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EDIFICIS4A la ciutat, l’Ar-
quebisbat de Barcelona va
aprofitar la reforma de la llei
hipotecària que va impulsar el
govern del Partit Popular el
1998 per registrar l’Església de
Santa Maria, ubicada a la pla-
ça de l’Església. Aquest edifi-
ci, inclòs a l’Inventari del Pa-
trimoni Arquitectònic de Ca-
talunya, va ser reconstruït a la
dècada dels anys 40, un cop
acabada la Guerra Civil, des-
prés que l’anterior parròquia
fos destruïda el 1936.
L’Arquebisbat de Barcelo-

na assegura que els béns que
va immatricular al Registre

de la Propietat “els va crear” i
els “ha conservat i cuidat amb
diligència”. També diu que
“sempre han estat a disposició
de tots, creients i no creients”.
En un comunicat, l’arxi-

diòcesi explica que “immatri-
cular un bé no concedeix la pro-
pietat; només dona seguretat
jurídica”, però afegeix que “la
propietat de l’Església garanteix
la cura i la conservació dels
béns”. En el document afir-
men que “s’està al corrent de
pagament dels impostos co-
rresponents” però, alhora, re-
corden que les seves propietats
estan exemptes de pagar l’IBI.

A Cornellà, l’Església 
de Santa Maria

Entre els anys 2000 i 2014, l’Ar-
quebisbat de Barcelona va ins-
criure al registre de la propietat
133 immobles que considera
que sempre han estat de la seva
propietat. De fet, la mateixa ar-
xidiòcesi admet en un comuni-
cat que, si no ho va fer abans, és
perquè la llei no li permetia.
El Registre de la Propietat es

va crear el 1861 i, dos anys des-
prés, es va impulsar una llei per
regular les propietats de l’Es-
glésia. Al 1946, el franquisme va
canviar el sistema i va atorgar al
clergat la capacitat d’immatri-
cular, una competència que fins
aquell moment només havia tin-
gut l’Estat. D’aquesta manera,

l’Església podia inscriure fin-
ques al registre directament sen-
se que calgués la revisió de cap
institució. Però no va ser fins al
1998, amb la reforma de la llei
impulsada pel govern d’Aznar,
que l’Església va poder registrar
espais de culte, ja que fins aquell
moment es creia evident que
eren propietat del clergat.
A partir d’aquesta reforma,

les diferents diòcesis de l’Estat
van començar a registrar tot el
que consideraven que històrica-
ment era seu. Això ha provocat
que en algunes zones, com per
exemple al Bisbat de Vic, col·lec-
tius com Unió de Pagesos hagin
denunciat que l’Església ha re-
gistrat propietats privades.

“MÀXIMA TRANSPARÈNCIA”
Tot i que aquestes acusacions no
l’afecten directament perquè es

tracta d’una altra demarcació
eclesiàstica, l’Arquebisbat de
Barcelona assegura que “aposta
per la màxima transparència”.
Per això, va decidir publicar

la cinquantena d’immatricula-
cions que va fer en 14 anys, un
llistat que inclou 133 immobles
que són, bàsicament, esglésies i
espais del seu voltant com rec-
tories o locals.
En el comunicat, l’arxidiòce-

si afirma que “en tot aquest pro-
cés” ha complert “escrupolosa-
ment la legalitat” i afegeix que no-
més va inscriure al registre
aquells immobles que apareixen
al cadastre i dels quals tenien do-
cuments, com ara permisos d’o-
bres o arxius històrics, que certi-
fiquen que sempre han estat pro-
pietat de l’Església. També diuen
que si es detectés qualsevol error
“sempre es pot esmenar”.

Una mica de llum
L’Arquebisbat de Barcelona ha fet un exercici de transparència per dissipar dubtes. Foto: Arxiu 

» L’Arquebisbat de Barcelona va registrar 133 béns immobles gràcies a una llei del govern d’Aznar
» L’arxidiòcesi ha decidit fer-ho públic davant les acusacions de poca transparència a altres bisbats

Pau Massip
CORNELLÀ

Reportatge
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La lupa

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.
Aquestes desigualtats de gènere les

podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.
En relació al sistema sexe-gènere,

s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.
Ningú és responsable de la nostra

felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi

Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente

Els semàfors

Ajuntament
Partits de l’oposició retreuen al govern
local que l’audiència pública sobre habi-
tatge no servís per analitzar a fons la si-
tuació que viuen els veïns. Consideren
que el PSC no va aportar dades i només
va presentar el seu projecte urbanístic. 

pàgina 8

CB Cornellà
La mala dinàmica esportiva del primer
equip va acabar amb la directiva deci-
dint la destitució de Xavi Pardina i l’a-
rribada de Mario del Campo. El relleu
va tenir un efecte immediat: els blaus
van guanyar en el debut del nou tècnic. 

pàgina 12

Cornellà Creació
El fòrum de debat ha tancat la novena
edició reunint tres grans experts sobre
migració. Aquest nou format va servir
per posar sobre la taula la qüestió dels
refugiats, que es va plantejar com una
oportunitat per remoure consciències. 

pàgina 10
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància
no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 
L’objectiu d’aquella integració era impul-

sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.
Mirant al futur, en un món globalitzat i

de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves
activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una
altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Ciutat

HABITATGE4Cornellà és la
quarta ciutat de Catalunya on ha
pujat més el preu de l’habitatge
durant els primers sis mesos de
l’any. Així ho diu l’informe sobre
la situació econòmica de Cata-
lunya que elabora el BBVA. La
ciutat està per darrere de Sant
Joan Despí, L’Hospitalet i Sant
Adrià de Besòs, per això l’estu-
di destaca que aquest increment
dels preus està afectant, bàsica-
ment, els municipis de l’àrea
metropolitana més propers a
Barcelona. Des del consistori, el
regidor de Territori i Sostenibi-
litat, Manuel Ceballos, explica a
Línia Cornellà que “l’augment
dels preus és un fenomen su-
pramunicipal” del qual no tenen
dades concretes. 
Sigui com sigui, l’accés a

l’habitatge i l’augment de preus
és una qüestió que afecta els
cornellanencs i les cornellanen-
ques, per això l’oposició va de-
manar al Ple del juliol que el go-
vern local convoqués una au-
diència pública i expliqués com
està abordant aquest problema.
En l’acte, que es va fer el pas-

sat 6 de novembre al Citilab, el
consistori va detallar que vol in-
centivar la construcció d’habi-
tatges de lloguer social posant a
disposició de les administra-
cions que tenen les competèn-
cies els terrenys que ha anat re-
servant amb aquest objectiu du-
rant els darrers anys. Ceballos
assegura que “fa molt de temps”
que el consistori reserva part
dels terrenys que té per fer-hi
habitatge públic, sigui per ven-
dre o per llogar. L’afirmació de
Ceballos fa referència a la moció
que es va aprovar al mateix Ple

de juliol, que demanava que un
30% dels nous edificis que es
construeixin a la ciutat estiguin
destinats a habitatge social, una
mesura que el regidor conside-
ra que “és pràcticament impos-
sible” d’aplicar a Cornellà “per-
què està tot construït”.
Des d’Esquerra Republicana,

un dels partits que va presentar
la moció perquè es fes l’audièn-
cia pública, consideren que “l’e-
quip de govern no va parlar de la
pressió urbanística que va de
Barcelona a Cornellà”. La por-
taveu d’ERC al Ple, Raquel Al-
biol, creu que a la ciutat “falten
habitatges però no pisos” i as-
segura que l’acte va servir perquè
el PSC presentés el seu projecte,
però no per analitzar la situació
actual de l’habitatge a la ciutat.
Els republicans asseguren que el
consistori no va presentar dades
de desnonaments ni va explicar
el preu del lloguer ni quants pi-
sos tenen els bancs i els fons in-
versors a la ciutat.

PROJECTE A TRES BANDES
La trobada també va servir per-
què l’Ajuntament expliqués que
a finals d’octubre va firmar un
acord perquè la Generalitat i el
ministeri de Foment l’ajudin a fi-
nançar la construcció de deu
pisos que es destinaran al lloguer
social. Els habitatges es faran a
la promoció que Impsol està
desenvolupant al solar que ocu-
pava l’antic cinema Pisa.

A l’antic cinema Pisa s’hi faran deu pisos de lloguer social. Foto: Arxiu

El preu dels pisos es dispara 
el primer semestre de l’any

» El govern local parla de l’habitatge en una audiència pública
» Ajuntament, Generalitat i Foment faran deu pisos de lloguer social

Tenia valor patrimonial la  
‘Casa del Director’ de la Pirelli?

PATRIMONI4L’Ajuntament no
té constància que als terrenys de
la desapareguda Sociedad Ge-
neral de Cables Eléctricos hi ha-
gués cap edifici amb interès pa-
trimonial que s’hagués de pro-
tegir o documentar i desconeix
que s’enderroqués la ‘Casa del
Director’ de la Pirelli, com va de-
nunciar l’associació L’Avenç el
mes passat.
Fonts municipals afegeixen

que, en les reunions que han
mantingut amb l’entitat, tampoc
se’ls ha plantejat incloure els
refugis antiaeris de la Guerra Ci-

vil que hi pugui haver a la zona
al Pla de Protecció del Patrimo-
ni. De fet, encara s’està decidint
quins usos tindrà aquest sector.

AJUDA DE LA DIPUTACIÓ
Un dels edificis que sí que està
protegit pel Pla és el de Can
Mercader. Ara, gràcies a un pro-
grama impulsat per la Diputació
que comptarà amb un pressu-
post global de 23,5 milions d’eu-
ros, l’ens pagarà el cost del pro-
jecte que ha d’elaborar l’Ajun-
tament per conservar i mantenir
l’exterior de l’edifici.

Antonio Balmón visita els
presos polítics a Lledoners

POLÍTICA4L’alcalde de la ciutat,
Antonio Balmón, va visitar els
presos polítics que hi ha a la pre-
só de Lledoners el passat dijous
8 de novembre, tal com va avan-
çar el diari Ara.
El batlle, que també és se-

cretari d’Acció Política del PSC,
hi va anar acompanyat de l’al-
calde de Sant Joan Despí, Antoni
Poveda. Els dos es van estar
unes cinc hores al centre peni-
tenciari, on van mantenir reu-
nions individuals amb Junque-
ras i amb Romeva i una conjunta
amb Forn i Rull.

Tot i que tant Balmón com
Poveda són dos dels alcaldes
més importants del PSC i són
pesos pesants dins del partit -de
fet, Balmón és membre de la di-
recció nacional dels socialistes
catalans-, el portaveu dels so-
cialistes, Salvador Illa, va asse-
gurar en una roda de premsa
que la trobada va ser una deci-
sió “a títol personal” dels dos al-
caldes, que abans d’anar a Lle-
doners van explicar a la direcció
del partit que mantindrien
aquesta trobada amb els diri-
gents independentistes. 

Càrrec | Daniel Serrano, nou secretari general del PPC
El portaveu dels populars al Ple municipal va ser escollit secretari general del

Partit Popular de Catalunya en el darrer congrés, que es va celebrar el passat 10
de novembre. Serrano també és el president provincial del partit a Barcelona.

AJUDES ALS VEÏNS PER
REHABILITAR EDIFICIS

4L’Ajuntament ha posat
en marxa un projecte per
rehabilitar i millorar l’efi-
ciència energètica dels edi-
ficis de la ciutat. Ara ha co-
mençat a treballar amb di-
ferents institucions per fa-
cilitar l’accés a les ajudes als
veïns de Sant Ildefons i, si la
prova va bé, ho farà ex-
tensiu a la resta de barris.
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El Cornellà Creació tanca
l’any parlant sobre migració

CONFERÈNCIA4La novena edi-
ció del Fòrum Cornellà Creació
va posar el punt final el passat 9
de novembre amb un debat que
va reflexionar sobre la migració,
els refugiats i la integració i les
oportunitats que aquestes per-
sones poden suposar per al futur
de la societat europea.
L’acte va comptar amb la

participació del director de Pro-
activa Open Arms, Oscar Camps,
que va denunciar que “Europa
s’ha convertit en una fortalesa
que està perdent els valors” i que
les ONG “estan rescatant la mo-
ral europea”. El fundador d’a-
questa entitat considera que “no
hem de mirar cap a una altra
banda, hem de lluitar pel món
que volem”.
També va participar en el de-

bat l’advocada especialista en

Dret Penal Internacional Ra-
quel Vázquez, que va dir que es
tanquen fronteres sense pensar
en les causes profundes que
obliguen els refugiats i migrants
a marxar de la seva terra, afegint
que “calen solucions que refor-
cin els pilars d’una societat i no
canvis cosmètics”.
Alexandra Mitjans, codirec-

tora de la principal xarxa inter-
nacional d’emprenedors socials,
va ser la tercera ponent. Ella va
explicar que “es parla de la mi-
gració com un problema, una
crisi sense solució” però que des
de la seva entitat ho veuen com
“una oportunitat tremenda per
a la innovació social”. De fet, l’ob-
jectiu dels organitzadors del de-
bat era aconseguir remoure
consciències i que la migració es
vegi com una oportunitat.

IGUALTAT4158 dones han estat
víctimes de violència masclista
des de principis d’any a la ciutat.
Així ho reflecteix l’Informe de
violència contra les dones que
elabora l’Observatori del Consell
Comarcal a partir de les denún-
cies presentades al Jutjat de
Cornellà. Segons aquestes dades,
en comparació als sis primers
mesos de l’any passat, el nombre
de víctimes ha augmentat un
15%. Davant d’aquesta xacra, el
Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones ha decidit am-
pliar les hores d’atenció en l’àm-
bit social i jurídic per a dones que
pateixen violència masclista, per
tal de respondre tan de pressa
com sigui possible les necessitats
de les víctimes i dels menors que
tenen a càrrec.
Des de principis d’any, el

Centre ha atès 118 casos i una co-
missió específica s’ha encarregat
de seguir una cinquantena de ca-
sos d’anys anteriors per prevenir
situacions de risc. De fet, l’enti-
tat ha creat un grup de diagnòs-
tic per a dones en situació de vio-
lència masclista amb l’objectiu
d’oferir atenció psicològica i
emocional immediata a les víc-
times en aquesta etapa inicial. El
centre també té diferents pro-
jectes per acompanyar les dones

mentre estudien i busquen feina.
A banda d’oferir tots aquests
serveis a les víctimes, el centre
també treballa amb els instituts
de la ciutat, on fa tallers amb els
estudiants perquè promoguin
la igualtat de gènere entre els
seus companys i puguin detectar
episodis de violència en el seu
propi entorn.

MARXES I MANIFESTACIONS
Davant aquesta xacra, i per com-
memorar el Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència
contra les Dones, que va ser el

passat 25 de novembre, l’Ajun-
tament va organitzar un acte
institucional divendres 23 de
novembre a la tarda amb la lec-
tura d’un manifest. A més, diu-
menge es va sumar a la VI Mar-
xa contra la Violència Masclista
comarcal, que va acabar a Sant
Feliu de Llobregat.
Per altra banda, diferents

col·lectius feministes de la ciutat
van organitzar, el mateix diven-
dres 23, una marxa de torxes
contra les violències masclistes
que va recórrer diferents ca-
rrers de la ciutat.

Un moment de la marxa contra la violència masclista. Foto: Ajuntament

Augmenta el nombre de dones
víctimes de violència masclista
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‘La Veu de Cornellà’ triarà 
el millor cantant de la ciutat

MÚSICA4Promocionar cantants
locals i contribuir al desenvolu-
pament artístic i personal dels
cornellanencs i les cornellanen-
ques. Amb aquests objectius, l’A-
juntament ha presentat la pri-
mera edició d’un nou concurs
musical per a solistes de la ciutat,
que ha anomenat ‘La Veu de
Cornellà’.
El concurs està obert a tots els

cantants no professionals que
visquin a la ciutat, sense límit d’e-
dat. També s’acceptarà qualsevol
estil musical i tessitura vocal.
Un cop fetes les inscripcions, els
participants es dividiran en dos
grups. Una categoria serà la de
‘Joves’, per a menors de 17 anys,
i l’altra serà la dels ‘Adults’, on
s’inclouran tots els majors d’edat.
El procés d’inscripcions ja

està en marxa i estarà obert fins

al 30 de novembre. El formulari
per participar en el concurs es pot
entregar a la seu de la regidoria
de Cultura, al carrer Mossèn Ja-
cint Verdaguer, 16-18 baixos, o al
correu electrònic laveudecorne-
lla@gmail.com, que també ser-
virà per resoldre els dubtes dels
participants.

DIVERSES ELIMINATÒRIES
Un cop es tanqui la inscripció, el
9 de desembre s’iniciarà la sego-
na fase del concurs amb la selec-
ció dels concursants, que es farà
a l’Auditori de Sant Ildefons. Al
mateix espai, el 13 de gener se ce-
lebrarà la tercera fase, una tro-
bada de concursants. Finalment,
el concurs s’acabarà al febrer
amb les semifinals i la final, que
es faran a l’Auditori de Cornellà
el 3 i el 10 de febrer.

CULTURA4Treballar conjunta-
ment per crear un espai cultural
metropolità. Amb aquest objec-
tiu, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) va organitzar una
jornada per debatre i posar en
comú les possibilitats d’unir la
capital catalana amb els pobles
i ciutats del seu entorn per po-
tenciar una gran àrea cultural.
El Citilab va ser l’escenari es-

collit per celebrar aquest debat.
Entre les diferents activitats que
es van fer el passat 9 de novem-
bre, una de les més destacades va
ser la conferència d’Arthur Le
Gall, on va explicar l’experiència
europea en la creació de grans
àrees culturals metropolitanes.
Le Gall va dir que “les ciutats
s’han d’arriscar a invertir en
cultura, valorar la tasca de les en-
titats culturals i innovar”. 
Però a banda de fixar-se en

els projectes impulsats a altres
capitals europees, a la trobada es
va parlar d’una iniciativa que ja
està en marxa aquí, ‘La Quinze-
na de la Dansa’. De fet, la bona
rebuda mostrada pel públic i
les institucions que hi van par-
ticipar quan es va celebrar, de l’1
al 18 de març passat, van posar
en relleu el potencial que pot te-
nir el sector cultural a l’àrea
metropolitana.

NO PERDRE LA IDENTITAT
Un dels punts que va aparèixer
en les diferents taules de debat
va ser el paper que ha de tenir la
marca Barcelona. Per a Joan
Subirats, comissionat de Cul-
tura de l’Ajuntament de Barce-
lona, “és possible la creació d’un
espai unitari, tot respectant la
identitat de cada municipi”.
En aquest sentit, els experts

que van participar en les confe-
rències van constatar que la ca-
pital catalana hauria de ser més
generosa amb la seva marca a
l’hora de potenciar i donar més

visibilitat a l’entorn metropolità.
Alhora, consideren que cal més
implicació política i més recur-
sos econòmics si, realment, es vol
crear un espai cultural a escala
metropolitana.
Finalment, els especialistes

van apuntar la necessitat de
canviar les polítiques culturals i
van assenyalar una qüestió clau:
que les ciutats no repeteixin la
programació cultural per incen-
tivar el moviment del públic en-
tre les diferents ciutats, per tal
que l’espai metropolità vagi
guanyant pes a poc a poc.

Polítics i experts van participar en la jornada celebrada al Citilab. Foto: AMB

El Citilab acull un debat sobre
la cultura a l’àrea metropolitana
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Fira de Cornellà tornarà 
a acollir el Radical Market

REBAIXES4Més de mig milió
d’articles de primeres marques
amb infinitat de descomptes
tornaran a ocupar Fira de Cor-
nellà. Serà en la nova edició del
Radical Market, un esdeveni-
ment amb productes de grans
marques que ofereixen des-
comptes de fins al 60, 70 i 80%.
Les principals marques de

moda, sabates i complements,
però també d’altres sectors com
l’electrònica, la informàtica, els
electrodomèstics o la decoració
de la llar se citaran a la ciutat els
dies 30 de novembre i 1 i 2 de

desembre per oferir els seus
productes just abans de les fes-
tes de Nadal.
A banda de les parades, l’or-

ganització vol que l’esdeveni-
ment sigui per a tota la família.
Per això, durant els tres dies ofe-
riran un servei de guarderia per
als més petits, on hi haurà un
castell inflable i s’hi faran dife-
rents tallers i activitats.
A més, també hi haurà una

zona amb una vintena de food
trucks, que proposaran una ofer-
ta gastronòmica molt àmplia i
variada per a tots els gustos.

Inauguració | Starbucks obre una cafeteria a l’Splau
La cadena de cafeteries nord-americana Starbucks ha instal·lat un dels seus

establiments al centre comercial Splau. Obert des de principis de mes, aquest és
el 28è local que la franquícia de cafès i pastisseria posa en marxa a Catalunya. 

NADAL4L’encesa dels llums de
Nadal que es va fer el 27 de no-
vembre a la plaça de Catalunya
va servir per donar el tret de sor-
tida a un mes ple d’activitats al
voltant del comerç local. L’es-
pectacle, que va començar a dos
quarts de sis de la tarda amb di-
ferents tallers i activitats pensa-
des per als més petits, va arribar
al punt culminant a les set, amb
la posada en marxa de la deco-
ració que il·luminarà els carrers
de la ciutat fins al gener i que s’ha
pogut instal·lar gràcies als co-
merciants associats a Cornellà
Compra a Casa.
Els botiguers, amb la col·la-

boració de l’Ajuntament, també
han preparat un programa d’en-
treteniment que omplirà els
principals eixos comercials de la

ciutat amb tota mena d’activitats
culturals, socials i solidàries per
animar les compres dels corne-
llanencs i les cornellanenques.
Des del dia 27, també es van

instal·lar a la ciutat les setze bús-
ties vermelles del Mag Maginet,
on es podran tirar les cartes per
als Reis. Si el que es prefereix és
penjar desitjos a l’arbre de Nadal,

ja estan col·locats els set arbres de
la Fada Odina, repartits pels di-
ferents barris de la ciutat.
A banda d’aquests elements,

s’ha instal·lat una bola gegant a
la plaça de Catalunya i un arbre
de Nadal al balcó de Can Vall-
honrat. Així, els comerciants
volen convidar els veïns a gaudir
de la festa a la ciutat.

L’encesa de llums marca l’inici de les activitats de Nadal. Foto: Ajuntament

Els comerciants ompliran els
carrers d’activitats per Nadal

Els comerciants
organitzaran concerts i
activitats als principals
eixos comercials
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Esports

El primer equip de la UE Cor-
nellà tanca un bon mes. El con-
junt verd ha mostrat un bon ni-
vell en tots els partits que s’han
jugat en les últimes setmanes i,
de fet, només ha patit la derrota
per la mínima al Mini Estadi
contra el Barça B (2-1) en un par-
tit en el qual els de Xavi Calm van
tenir opcions de puntuar.
Al marge d’aquest resultat, els

verds van derrotar el Conquen-
se i l’Atlètic Balears al Municipal
i van empatar en la visita al Pe-
ralada. Això fa que, ara mateix,
els verds acumulin 19 punts des-
prés de 14 jornades, cinc punts i
dues posicions menys que l’últim
dels conjunts del play-off, pre-
cisament els balearicos.
Els de Calm afrontaran qua-

tre jornades de lliga abans de

marxar de vacances, dues a do-
micili i un altre parell davant la
seva gent. El diumenge 2 de des-
embre, l’equip visitarà un On-
tinyent irregular, una setmana
més tard rebrà el Vila-real B, el
dia 16 es desplaçarà a Sant Adrià
de Besòs per jugar contra l’Es-
panyol B i posarà punt final als
compromisos lliguers d’aquest

2018 al Municipal rebent un CD
Ebro enratxat.
La Segona B, però, no és l’ú-

nic front obert verd. L’altre és la
Copa Federació, en la qual els
cornellanencs tenen un peu i
mig als vuitens de final després
de derrotar el Teruel en el partit
d’anada (4-1). La tornada serà a
l’Aragó el dijous 6 de desembre.

El conjunt verd viu un bon moment de forma i resultats. Foto: UEC

El Cornellà millora i retalla
distàncies sobre el ‘play-off’

» Els de Xavi Calm només han perdut un partit en un mes i mig
» Els verds encarrilen l’eliminatòria de la Copa RFEF al Municipal

El Basket Almeda segueix
invicte a la Copa Catalunya

11 partits, 11 victò-
ries. El sènior feme-
ní del Basket Alme-
da és, ara mateix, al

mateix nivell que equips de ca-
tegories superiors, com el Per-
fumerías Avenida, el Gernika o
l’Ardoi. I és que les setmanes van
passant i el conjunt d’Eloy Ace-
do continua sent l’únic de la
Copa Catalunya amb un registre
que es manté perfecte. 
A més, recentment l’equip

ha hagut de derrotar conjunts
com el Draft Gramenet (49-35)
o el colíder, l’Unilever Viladecans

(57-68) per continuar al capda-
vant de la lliga en solitari.
El conjunt negre tancarà el

2018 amb el partit a casa contra
el Bencriada (el dissabte 1 de des-
embre) i visitant la pista del filial
del Femení Sant Adrià el dissabte
15 del mes que ve.

EL MASCULÍ, SEGON A PRIMERA
Per la seva banda, el sènior mas-
culí segueix segon (colíder) a la
Primera Categoria amb un balanç
provisional de 7-2. La visita al Ri-
bes i el partit contra l’Olesa seran
els últims reptes de l’any.

Mario del Campo, recanvi de
Xavi Pardina al CB Cornellà

La mala dinàmica
i els resultats del
sènior masculí del
CB Cornellà són

els motius que han portat la di-
rectiva de l’entitat a fer un canvi
en la banqueta. El passat dilluns
19, el club anunciava la destitu-
ció de Xavi Pardina (després de
gairebé un any i mig al CBC) i l’a-
rribada de Mario del Campo a la
banqueta del primer equip.
L’equip blau ocupa l’onzena

posició al grup C-A de la lliga
EBA i havia perdut tres partits de
forma consecutiva just abans de

la destitució de Pardina. Amb del
Campo, però, es va complir la
màxima que diu ‘entrenador
nou, victòria assegurada’ amb un
triomf al Parc Esportiu Llobregat
contra el CB Salt (83-75), en un
partit on va brillar amb llum
pròpia Xavi Guirao (26 punts, 7
rebots i 7 assistències).
L’equip començarà el des-

embre amb una visita a les Co-
mes, la casa del CB Igualada, el
dia 1 del mes que ve, mentre que
l’últim partit del 2018 serà dues
setmanes més tard al PELL con-
tra el CB Valls.

El Sàndor encara la recta final
de la lliga lluitant per ser segon

Cinc jornades decidi-
ran el campió (si res no
canvia significativa-
ment, el Club Vòlei l’A-

metlla), però el Sàndor encara s’hi
juga la seva posició final a la
taula. Després que s’hagin jugat
els primers nou partits de la Pri-
mera Divisió sènior masculina,
els cornellanencs ocupen la ter-
cera posició, però estan immer-
sos en la lluita per ser segons.
De fet, després de l’última jor-

nada del mes, en la qual es van
enfrontar l’Ametlla i el segon, el
CV Monjos i el Sàndor va derro-
tar clarament la UE la Salle Gi-
rona (3-0), l’equip ha vist com
ara el segon suma només un
triomf més que ells.
L’equip haurà d’afrontar tres

partits al desembre abans de
poder gaudir de les vacances: la
visita al filial del Vòlei 6 Manre-
sa, el partit a casa contra el Mon-
jos i el desplaçament a l’Ametlla.

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Atletisme | Homenatge a Mari Àngels Noell
El passat divendres 23, l’atleta del Cornellà Atlètic Mari Àngels Noell va ser una de les
homenatjades en la 10a edició de l’Acte de Reconeixement a l’Atletisme Català Màster
del Consell Català de l’Esport. Noell va ser tercera en la prova de 3.000  a l’Europeu.
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4Amb l’objectiu de donar su-
port als ajuntaments de la de-
marcació de Barcelona en les
accions preventives contra la
pobresa energètica, la Diputació
de Barcelona ofereix el programa
Auditories i intervenció als habi-
tatges en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes
llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i mi-
llorar la qualitat de vida de les
persones en situació de vulne-
rabilitat social. 

El programa inclou dues visi-
tes a domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic
d’intervenció social- i a partir de
les quals es dissenya i s’implanta
una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi de fac-
tures i hàbits de despesa, el recull
de dades de diagnòstic social, la
instal·lació d’elements d’eficiència
energètica i l’assessorament sobre
la gestió dels subministraments i
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que
han reduït un 18% les factures de
llum, aigua i gas de les famílies
vulnerables, cosa que represen-
ta 225 euros anuals per llar.  S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, controlar
i gestionar millor l’energia, mi-
llorar l’aïllament de portes o fi-

nestres i estalviar aigua. S’han re-
alitzat 5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de sub-
ministraments, entre elles 587
peticions de Bo Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es con-
tinuarà implantant fins al juliol del
2019, amb la previsió de dur a ter-
me 1.600 auditories energèti-
ques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Meritxell Budó, “són els ajunta-
ments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·li-
citar les auditories. Són casos de
vulnerabilitat que ja s’han de-
tectat a través dels serveis socials
municipals”. Budó afegeix que
les dades que recullen els per-
meten “afrontar nous reptes de
futur”. “Per això, el nostre com-
promís és seguir treballant en
aquesta línia i poder fer una ci-
rurgia més precisa amb les dades
obtingudes”, afegeix la vicepre-
sidenta segona.

En paral·lel, a través de les Ofi-
cines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Uni-
tats Mòbils d'Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen
als municipis s’ofereix informació
a la ciutadania sobre la tramita-
ció del Bo Social. 

Són accions de la Diputació
de Barcelona que s’avenen amb
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1:
“posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món”.

Contra la pobresa energètica
»Més de 1.500 famílies vulnerables han aconseguit reduir un 18% les factures 

de llum, aigua i gas amb el suport de la Diputació de Barcelona

4D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals
als municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de Ser-
veis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
com ara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina
a programes com la Teleassistèn-

cia, el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a enti-
tats del tercer sector social. 

I és que la Diputació de Bar-
celona té com a repte de mandat
2016-2019 "fomentar polítiques
socials orientades a la cohesió i a
la reducció de les desigualtats", en
el marc del qual ha desplegat el
Pla de xoc contra la pobresaper tal
de garantir les necessitats bàsi-
ques de la població.

Suport als municipis

El programa
es continuarà fent
fins al juliol del 2019

@diba

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social. Foto: iStock
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada
senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i
està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-
suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora

no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%
pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a
les plataformes digitals durant el dia del seu llança-

ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer
tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes

socials. Una de les publicacions més comentades pels
usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la

portada del seu single, on la cantant es mostra asse-
guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z
La fitxa

QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
22:00 L’últim dia d’aquest mes es farà una nova

sessió de les nits musicals a l’Orfeó Catalònia.
El Quartet Mèlt s’encarregarà del recital mu-
sical. / Orfeó Catalònia.

TOTS ELS DIJOUS
19:00 Com cada dijous des de principis del mes

passat, a les 7 de la tarda es fan noves ses-
sions d’un taller de teatre pensat per apren-
dre a dominar a la perfecció els registres i el
llenguatge teatral. / CRAJ.

DIMARTS 11 DE DESEMBRE
19:00 El dia 11 del mes que ve es farà una ses-

sió monogràfica pensada perquè tothom
aprengui a fabricar decoracions de Nadal amb
objectes reciclats i d’aprofitament. / Centre
Cívic Sant Ildefons.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Tot el diaDarrers dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra Dead inside, una sèrie de  por-
tades d’una trentena d’autors, coordinats per
Toni Fejzula i vinculats a l’escola Joso. / Cen-
tre Cívic Sant Ildefons.

FINS AL 2 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

accedir a visitar la mostra dels treballs par-
ticipants al concurs de còmics Ciutat de Cor-
nellà. L’entrada a aquesta mostra és gratuï-
ta. / Castell de Cornellà.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
11:30 El carrer de l’Avellaner serà l’encenari d’u-

na mostra de tallers i activitats per donar la
benvinguda al Nadal d’una manera propera
i imaginativa, el St. Ildephon’s Christmas Fes-
tival. / Carrer de l’Avellaner.

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
18:00 En el marc del programa Berenem a

l’Auditori, es farà la representació de l’es-
pectacle Invisibles, una barreja màgica entre
cinema i teatre. / Teatre Auditori.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la dot-

zena jornada de la Copa Catalunya femeni-
na entre el Basket Almeda i el Bencriada. / Pa-
velló Almeda.

La companyia Com Sona s’encarrega-
rà de dues representacions de Kaixes,
per a nens i nenes que tinguin entre
0 i 6 anys. / Auditori de Sant Ildefons.

La companyia Com Sona
presenta l’espectacle ‘Kaixes’
Dissabte 1 de desembre a les 12:00

Darrera de les tres sessions del curs Cui-
nes del món, que se centrarà en la cui-
na de proximitat. Cal inscripció prèvia,
les places són limitades. / Centre Cívic
Sant Ildefons.

‘Cuines del món’ s’acaba 
amb una sessió de proximitat
Dimecres 5 de desembre a les 18:00

L’andalús David DeMaría arriba a Cor-
nellà per celebrar els seus 20 anys a so-
bre dels escenaris. El gadità interpre-
tarà tots els seus grans èxits. / Audi-
tori de Cornellà.

David DeMaría celebra 
els seus 20 anys de carrera

Dissabte 1 de desembre a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la set-
zena jornada del grup 3 de Segona B
entre el Cornellà i el filial del Vila-real.
/ Municipal de Cornellà.

El Cornellà rep la difícil 
visita del Vila-real B

Diumenge 9 de desembre a les 19:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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