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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada na-
dalenca del comerç local. Entre al-
tres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Cata-
lunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.

Com ha explicat a aquesta pu-
blicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el co-
merç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’u-
na  campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concen-
tra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Fridayhan estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aques-
ta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” en-
tre els comerciants, ja que mol-
tes botigues estenen les seves
promocions més enllà del di-
vendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.

Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.

L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalen-
ca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pu-
gui ser una mala campanya”, as-
segura Calbet.

Segons les dades de RE-
TAILcat, però, un 80% dels con-
sumidors catalans tenen inten-
cions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per que-
dar-se”, manifesta Calbet.

El president de l’entitat de-
mana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscal-
ment a la de “la venda física” i evi-
tar l’evasió d’impostos en el mer-
cat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la com-
pra de proximitat té un retorn di-
recte cap a la societat (en impos-
tos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal

» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’

DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expres-
sa José Luis Arias, represen-
tant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multina-
cional nord-americana té a
Catalunya.

Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’in-
crementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’em-
presa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballa-
dors i, si veu que poden pro-
duir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.

Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condi-
cions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.

A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Lon-
dres sota el lema “som hu-
mans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’ho-
me més ric del món.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic

Reportatge
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La lupa

UE Cornellà
El conjunt de Xavi Calm té possibilitats

reals de tancar el 2018 en una de les po-
sicions de play-off després d’una bona

primera volta. A més, durant el mes que
ve també afrontarà els vuitens de final

de la Copa RFEF contra el Poblense. 
pàgina 12

Els semàfors

Dept. d’Educació
Les obres del gimnàs que s’està cons-

truint a l’Escola L’Areny s’han tornat a
endarrerir i, finalment, no s’acabaran fins

al febrer. El centre, els pares i mares i 
l’Ajuntament estan farts dels problemes,

que fa un any i mig que s’arrosseguen. 
pàgina 9

Aigües de Barcelona
La companyia de subministrament d’ai-
gua, que fa cent anys que té una central
a la ciutat, ha editat un llibre que recull
la història dels veïns i veïnes de Corne-

llà. Per fer el llibre, s’han entrevistat
1.500 cornellanencs i cornellanenques. 

pàgina 10

per Francesc Reina

Geologia de la resistència

Els paisatges existeixen segons la per-
cepció subjectiva de qui els observa. Tota
la seva raó és variable. Per això es trac-
ta d'un concepte que es deu transmetre
perquè aprenguem a valorar les conse-
què̈ncies de l'acció humana.

Tots els camins tenen una història per
explicar, una reflexió íntima sobre les es-
sències dels éssers en temps de depen-
dència i ofecs. Són poesies, com roques
que giren i s'emboliquen per
protegir uns versos que vol-
guessin ser un aixopluc des
d'on combatre les pors que
ens assetgen. Per aquest mo-
tiu, els ecos del present res-
sonen en el nostre passat
més proper i enmig del tu-
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la
resistència, que mira la vida profunda per
exigir vells drets civils que tornen a veu-
re’s seriosament amenaçats.

Els tirans del món en el seu poder de
vigilància pateixen la síndrome de de-
bilitat propera, no tenen cap coneixe-
ment de la gent que viu a la terra que els
envolta. En el terreny són cecs, no saben
escoltar, menyspreen aquest valor per
considerar-ho superficial. Abans eren

dèspotes malvats, però també veïns, gent
subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas
i, a la llarga, ens anirà molt malament.

Tot i que és molt difícil fer justícia i
arribar a certa democràcia amb classes
tan benestants i que van obtenint més
poder i riquesa a partir de la seva guer-
ra freda particular i divisòria, resulta sor-
prenent que altres veus vagin inventant
noves maneres de defensar que el pres-

supost ha de repartir-se entre totes les
parts, invocant a més, a la memòria,
aquest acte biològic que s'incrusta en el
més profund i ens ofereix el coratge ne-
cessari per explicar històries que ens par-
lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot
el que encara queda per fer.

Les històries oficials han silenciat tot
el que han pogut els moviments rebels,
aquelles petites grans revolucions que
encara romanen a prop de pensaments

inquiets. Per molt humils que hagin es-
tat, han honorat, així, les inicials de la
seva classe. La filantropia va complir a
la perfecció la seva particular retòrica de
la disciplina, aquella arma de doble fil
que ha estat la condició del pensament
liberal: parlar de llibertat perseguint amb
gàbies tot allò que naixia.

El filòsof de l'art, John Berger,
confessa els seus dubtes que una bona

obra pugui canviar la so-
cietat, però admet que pot
oferir-nos esperança. Re-
sistir és aquest exercici de
vergonya que col·loca a la
consciència en el centre de
la sorpresa. Amb l'espe-
rança i el coratge, formen el

component geològic per lluitar per
una vida millor, i al costat de la com-
passió, assoleixen el grau més extrem,
com és trencar cadenes invisibles ple-
nes de cicatrius. També ho és tornar a
sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
Tom Waits, acompanyat per Marc Ri-
bot. O aquelles cançons resilients de
Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Zi-
tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
Lennon, de André o Falsterbo.

És molt difícil fer justícia i arribar a certa
democràcia amb classes tan benestants 
i que van obtenint més poder i riquesa

La bossa de vots que
pot fer créixer el @PSOE

no és a @vox_es sinó a
l’abstenció, però actuaran com si fos
així. Per què, si no els convé electoral-
ment, faran això? Perquè qualsevol
suïcidi és bo si és per la unitat d’Es-
panya. Allò que en diuen no-naciona-
lisme.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

“Vengan con una ofer-
ta del 75% de la socie-

dad catalana y el Go-
bierno de España ayudará a resolver la
cuestión catalana”, promete Pedro Sán-
chez (PSOE). Estatuto en 2005: 89%. De-
recho a decidir en 2013: 77%. Demos-
copia a favor del referéndum pactado:
82% (Metroscopia) o 76,6% (GAD3).

@KasperJuul_0

En España no nacían
tan pocos niños desde

la posguerra. Este es el
año en que se han producido más
desahucios de toda nuestra historia. Si
te dicen que hemos salido de la crisis,
pregúntate por qué tener hijos y vi-
vienda es un lujo que muchas familias
ya no se pueden permitir.

És el pitjor error de la
tardor passada: posar

l’amenaça de l’Estat com
a argument polític legítim al cap de la
gent. És on conflueixen tots: Estat, La
Vanguardia, Cs, Ada Colau i partits in-
dependentistes. Fer-nos pensar des
de la por té conseqüències durant dè-
cades. Miserables.

@JordiGraupera@RubenSanchezTW@pilarcarracelas
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat

Impuls al voluntariat
Pàgines especials
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda

Pàgines especials
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Ciutat

POLÍTICA4L’expresident de
la Generalitat i exalcalde de la
ciutat, José Montilla, ha estat
l’últim polític del PSC que ha
visitat els presos polítics a la
presó de Lledoners. Tal com va
avançar Nació Digital, l’ara
senador socialista va reunir-se
amb Oriol Junqueras fa unes
setmanes al centre peniten-
ciari del Bages, una trobada
que el mateix Montilla no vo-
lia que es fes pública.

Aquesta visita s’ha conegut
un mes després de saber-se que
l’actual alcalde, Antonio Bal-
món, que de fet va ser el relleu
a l’alcaldia cornellanenca de
l’expresident Montilla, també
va anar a visitar els presos polí-
tics de Lledoners, acompanyat
de l’alcalde de Sant Joan Despí,
Antoni Poveda.

Com en aquella ocasió, la
postura del PSC, en saber-se la
notícia sobre la reunió, ha estat
la mateixa. El partit que lidera

Miquel Iceta assegura que es
tracta d’una visita “de caire per-
sonal” i afegeix, en paraules de la
portaveu socialista, Eva Grana-
dos, que la respecten “com les
respectem totes”.

A les visites de l’expresident
Montilla i els alcaldes Balmón i
Poveda a la presó de Lledoners
s’hi han de sumar les que van fer
el diputat tarragoní del PSC
Carles Castillo i el dirigent so-
cialista de Barcelona Jaume
Collboni quan els líders inde-
pendentistes encara estaven tan-
cats a la presó d’Estremera.

L’expresident José Montilla
visita els presos polítics

» L’exalcalde ha estat l’últim dirigent del PSC que ha anat a Lledoners
» El mes passat hi va anar l’actual batlle de la ciutat, Antonio Balmón

L’Ajuntament ha contractat
550 persones durant el 2018

OCUPACIÓ4L’Ajuntament ha
anunciat que, des de principis
del 2018, el mateix consistori ha
contractat 550 persones. Més de
dos terços del total han passat a
formar part de la plantilla mu-
nicipal de manera progressiva
durant tot l’any a través dels di-
ferents plans locals d’ocupació
que impulsa el govern local, que
han suposat una partida de més
d’un milió d’euros dels pressu-
postos municipals d’aquest any. 

Les feines a les quals s’han
dedicat estan vinculades a dife-
rents projectes municipals i han

servit per ocupar llocs adminis-
tratius, educatius, de conserges
o auxiliars de biblioteca, o per re-
forçar la plantilla de la brigada
municipal. La resta de persones
s’han contractat per fer substi-
tucions del personal de l’admi-
nistració municipal o per fer
promoció de diferents campan-
yes culturals, com les que es
fan durant la Festa Major, el Fes-
tival Internacional de Pallassos
o el Nadal.

L’Ajuntament treballa per
fomentar l’ocupació amb el su-
port de l’AMB des del 2012.

Detenen el responsable
d’un club cannàbic per tràfic

SUCCESSOS4El responsable
d’una associació cannàbica de la
ciutat va ser detingut el passat 5
de desembre acusat de tràfic de
drogues en una operació con-
junta duta a terme pels Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.

Els agents van començar a
investigar el cas a l’agost, quan
la mare d’una persona amb dis-
capacitat va denunciar que a
l’associació cannàbica es venien
drogues i es permetia el consum
al local a persones que no hi es-
taven autoritzades, ja que només
són per a socis.

El 5 de desembre, agents
dels dos cossos policials van re-
alitzar una inspecció adminis-
trativa al local i van detectar in-
dicis que a l’establiment es ve-
nien drogues a persones no au-
toritzades, ja que hi van trobar
grans quantitats d’haixix en di-
ferents formats, molts d’ells pre-
parats en dosis individuals.

El detingut va quedar en lli-
bertat amb càrrecs després de
passar a disposició judicial, però
els Mossos no descarten més de-
tencions, ja que la investigació
continua oberta.

El Gran Recapte d’Aliments
recull 35 tones de menjar

SOLIDARITAT4La desena edi-
ció del Gran Recapte d’Ali-
ments va ser tot un èxit a la ciu-
tat. Durant els dos dies que va
durar la recollida de menjar, els
cornellanencs i cornellanen-
ques van donar fins a 35.000
quilos d’aliments. Aquesta xifra
suposa, segons Ràdio Cornellà,
un increment del 7% en com-
paració amb els aliments reco-
llits durant l’edició del Gran Re-
capte de l’any passat.

Com passa en altres ciutats,
la Botiga Solidària, una entitat
local que col·labora amb el Banc
dels Aliments de Barcelona, va
ser l’encarregada d’organitzar
la recollida a la ciutat, que va
comptar amb vint-i-cinc punts
repartits per diferents super-
mercats i espais cornellanencs.

A tot Catalunya, la desena
edició del Gran Recapte ha re-
collit 4,5 milions de quilos d’a-
liments.

Urbanisme | La Federació de Tennis es ven el seu centre
La Federació Catalana de Tennis té enllestida l’operació per vendre el Centre In-
ternacional de Tennis que té a la ciutat, ubicat al costat del PELL. Tot i vendre’s

la seva part de les instal·lacions, l’entitat continuarà gestionant la concessió. 

ACTE DE SUPORT
A LA VAGA DE FAM

4El casal parroquial de
Santa Maria acull, fins al 21
de desembre, un dejuni de
solidaritat amb els presos
polítics que estan en vaga
de fam des de principis de
desembre. La plataforma
‘Prou Ostatges!’ torna a im-
pulsar aquest acte després
del que es va fer l’any pas-
sat al mateix espai.
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El projecte Cornellà Natura
rep el premi Progreso

TERRITORI4L’onzena edició
dels Premios Progreso ha guar-
donat el projecte ‘Cornellà Na-
tura’ en la categoria de desen-
volupament urbà integrat i or-
denació del territori. El jurat
valora la tasca que el projecte fa
per desenvolupar la ciutat tenint
en compte la sostenibilitat i el
medi ambient i, a la vegada, in-
tegrar els diferents barris i igua-
lar la qualitat de vida dels seus
ciutadans.

Els premis, que reconeixen
els projectes impulsats pels go-
verns locals de tot l’Estat per afa-
vorir el desenvolupament eco-
nòmic, sociocultural, mediam-
biental i en matèria d’igualtat, els
organitzen la Fundació per al
Desenvolupament dels Pobles
d’Andalusia i la Federació An-
dalusa de Municipis i Províncies.

Aquest any, la gala de lliura-
ment es va fer el passat 10 de
desembre a la seu de la Diputa-
ció de Còrdova. L’alcalde Anto-
nio Balmón hi va assistir per re-
collir el guardó.

RECONEIXEMENT EUROPEU
Aquest no és el primer premi que
rep el projecte Cornellà Natura,
que també ha rebut el reconei-
xement European Green Leaf
2019, atorgat per la Comissió
Europea.

L’objectiu d’aquest projecte
és humanitzar la ciutat posant en
relleu els valors ambientals, so-
cials i paisatgístics que té i po-
tenciant i millorant el patrimo-
ni verd amb diferents actua-
cions que serveixin per encaixar
la natura a les zones urbanes a
través d’una sèrie d’eixos verds.

El gimnàs de l’Escola L’Areny no
estarà acabat fins a finals de fe-
brer. Aquesta és la notícia que
van rebre els pares i mares que
formen part de la comissió de se-
guiment en la reunió que es va
celebrar el passat 4 de desembre.
En la trobada, l’arquitecte mu-
nicipal i el regidor d’Espai Públic,
Antonio Martínez, van anun-
ciar que l’empresa que s’enca-
rrega de la construcció del gim-
nàs des d’aquest estiu els havia
fet arribar, el mateix dia, una
nova planificació de les obres. En
aquest document, la construc-
tora preveu acabar l’obra el 28 de
febrer. Això suposa un enda-
rreriment de dos mesos, ja que
al setembre va presentar una pla-
nificació que preveia tenir el
gimnàs enllestit el 31 de desem-
bre perquè els estudiants el po-
guessin fer servir quan tornessin
de les vacances de Nadal.

L’empresa constructora ha
culpat el proveïdor de les fines-
tres d’alumini d’aquest nou en-
darreriment, ja que assegura
que no li podrà lliurar els marcs
i les finestres que s’han d’ins-

tal·lar al nou gimnàs fins a finals
de gener. Però la realitat és que,
comparant les dues planifica-
cions presentades per l’empresa,
la del setembre i la d’ara, hi ha
elements estructurals com la
coberta o els paviments que
també s’han endarrerit.

MALESTAR COMPARTIT
Tot i que els pares i mares de la
comissió de seguiment presents
a la reunió van ser els que van
deixar més clara la seva incom-
prensió sobre aquest canvi, la di-
recció del centre i els represen-

tants municipals també van pro-
testar per aquest nou endarre-
riment. De fet, totes les parts van
coincidir a remarcar que aquest
és un més dels molts endarreri-
ments que ha patit el projecte
des de fa un any i mig, inclòs el
canvi de constructora que es va
fer a l’estiu.

Durant la reunió, l’empresa
va explicar que la coberta i el
tancament exterior estarà aca-
bat a finals d’any. Les parts van
poder-ho comprovar en una vi-
sita que van fer a les obres el
mateix 4 de desembre.

Durant la reunió es va fer una visita a les obres. Foto: Comissió de Seguiment

Pau Massip
CORNELLÀ

El gimnàs de l’Escola L’Areny
no estarà acabat fins al febrer
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Manrique arriba a l’Auditori
amb la tragèdia grega Èdip

CULTURA4Arriba un dels plats
forts de la programació d’a-
questa tardor a l’Auditori. El
pròxim diumenge 16 de desem-
bre, Julio Manrique es conver-
tirà en Èdip, el protagonista d’u-
na de les grans tragèdies gregues.

Sota la direcció d’Oriol Brog-
gi, la paraula i el nivell dels ac-
tors i actrius que protagonitzen
aquesta obra són la millor carta
de presentació d’aquesta versió
contemporània que ha fet Jero-
ni Rubió Rodon de la gran tra-
gèdia escrita per Sòfocles.

L’obra convida l’espectador a
observar la realitat que l’envol-
ta des d’una visió crítica i refle-
xiva, a través d’un dels perso-
natges més famosos de la lite-
ratura clàssica. Per a la com-
panyia, la història explica els
canvis que vivim els éssers hu-

mans durant la nostra vida i fa
sortir l’espectador de la seva
zona de confort.

TEATRE PER ACABAR L’ANY
Julio Manrique és el protago-
nista d’aquesta obra, però esta-
rà acompanyat per actors i ac-
trius de primer nivell com Car-
les Martínez, Marc Rius, Mercè
Pons, Ramon Vila, Miquel Ge-
labert i Clara de Ramon.

‘Èdip’ serà l’última obra pro-
gramada a l’Auditori abans de
Nadal. Però qui abaixarà el teló
per celebrar les festes serà el te-
atre infantil, que diumenge 23 de
desembre tindrà una cita amb el
‘Berenem a l’Auditori’. L’última
obra de l’any serà ‘El petit Dalí’,
que a través del teatre vol apro-
par la figura del geni emporda-
nès als més petits.

HISTÒRIA4El Castell de la ciu-
tat va ser l’escenari escollit per
presentar el llibre ‘Memòries de
Cornellà de Llobregat’, que vol
ajudar a descobrir la història
del municipi a través de les per-
sones que hi viuen. A l’acte hi van
participar el cantautor cornella-
nenc lligat al moviment de la
Nova Cançó Ramon Muntaner,
que també és el padrí del llibre.
També hi van ser Dolors Cam-
pos, secretària de la Junta de
l’Associació de Paradistes del
Mercat Centre, l’alcalde Antonio
Balmón i la directora de Zona
Llobregat Nord d’Aigües de Bar-
celona, Marta Salamero.

L’empresa d’aigües ha estat
l’encarregada d’editar el llibre, ja
que està desenvolupant un pro-
jecte per conèixer la història de
diferents pobles i ciutats de l’à-
rea metropolitana per reivindi-
car-ne el sentiment de perti-
nença i amb l’objectiu d’acostar-
se a la ciutadania a la qual ofe-
reix els seus serveis de submi-
nistrament d’aigua.

De fet, la relació entre la
companyia i la ciutat es remun-
ta al 1909, quan Aigües de Bar-
celona hi va instal·lar una central
de captació i bombament d’aigua
per abastir la capital catalana i la
seva metròpolis. Salamero ho va

remarcar dient que molts veïns
“van treballar o encara treballen
a la centenària Central Cornellà”.

ENTREVISTES ALS VEÏNS
Per escriure el llibre, que ha
comptat amb l’assessorament
del periodista i escriptor Enric
Calpena i el cronista Lluís Per-
manyer, s’han entrevistat 1.500
cornellanencs i cornellanenques
que han donat el seu testimoni. 

Durant la presentació, l’al-
calde Antonio Balmón va dir
que aquesta obra “més que una
memòria, és un espai comú de

gent compromesa amb aquesta
ciutat” i va afegir que “de vega-
des no ens coneixem entre no-
saltres i aquest llibre ho relliga,
ens relliga entre nosaltres”.

Sobre el passat, la secretària
de la junta de l’Associació de Pa-
radistes del Mercat Centre, Do-
lors Campos, va explicar que el
seu record de la ciutat “és el de
la solidaritat entre veïns”, ja que
s’ajudaven tots entre ells quan
més dificultats passaven i més
necessitats tenien. Per això va dir
que els ciutadans es poden sen-
tir orgullosos de la ciutat d’avui.

El Castell de la ciutat va acollir la presentació del llibre. Foto: Aigües de Barcelona

Un llibre d’Aigües de Barcelona
recull la història de la ciutat
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Comerç

CAMPANYA4L’associació Cor-
nellà Compra a Casa i l’Ajunta-
ment han posat en marxa una
nova campanya de dinamització
del comerç local perquè els veïns
i veïnes facin les seves compres
de Nadal als comerços de proxi-
mitat.

Per tal d’atreure la gent a les
zones comercials de la ciutat i
evitar que marxin a comprar a al-
tres llocs, des del 10 de desem-
bre i fins al 5 de gener es faran di-
ferents activitats al carrer als
principals eixos comercials. Per
exemple, una locomotora musi-
cal recorrerà els carrers dels vol-
tants dels mercats municipals
amb patges reials que repartiran
caramels als més petits. Durant
aquests dies, també es faran ac-
tuacions musicals amb diferents
bandes de jazz.

A més, també hi haurà atrac-
cions infantils i inflables ge-
gants, que il·luminats i amb xan-
ques recorreran diferents espais
de la ciutat. Entre aquests ele-

ments hi haurà la família Noel,
que estarà acompanyada per
tota mena d’animals, com per
exemple un pingüí, una mar-
mota o un ós polar.

Amb aquesta ambientació,
l’objectiu dels comerciants i el
consistori és promocionar el co-
merç local, que des de fa una dè-
cada ofereix una targeta de des-
comptes directes d’un 1% per als
clients que comprin en els esta-
bliments adherits a l’associació
Cornellà Compra a Casa.

FIRA D’ARTESANS
A més d’aquestes activitats, el
cap de setmana del 15 i 16 de des-
embre s’organitza la setena edi-
ció de la Fira de Santa Llúcia. La
plaça dels Enamorats, la rambla
Anselm Clavé i un tram de la ca-
rretera d’Esplugues s’ompliran
amb prop de 150 paradetes que
vendran tota mena de productes
fets artesanalment i relacionats
amb el Nadal.

A la mateixa zona també hi

haurà parades que oferiran men-
jar i begudes i, durant els dos
dies, diferents entitats de la ciu-
tat faran actuacions musicals i
espectacles a l’escenari central.

ACTIVITATS PER ALS INFANTS
Per altra banda, del 22 al 31 de
desembre, el recinte firal torna-

rà a acollir una nova edició de la
Fira Infantil de Nadal, una de les
més veteranes del país.

L’Ajuntament calcula que
aquest any, durant els primers
dies, passaran pel saló nadalenc
més de 4.000 estudiants d’Edu-
cació Primària de diferents esco-
les de la comarca.

Ells seran els primers de gau-
dir de les activitats que s’hi faran,
com per exemple una nova exhi-
bició canina que faran els gossos
del cos de la Guàrdia Urbana de
la ciutat. Aquesta serà una de les
moltes activitats que es podran fer
al recinte firal durant els deu
dies que durarà el saló.

El comerç local surt al carrer
» Els comerciants i l’Ajuntament organitzen activitats per promocionar el comerç de proximitat

» La música i les activitats per als més petits seran els grans protagonistes d’aquestes festes

Cornellà Compra a Casa i l’Ajuntament han posat en marxa una nova campanya de dinamització. Fotos: Ajuntament

Ocupació | El nombre de treballadors al comerç creix
El sector del comerç acabarà l’any amb bones xifres pel que fa a l’ocupació. Se-
gons les dades de l’Enquesta de població activa, l’atur al sector s’ha reduït i, ac-
tualment, hi ha 341.600 persones treballant en el comerç al detall a Catalunya.
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Esports Atletisme | Jornada solidària de la mà del CM Sígueme
El passat dissabte 1 es va fer una jornada atlètica solidària al Citilab de la mà del

CM Sígueme. L’entitat va organitzar un entrenament atlètic, però els participants
havien de portar una joguina que es regalarà als infants amb menys recursos.

L’Almeda es jugarà tancar 
el 2018 invicte a Sant Adrià

El Pavelló Ricart pot
ser l’escenari en el qual
el Basket Almeda pot

completar una segona meitat
d’any immaculada; i és que el
conjunt d’Eloy Acedo continua
amb un ple de victòries després
de 12 partits, de manera que
l’objectiu en la visita al filial de l’S-
natt’s Sant Adrià serà completar
el 13 de 13 i marxar de vacances
amb el somriure més gran.

Després d’aquest partit, el
conjunt groc descansarà durant
gairebé un mes. La lliga no tor-
narà fins al 12 de gener, quan l’Al-
meda rebrà el Grup Barna.

MINICAMPIONES A SABADELL
Paral·lelament, l’equip mini A
del club va guanyar el prestigiós
torneig TopBàsquet de Sabadell,
superant a la final l’Snatt’s Sant
Adrià per 32-57.

El CB Cornellà reacciona 
amb dues victòries seguides

Els triomfs contra el
Salt i l’Igualada han
servit per donar oxi-

gen al sènior masculí del CB
Cornellà. El conjunt blau, de la
mà de Mario del Campo, ha dei-
xat enrere la seva mala dinàmi-
ca entre finals de novembre i
principis d’aquest mes, i des-
prés d’11 jornades ocupa la des-
ena plaça amb un balanç de qua-
tre victòries i set derrotes.

La primera d’aquestes va ser

al PELL, per 83-75 contra els del
Gironès, en un gran partit de
Xavi Guirao, mentre que en el
desplaçament a la capital de l’A-
noia, els cornellanencs van de-
mostrar que també saben patir i
tornar amb la victòria (71-72).

L’últim partit de l’any serà
dissabte 15, de nou al PELL,
contra el CB Valls. Després de
l’enfrontament, l’equip descan-
sarà fins a principis de gener, i el
dia 12 visitarà el Castellbisbal.

La UE Cornellà ha tornat a aga-
far velocitat de creuer, ha con-
vertit el Municipal en un fortí i vol
marxar de vacances en una de les
posicions de play-off. Els ho-
mes de Xavi Calm han trobat la
consistència i, malgrat tenir al-
gunes absències importants per
lesió, han guanyat quatre de les
cinc darreres jornades a Segona
B (l’equip va perdre, i mostrant
una molt bona imatge, el passat
17 de novembre al Mini Estadi
contra el Barça B, per 2-1).

Així, els cornellanencs su-
men 25 punts, tres menys que l’A-
tlètic Balears (un dels equips que
la UEC ha derrotat en les darre-
res setmanes) i voldran mantenir
la seva bona dinàmica recent en
els dos enfrontaments que tenen
abans de les vacances. El més im-
mediat serà el pròxim diumenge
16, i farà que l’expedició verda es
desplaci a Sant Adrià, a la Ciutat

Esportiva Dani Jarque, per jugar
contra un Espanyol B que és for-
ça sòlid com a local. 

L’últim partit de l’any del
conjunt de Calm serà al Munici-
pal, set dies després de l’enfron-
tament contra el filial blanc-i-
blau; els cornellanencs rebran
l’Ebro de Saragossa, un dels
equips de la zona baixa de la tau-
la, però,que en les darreres set-
manes ha encadenat la millor rat-
xa de la temporada, aconseguint

dues victòries i dos empats de for-
ma consecutiva.

EL POBLENSE, A LA COPA RFEF
L’altre front obert del club és la
Copa Federació, i el passat dijous
13 l’equip va saber que s’enfron-
tarà contra el Poblense, del grup
balear de Tercera Divisió, en la
ronda de vuitens de final. L’ana-
da d’aquesta eliminatòria es ju-
garà el 10 de gener a casa i la tor-
nada 14 dies després a Mallorca.

Un moment del triomf verd contra l’Atlètic Balears. Foto: UEC

La UE Cornellà vol marxar de
vacances en zona de ‘play-off’

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural,  la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la demarcació, mit-
jançant obres de consolidació, re-
forma i rehabilitació d’edificis mo-
numentals i jaciments arqueolò-
gics. Aquesta és la inversió més im-
portant feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).

Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una “apos-
ta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la de-
marcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arqui-
tectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.

A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà econo-
mies vinculades al turisme i “pro-
vocarà un benefici col·lateral ex-
traordinari” pel fet que “molts d’a-
quests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni” i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia “per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, do-
nant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la per-
vivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poder-
lo usar o millorar-ne l’ús actual.

Pel que fa als edificis o edifica-
cions d’interès històric, cultural, ar-

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Di-
putació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, mi-
llorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, im-
plantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corpo-
ració han de formar part d’un pro-
jecte que tingui per objectiu donar-
los valor i difondre’ls.

Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-
2019’, també ha comptat amb un re-
coneixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Cuidar els tresors patrimonials
» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

4El suport de la Diputació de Bar-
celona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’En-
ric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i ofe-
rir suport tècnic i científic als mu-
nicipis a l’hora de dur a terme ac-
tuacions en els seus monuments i
centres històrics.

Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conserva-
ció de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salva-
guarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’his-
tòria, l’SPAL s’ha convertit en un re-
ferent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avant-
guarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, ca-
talogació i restauració. 

Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Ber-
guedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).

Més d’un segle de protecció

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme

@diba

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

Les obres permetran
garantir la seguretat

dels edificis

Pàgines especials
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No t’ho perdis

Jaume Plensa, al MACBA
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona acull fins a fi-

nals d’abril una gran exposició de l’artista Jaume Plensa. La
mostra, tal com ha explicat Ferran Barenblit, director del
MACBA, permet veure el Plensa “més íntim i conceptual”.

L’exposició és tot un esdeveniment, ja que repassa 40 anys
de trajectòria d’aquest gran artista internacional i trenca

una xifra que costa d’entendre: feia 22 anys que Barcelona
no dedicava una exposició a Plensa. Durant la presentació
de la mostra, Barenblit i Plensa van explicar que l’exposició 

és el més semblant a fer una vista a l’estudi de l’artista.   

Llibres

L'emissora osonenca Ona Digital ens
porta aquest any una nova edició de
cançons de Nadal: Petits regals d'elles.
En aquesta segona entrega, però, tots
els temes han estat interpretats única-
ment per veus femenines. Núria Gra-
ham, Roser Cruells (Els Catarres), The
Sey Sisters i Gemma Humet són al-
guns dels noms propis del disc.

Música

Nova adaptació de la història d’aquest
carismàtic personatge que, juntament
amb un grup de companys (els Merry
Men), es revolta contra la corrupta co-
rona d’Anglaterra. Taron Egerton en-
carna l’arquer, mentre que Jamie Foxx
és el seu inseparable Little John. La
pel·lícula també té el segell de Leonar-
do DiCaprio, que és un dels productors.

Pelis i sèries

Robin Hood
Otto Bathurst

Petits regals d'elles
Diverses artistes

Joel Joan s’alia amb el guionista de la
sèrie ‘El Crac’, Hèctor Claramunt, per es-
criure aquesta obra sobre dues pare-
lles d’amics de tota la vida que es tro-
ben per passar una estona en un esca-
pe room. Un joc que s’acabarà conver-
tint en un infern i que posarà a prova la
seva amistat fins a límits insospitats. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

Una petita enciclopèdia dels arbres
més curiosos de Barcelona. Més de 700
imatges a color i plenes de detalls de la
fauna vegetal que es pot trobar als ce-
mentiris, parcs i jardins de la ciutat i
fins i tot a Collserola i al zoològic. El lli-
bre inclou, a més, un diccionari de bo-
tànica, rutes, models de plaques, els
146 arbres d’interès local i molt més.

100 arbres singulars de Barcelona
Ricard Llerins Bonet

Encara no ha sortit a la venda el nou disc d’Alejan-
dro Sanz i ja s’han esgotat les entrades per veure
en directe el madrileny en dues de les quatre ciu-
tats que visitarà al juny. Aquest és el cas de les ac-
tuacions que l’artista té previstes a Madrid i Sevi-
lla, les quals van penjar el cartell de sold outen 48
hores. Dins de la seva nova gira, Sanz també ac-
tuarà a Cornellà, concretament al RCDE Stadium
el pròxim 8 de juny. Per a aquest concert encara

estan a la venda les últimes entrades, com també
passa amb l’actuació que el cantant de Corazón
Partío farà a Elche (Alacant) el pròxim 21 de juny.
L’artista s’ha mostrat molt agraït  a través de les
xarxes socials després de veure la bona rebuda

que ha tingut entre els seus seguidors i seguido-
res l’anunci de la seva gira. A més, Sanz ha animat
els seus fans a enviar un vídeo interpretant el seu
single No tengo nadamostrant la versió al piano
d’aquest tema que fa el seu fill Dylan de set anys. 

A L E J A N D R O  S A N Z

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit internacional 
‘Corazón partío’ és la seva cançó més coneguda

Famosos

La seva gira arribarà a Cornellà 
El madrileny oferirà un concert el pròxim 8 de juny   

El seu fill versiona el seu nou ‘single’
El nen de 7 anys interpreta ‘No tengo nada’ al piano

QUÈ HA FET?

| SNK Neo Geo Christmas
La mítica consola Neo Geo torna al mercat amb un format de

Nadal i amb 48 jocs instal·lats per poder gaudir durant les festes.



15 | 

Viu en línia

15 I 16 DE DESEMBRE
Tot el dia El tercer cap de setmana d’aquest mes,

la ciutat tornarà a acollir un clàssic de les fes-
tes de Nadal, la Fira de Santa Llúcia. / Diver-
ses places de la ciutat.

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
18:00 Ser dona en una societat patriarcal com

l'antic Egipte no era gens fàcil i, en aquesta
conferència, es reflexionarà sobre quins rols
jugaven en la societat del regne. / Sala Titán
de la biblioteca Marta Mata.

FINS AL 24 DE GENER
Tarda Tot i que hi hagi les festes, no s’aturen els

cursos de fotografia analògica i digital, que
s’allargaran fins a finals del mes que ve. Les
places del taller són limitades. / Centre Cívic
Sant Ildefons.

FINS AL 16 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Recta final de l’exposició anome-

nada Cornellà Humana: ciutat educadora,
viva i integradora, un projecte que mostra to-
tes les iniciatives solidàries que es fan a la ciu-
tat. / Plaça d’Europa.

TOT EL MES
Matí-Tarda Des del passat diumenge 9, la

ciutat acull la mostra Qui no anuncia no ven,
una repassada per quatre dècades d’artistes
catalans i publicitat a principis del segle XX.
/ Planta baixa del Museu Palau Mercader.

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
10:00 El tercer dissabte d’aquest mes es farà la

darrera visita de l’any per conèixer l’entorn na-
tural del riu Llobregat. L’activitat és gratuï-
ta, però cal inscripció prèvia.

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
18:00 El Petit Dalí és el nom d’una de les darreres

propostes teatrals infantils de l’any. És una
adaptació de la història d’aquest geni, nas-
cut a Figueres, somiador i una mica trapella.
/ Teatre Auditori.

DISSABTE 12 DE GENER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la ca-

torzena jornada de la Copa Catalunya feme-
nina entre el Basket Almeda i el CB Grup Bar-
na. / Pavelló Almeda.

Els petits llobatons serà el nom d’a-
questa narració una de les darreres pro-
postes infantils de l’any a la ciutat. / Bi-
blioteca Central.

Una família de llops arriba
a la Biblioteca Central

Dissabte 15 de desembre a les 12:00

Curs gratuït adreçat a persones a per-
sones que tinguin més de 18 anys i que
no tinguin l’hàbit adquirit de cuinar.
S’allargarà fins al mes de juny. / Cen-
tre Cívic Sant Ildefons.

Un curs per a persones que
siguin poc hàbils a la cuina
Des del 18 de gener a les 11:00

Oriol Broggi dirigeix aquesta versió de
la tragèdia grega Èdip, que arriba a la
ciutat amb una interpretació molt
aplaudida de l’actor Julio Manrique. /
Teatre Auditori.

Julio Manrique aterra a la
ciutat amb l’aclamada ‘Èdip’

Diumenge 16 de desembre a les 19:00

Partit de futbol corresponent a la di-
vuitena jornada del grup 3 de Sego-
na B entre el Cornellà i l’Ebro de Sa-
ragossa. / Municipal de Cornellà.

Cornellà - Ebro, el darrer
partit de l’any dels verds

Dissabte 22 de desembre a les 18:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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