar des-
cartant i ho van definir com un
“cas aïllat” motivat per la situa-
ció personal de Taib, que feia tres
dies que s’havia divorciat.

Els fets es debatran al Ple del
27 de setembre després que el
Partit Popular hagi decidit pre-
sentar una moció per demanar
una condecoració per a l’agent.

Imatge de la comissaria de Mossos d’Esquadra. Foto: Google Maps

La família de l’atacant de la
comissaria no denunciarà l’agent
Pau Massip
CORNELLÀ
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Tanca la quarta edició 
del festival de cine B-RETINA
CINEMA4El festival dedicat al ci-
nema de sèrie B i a tot el que en-
volta aquest tipus de pel·lícules
d’aquest any va escollir com a
tema Itàlia. El projecte, que va co-
mençar el 2015, es va celebrar del
14 al 16 de setembre al Centre
Cultural de Sant Ildefons i va ser
un èxit de públic i de participació.

Quattro va ser el nom escollit
per a aquesta edició, la quarta, i
un dels moments culminants
dels tres dies dedicats al cinema
de sèrie B va ser la projecció de la
pel·lícula “Demons”, dirigida per
Lamberto Bava, reconegut di-
rector italià de cinema de gène-
re. El mateix Bava va ser l’estre-
lla de l’edició i va rebre el premi
honorífic del festival. També va
presentar la seva pròpia pel·lícu-
la i, un cop feta la projecció en una
sala plena de gom a gom, va res-

pondre totes les preguntes dels ci-
nèfils, amb qui també va com-
partir moments per fer-se fotos i
firmar autògrafs.  

COL·LABORACIONS I PREMIS
Una de les sorpreses que tenien
preparades els organitzadors per
a aquest any va ser la nova col·la-
boració amb el Festival de Cine-
ma de Terror de Sabadell, que va
consistir en la projecció del film
“Drácula de Denise Castro” amb
l’equip de la pel·lícula.

Un altre dels actes que cada
vegada té més projecció és el
concurs de curtmetratges. La
seva referència a escala interna-
cional en aquest tipus de cinema
es pot comprovar amb l’aug-
ment de participants provinents
d’arreu del món, que fan que
cada any el nivell sigui més alt.

CULTURA4Una setantena d’es-
pectacles representats per 47
companyies ocuparan carrers,
places, mercats, teatres, escoles
i residències d’avis en la 18a
edició del Festival Internacional
de Pallassos, un dels més pres-
tigiosos d’Europa. El Memorial
dedicat a Charlie Rivel es farà del
14 al 21 d’octubre i hi participa-
ran pallassos de 10 països dife-
rents provinents de tots els con-
tinents.

Aquest any, la direcció artís-
tica ha anat a càrrec de Jordi
Juanet “Boni”, que ho fa per se-
gona vegada, aquesta en solita-
ri, després de dirigir l’edició del
2010 juntament amb Àlex Na-
varro. Una de les apostes d’en-
guany és el suport i la projecció
per a les companyies joves que
arrenquen la seva trajectòria i
que tindran un espai reservat a
la programació per poder-se
presentar davant del públic.

Un dels moments més espe-
cials del festival serà la gala so-
lidària que es farà dimecres 18
d’octubre a la carpa instal·lada a
la plaça Catalunya. L’esdeveni-
ment estarà dedicat al 25è ani-
versari de Pallassos sense Fron-
teres i tota la recaptació de les
entrades, que tindran un preu re-
duït, serà per finançar els pro-

jectes que l’entitat desenvolupa
arreu del món.

Dijous 18 hi haurà l’edició de
la gala ALAPiSTA!, que per pri-
mera vegada comptarà amb una
presentadora. L’argentina Ji-
mena Cavalletti, que també en
serà la directora, s’ha foguejat en
la presentació de cabarets, gales
i esdeveniments sempre amb la
seva bateria i el seu telèfon.
L’espectacle comptarà amb la
música en directe dels sevillans
Lapso Produccions i amb la par-
ticipació d’artistes francesos,
belgues, alemanys, canadencs i

australians. També hi aparei-
xerà el català Claret Clown amb
una versió molt personal d’un fa-
mós número de Charlie Rivel. 

NAS D’OR A UNA CARRERA
Durant l’espectacle, Claret Clown
també rebrà el Nas d’Or com a
homenatge a una trajectòria de
més de 40 anys on la renovació
del pallasso clàssic ha estat cons-
tant. Un reconeixement a una ca-
rrera en companyies com Ger-
mans Poltrona o Circ Cric i que
han portat l’artista per mitja
Europa i part de l’Àfrica. 

Imatge d’un dels actes de l’última edició amb Tortell Poltrona. Foto: FIPC

Tot a punt per a un nou Festival
Internacional de Pallassos
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Els consumidors posen 
un notable als seus botiguers
ENQUESTA4Els consumidors
del Baix Llobregat estan nota-
blement satisfets de l’oferta co-
mercial que hi ha als seus pobles
i ciutats. Així es desprèn d’una
enquesta sobre consum i hàbits
de compra elaborada per la Di-
putació de Barcelona.

Els habitants de la comarca
posen un 7,05 de nota mitjana a
l’oferta comercial, la segona mi-
llor nota just per darrere del
Barcelonès.

El que més valoren els com-
pradors del Baix Llobregat sobre
les botigues i els mercats són els

horaris comercials, la profes-
sionalitat dels comerciants i la
qualitat de l’oferta comercial
que tenen a la seva disposició.

Per contra, els aspectes que
reben una pitjor nota són la dis-
ponibilitat d’aparcament a les di-
ferents zones comercials i la va-
rietat de l’oferta d’oci, com per
exemple cinemes o gimnasos.

Un altre dels elements des-
tacats de l’estudi és que, tot i que
la majoria de compres es fan al
barri, els consumidors van més
als supermercats que a les boti-
gues de barri o als mercats.

LLENGUA4Fomentar l’ús del
català als establiments comer-
cials de la ciutat. Aquest és l’ob-
jectiu del programa Ofercat, que
des de fa 18 anys impulsa la Di-
recció General de Política Lin-
güística i el Consorci per la Nor-
malització Lingüística de la Ge-
neralitat.

El programa va néixer per
analitzar l’oferta lingüística que
es fa en diferents productes i ser-
veis en territoris concrets. L’es-
tudi ofereix una sèrie d’indica-
dors de la difusió i l’ús del cata-
là en determinades ciutats o
barris.

Aquestes dades, que pro-
porcionen una puntuació d’en-
tre 0 i 100 punts, s’obtenen des-
prés d’una investigació exhaus-
tiva sobre la retolació, les co-
municacions escrites i la llengua
oral en diferents àmbits com
els mitjans de comunicació, l’e-
ducació, l’administració pública,
la sanitat, el lleure, la societat o,
en aquest cas concret, l’economia
i els comerços.

Després que els organismes

de la Generalitat analitzin l’ús del
català que es fa en aquests es-
pais, emprèn una sèrie d’inicia-
tives i accions per fomentar l’ús
de la llengua.

En aquesta ocasió, Cornellà
serà una de les ciutats escollides
per fomentar l’ús del català, jun-
tament amb nou ciutats més
com Castelldefels, el Prat, Sant

Boi, Vilafranca del Penedès, Vi-
lanova i la Geltrú, Mataró, Sant
Feliu, Terrassa i Vic.

A Cornellà, igual que a la ca-
pital del Vallès Occidental,
aquesta és la segona vegada que
es porta a terme la iniciativa
d’impulsar el català als comer-
ços, que la Generalitat espera
que arribi a 36 ciutats el 2021.

Un establiment de la ciutat. Foto: Guia Comercial de Cornellà

La Generalitat promourà 
l’ús del català a les botigues

Formació | Curs sobre noves tendències de mercat 
El 4 d’octubre, el centre d’empreses oferirà un taller adreçat a emprenedors, ge-
rents i directius per conèixer les tendències del mercat els pròxims anys. La for-

mació oferirà eines perquè els empresaris puguin orientar els seus futurs negocis.
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El davanter angolès Manucho,
reforç de luxe per al Cornellà

Segurament, el nom Mateus Al-
berto Contreiras Gonçalves no diu
gaire als aficionats al futbol, però
si enlloc d’així parlem de Manu-
cho, la cosa canvia. El passat dia
18, el davanter de 35 anys es va
convertir en el reforç de luxe de
la UE Cornellà. El club va anun-
ciar la seva incorporació amb
una piulada, i el fitxatge va crear
molt rebombori a les xarxes so-
cials; els aficionats van voler do-
nar la benvinguda al nou referent
ofensiu verd, que arriba a cost
zero després d’haver acabat con-
tracte amb el Rayo Vallecano.

“No vull prometre cap xifra de
gols. El que vull és gaudir i ajudar
el Cornellà”, va explicar el futbo-
lista africà el passat dia 19, en la
seva primera aparició pública
com a jugador verd. El davanter
també va dir que està “molt il·lu-
sionat” pel projecte del club, i va
assegurar que “l’objectiu és pujar
a Segona Divisió A”. La del Cor-

nellà serà la desena samarreta
que l’ex internacional angolès
vestirà en la seva carrera.

DE LUANDA A OLD TRAFFORD
El punta, que frega el metre i nor-
anta centímetres, va començar a
jugar al Flamenguinhos, al Ben-
fica i al Petro Atlético, tres con-
junts de la seva Luanda natal. Les
actuacions en aquest darrer equip
(i al combinat nacional del seu

país) van cridar l’atenció d’una de
les grans entitats del futbol mun-
dial, el Manchester United. 

De fet, la seva prova amb els
red devils va impressionar el lle-
gendari tècnic Alex Ferguson, i
Manucho va signar un contracte
de tres anys amb els mancu-
nians. Tot i això, la seva partici-

pació amb el conjunt d’Old Traf-
ford va ser gairebé anecdòtica (un
partit a la Premier i dos a la
Copa de la Lliga) i va acabar el
curs cedit al Panathinaikos i al
Hull City. L’any 2009 va fitxar pel
Valladolid, on s’estaria cinc cur-
sos (tot i que entre 2010 i 2011 va
estar cedit a dos equips turcs, Bu-
caspor i Manisaspor), mentre
que entre 2014 i 2018 ha format
part de la plantilla del Rayo.

FUNCIONEN COM UN RELLOTGE
Manucho, doncs, haurà de posar-
se a punt físicament per encaixar
en un equip que, en aquesta rec-
ta inicial del curs, funciona gai-
rebé a la perfecció. I és que mal-
grat haver quedat fora de la Copa
Catalunya (competició en la qual
defensava el títol) i de la Copa del
Rei, el Cornellà de Xavi Calm és
un dels dos equips que encara es-
tan invictes al grup 3 de Segona
B després de cinc jornades (dues
victòries i tres empats).

Els verds tancaran el mes re-
bent el líder, l’Hércules, mentre
que els primers partits de l’octu-
bre seran Castellón i Alcoyano.

» El futbolista, ex del Rayo i del United, il·lusionat amb el projecte
» El conjunt de Xavi Calm continua invicte en el grup 3 de Segona B

Estrena per oblidar del 
CB Cornellà a la lliga EBA

El primer partit del
curs 2018-19 del
CB Cornellà va sal-
dar-se amb una

derrota clara. El segon projecte de
Xavi Pardina al capdavant de
l’entitat blava encadena la terce-
ra derrota en els tres primers par-
tits oficials (els dos de la fase prè-
via de la Lliga Catalana EBA i l’es-
trena en el grup C-A de la com-
petició estatal).

La darrera d’aquestes va ser el
passat dissabte 22 al Parc Espor-
tiu Llobregat contra el CB Ta-
rragona (62-80) en un matx que

va començar amb un parcial ne-
fast per als cornellanencs (9-29)
que va fer impossible la remun-
tada. Només Àlex Sanmartín,
protagonista d’un gran duel a la
pintura contra el senegalès Mo-
dou Mbaye, va aconseguir supe-
rar els 10 de valoració (en va ob-
tenir 18) en l’equip de Pardina.

Així toca seguir treballant per
deixar enrere la derrota. El prò-
xim partit del CBC serà la visita
al camp del líder, el CB Quart, i la
resta de reptes pròxims seran la
visita d’El Olivar i el viatge a la
pista del CB Esparreguera.

El Basket Almeda, colíder 
després de dues jornades

El curs acaba de co-
mençar, però el sè-
nior femení del Bas-
ket Almeda torna a

demostrar que, una temporada
més, lluitarà per ser a la zona alta
de la Copa Catalunya. L’equip,
que ara dirigeix Eloy Acedo, ha
guanyat els dos primers partits
de la lliga (a la pista del CB Ro-
ser i a casa contra el Joventut les
Corts) i només la diferència ge-
neral de punts fa que el conjunt
groc no sigui el líder de la lliga.

Aquest honor, de forma pro-
visional, és per al Viladecans

(un altre dels equips que sempre
estan en la pugna per l’ascens a
Lliga Femenina 2), mentre que el
CB Lleida, el CEJ l’Hospitalet,
el GEiEG Uni Girona i el Grup
Barna també han aconseguit dos
triomfs en aquestes primeres
dues jornades de Copa.

Les d’Almeda tancaran el
primer mes de competició el
pròxim dissabte 29 a la pista de
l’Igualada, jugaran una setmana
més tard a casa contra el Tgn
Bàsquet, visitaran el GEiEG el 13
d’octubre i rebran el Platges de
Mataró el dia 20.

Atletisme | Compte enrere per a la 38a Cursa Ciutat de Cornellà
La 38a edició de la Cursa Popular Ciutat de Cornellà serà un dels darrers grans esdeveniments

esportius del mes. La prova, organitzada pel Cornellà Atlètic, tornarà a servir per homenatjar
Gregorio Olivares i se celebrarà el pròxim dia 30. Les inscripcions es van tancar el dimarts 26.

La presentació del davanter, amb Andrés Manzano i Alex Talavera. Foto: UEC

Pau Arriaga
CORNELLÀ

10
samarretes, comptant
la del Cornellà, són les
que Manucho ha vestit
en la seva trajectòria



Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels

grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-

só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.
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S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Viu en línia
No t’ho perdis

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà

la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita
que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-

tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-

ques esportives. Schwarzenegger, que serà per
segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-

tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus
71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

QUI ÉS?
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Viu en línia

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
21:00 Un dels il·lusionistes del moment, el Mag

Lari, arriba a la ciutat per presentar l’espec-
tacle de màgia que commemora els seus 25
anys als escenaris. / Teatre Auditori.

FINS AL 28 DE SETEMBRE
Tot el dia El pròxim divendres 28 serà l’últim

dia en el qual s’admetran inscripcions per als
cursos i els tallers que es faran al Centre Cí-
vic del Parc Esportiu Llobregat. / Centre Cívic
del Parc Esportiu Llobregat.

TOTS ELS DIJOUS
11:00 Des del passat dia 20 està en marxa un

dels cursos del SèniorLab, una iniciativa del
Citilab per a persones que tinguin més de 55
anys. Es fa en col·laboració amb la Fundació
i2cat i la UB. / Citilab.

FINS AL 30 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra L'Envelat. Arquitectura singular
i símbol de la festa major, que explica la im-
portància històrica d’aquestes instal·lacions.
/ Museu Palau Mercader.

FINS AL 8 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra Mira'm: la realitat des-
coneguda dels joves extutelats, històries de di-
ferents joves que expliquen com s’han eman-
cipat. / Biblioteca Sant Ildefons.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 El Citilab té en marxa el curs Iniciació a

la programació amb Scratch, per a joves que
vulguin endinar-se en aquesta disciplina. /
Citilab.

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
17:00 Outono és un espectacle que fa reflexio-

nar sobre l’amistat, el pas del temps i el circ.
L’obra està recomanada per a nens i nenes que
tinguin més de cinc anys. / Sala Ramon Ro-
magosa.

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
18:30 Partit de bàsquet corresponent a la ter-

cera jornada del grup C-A de la lliga EBA en-
tre el CB Cornellà i El Olivar. / Parc Esportiu Llo-
bregat.

Els tres darrers dies del Festival de Pa-
llassos se celebrarà una de les cites im-
prescindibles, la Gala AlaPista!. / Car-
pa de la plaça de Catalunya.

La Carpa de la plaça Catalunya 
acull la Gala AlaPista!

19, 20 i 21 d’octubre

Darrers dies en els quals s’admetran ins-
cripcions per als cursos i els tallers que
es faran durant els pròxims mesos al
Centre Cívic Gavarra. / Centre Cívic Ga-
varra.

Últims dies per inscriure’s als
cursos del Centre Cívic Gavarra

Fins al 28 de setembre

Un any més, la ciutat es prepara per a
una nova edició del Festival Interna-
cional de Pallassos, que tornarà a
omplir Cornellà d’actuacions. / Diferents
espais de la ciutat.

La ciutat es prepara per a 
un nou Festival de Pallassos

Del 14 al 21 d’octubre

Partit de futbol corresponent a la si-
sena jornada de Segona B entre la UE
Cornellà i l’Hércules d’Alacant. / Mu-
nicipal de Cornellà.

La UE Cornellà tanca el 
mes a casa contra l’Hércules

Diumenge 30 de setembre a les 19:15

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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