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Els partits comencen a
perfilar les candidatures per
a les eleccions municipals

La UE Cornellà de Xavi Calm
viu un moment dolç i escala
fins a la segona posició a la lliga
6 anys

líniacornellà
baix llobregat
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Aturen el desnonament d’una
víctima de violència masclista
El Sant Joan de Déu, propietari del pis de Cornellà on viu la dona, fa marxa enrere i negociarà amb ella pàg 6

MÚSICA pàg 9

Joan Dausà presentarà
el seu ‘Ara som gegants’
a L’Auditori el 9 de febrer
ECONOMIA pàg 6

El Ple dona llum verda a un
pressupost de 85,6 milions

Fre a la velocitat
El límit de 30 km/h s’amplia per afavorir les bicis

COMUNICACIÓ pàg 5
pàg 8

Línia Cornellà estrena
un nou web redissenyat
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A l’esquerra, la presentació de Raquel Albiol com a candidata d’ERC, amb Joan Tardà i Gabriel Rufián. A la dreta, el cap de llista del PP, el regidor Manuel Casado. Fotos: ERC i PP

Escalfant motors
» Els partits polítics comencen a perfilar les seves candidatures per a les eleccions municipals
» Totes les formacions volen disputar l’alcaldia al PSC, que governa l’Ajuntament des del 1987
POLÍTICA4Les llistes que els
partits polítics presentaran a les
eleccions municipals del pròxim
26 de maig van agafant forma. A
l’oposició, algunes formacions
tenen la feina més avançada que
d’altres, però totes comencen a
preparar l’assalt a un Ajuntament que el PSC ha governat
des del 1987.
Un dels partits que estrenarà
cap de llista per intentar desbancar els socialistes, que el 2015
van perdre la majoria absoluta
després de set mandats, serà el
Partit Popular. A mitjans de mes,
el comitè electoral del PP va confirmar com a candidat a l’alcaldia
al regidor Manuel Casado, que
també és el president local del
partit. Casado haurà de prendre
el relleu a Daniel Serrano, que ha
renunciat a repetir com a cap de
llista per centrar-se en el seu

nou càrrec, secretari general del
PP català, amb l’objectiu de millorar els resultats del partit tant
a les municipals com a les eleccions europees, que se celebraran
el mateix dia.
A la ciutat, Casado serà l’encarregat de recuperar el terreny
perdut pel PP el 2015, quan va
passar de 5 a 2 regidors i de segona a sisena força del Ple.

nera, ERC va recuperar la representació al Ple després de quedar
fora el 2011.
La cap de llista dels republicans tornarà a ser Raquel Albiol,
que va ser presentada el passat 18
de gener en un acte que va omplir
el Citilab i que va comptar amb la
presència de Gabriel Rufián i del
cornellanenc Joan Tardà, portaveu d’ERC al Congrés.

CONTINUAR CREIXENT
Si hi ha un partit que espera
mantenir els bons resultats aconseguits ara fa quatre anys i treballarà per millorar-los és Esquerra Republicana.
El 2015, els republicans van
repetir els seus segons millors resultats després de rebre 3.210 vots
i aconseguir dos regidors, els
mateixos que van tenir entre el
2003 i el 2007. D’aquesta ma-

EN SOLITARI
Una de les propostes, impulsada
per Junts per Cornellà, que les
forces independentistes han descartat és la de crear una llista única. Davant d’aquesta decisió, els
hereus de Convergència han
anunciat, a través d’un comunicat, que es presentaran en solitari, amb l’objectiu de recuperar
la representació al Ple que van
perdre l’any 2015.

Podem es presentarà amb
Iniciativa i Esquerra Unida

COALICIÓ4Disputar l’hegemonia del PSC a la ciutat.
Amb aquest objectiu, les organitzacions locals de Podem,
Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida han anunciat
que, el pròxim 26 de maig, es
presentaran juntes en una
“nova candidatura d’esquerres unitària”.
En un comunicat, els tres
partits es van mostrar “molt
satisfets” per haver aconseguit
aquest acord i asseguren que
aquesta “candidatura inèdita”
permetrà oferir als cornellanencs “una nova alternativa
àmplia i coherent”.

En el mateix document, els
tres partits consideren que el
model de ciutat del PSC, que
ha governat l’Ajuntament durant els últims 32 anys, està esgotat i afegeixen que l’acord
entre les tres forces polítiques
“neix per ser la garantia de
canvi”.
Però la realitat és que durant aquest mandat, en què els
socialistes no han tingut majoria absoluta per primer cop
des del 1987, els dos regidors
d’ICV han estat un dels socis
preferents de Balmón a l’hora
de buscar suports per aprovar
les propostes del govern al Ple.
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Els semàfors

La lupa

Operació fred
per Francesc Reina

Sant Joan de Déu

L’ordre hospitalària Sant Joan de Déu ha
aturat un desnonament que, a finals de
mes, expulsava una dona víctima de violència de gènere i el seu fill de sis mesos.
Tot i que tard, bona reacció de l’entitat
davant la pressió de la PAH i els mitjans.
pàgina 6

Existeix a Espanya una brigada d'in- Petrum, on alguns alcaldes i famílies del només deixen veure detalls de tant en
vestigació policial que posa nom als ope- nord i del sud català pagaven comissions tant, a pinzellades. Són paisatges inratius sense seguir més protocol que el a fundacions properes a la seva conve- complets. L'operació fred és un dispocriteri de no donar pistes. Així doncs, les niència. L'operació Catalunya segueix sitiu que realitzen els ajuntaments quan
operacions es coneixen públicament oferint-nos sorpreses sobre la família Pu- es preveuen temperatures properes als
per la inventiva o coneixement i les afi- jol per tràfic d'influències, suborn, cor- 0º. No hi ha delictes. Va dirigit a les percions dels agents, o alguna novetat en el rupció i falsedats. L'home de confiança sones que viuen sense llar en un intent
transcurs de la investigació. Fins i tot les de l'expresident Mas, que va ser treso- d'evitar patiments grans, ja que es premés delicades solen identificar-se en al- rer de la formació esmentada, Daniel tén prevenir malalties i defuncions. Al
tres idiomes. També hi ha intervencions Osàcar, al costat dels seus socis Rahola carrer es passa malament cada dia. A
que no donen per més i remés, la gent que dorm en
ben l'apel·latiu de Cas.
cotxes s'escapa dels comptes
Les classes econòmiques dominants
L'operació Anúbis es va
dels serveis socials i els que
batejar així amb motiu del
locals i habitatges
evadeixen les seves riqueses, impedint habiten
referèndum d'independència
ocupats encara més, aquests
declarat il·legal pel Tribunal
no compten.
el benestar dels més necessitats
Constitucional. L'operació
Les classes econòmicaEstela va treballar en el desment dominants i els polímantellament del frau de la Diputació de Matutes, Prenafeta i Estivill, van ser acu- tics poderosos evadeixen les seves riBarcelona amb Salvador Esteve, ex- sats per fraus milionaris en el cas Palau queses per amagar en els paradisos fispresident, de Junts x Catalunya. L'A- de la Música i en algunes concessions cals que, abans i després de la llista
gència de l'aigua es va veure implicada constructores d'edificis emblemàtics de Falciani, s'estenen impunement per tot
amb alts càrrecs de Medi Ambient sota la Generalitat. L'operació Mercuri va de- el planeta amb la col·laboració d'entiles sigles de Convergència Democràtica mostrar delictes urbanístics amb la tats financeres. Aquestes castes no
de Catalunya; l’exsecretari de relacions connivència de membres del partit so- fan més que perjudicar greument als
internacionals, Victor Terradellas, abans cialista; igual que el cas Pallerols, per frau seus conciutadans, ja que ens priven
de proposar un exèrcit català, va ser in- i malversació en els Ferrocarrils de la Ge- del capital necessari per a distribuir
vestigat per relacions econòmiques sos- neralitat i la línia 9 del metro. El cas In- aquestes quanties equitativament enpitoses amb ONG’s internacionals. So- nova va demostrar corrupció en càrrecs tre el conjunt de la població, impedint
bre el cas 3% van informar d'un finan- del departament de Salut amb el concurs dolosament el benestar i la prosperiçament il·lícit del mateix partit. A la ma- de tots dos partits.
tat de les poblacions més necessitades,
teixa bancada se li atribueix l'operació
Hi ha operacions que no són oficials, i el pitjor, insultant-les.

Cornellà Solidari

L’entitat celebra el seu 25è aniversari
amb una exposició que recorda totes les
accions solidàries que ha dut a terme
aquests anys. A més, els seus membres
continuen cooperant amb països com
Nicaragua, el Sàhara, Cuba o Camerun.
pàgina 8

Basket Almeda

Les cornellanenques estan a punt per
arrencar la segona meitat d’una lliga
que, de moment, és perfecta: les d’Eloy
Acedo han guanyat els 15 partits de la
primera volta i són una de les grans candidates a aconseguir pujar de categoria.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@suma_cero

Una de las cosas que
más daño puede hacer a Uber son los derechos laborales de sus trabajadores. Si
los muchos taxistas que no trabajan por
cuenta propia fueran capaces de desvincularse de su patronal y movilizarse conjuntamente con los conductores
de Uber, ganaban todos.

@Helena_VillarRT
El que confunde la crisis del taxi contra Uber
y Cabify con un conflicto
de progreso tecnológico en vez de un
conflicto de derechos laborales o no
está entendiendo nada o lo hace con
toda la intención. Esto no va de aplicaciones y vehículos de último modelo, va de neoliberalismo salvaje.
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@carlosecue
Bolsonaro dice en Davos que va sacar la
“ideología” de la economía brasileña. Acto seguido anuncia
privatizaciones, bajadas masivas de
impuestos y liberalizaciones, que como
todo el mundo sabe no tienen nada de
ideológico. Y después añade que Latinoamérica ya no será de la izquierda.
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Línia Cornellà estrena
un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Cornellà
fa un pas endavant en l’àmbit digital. Recentment ha posat en
marxa un nou web renovat i interconnectat amb la resta d’edicions Líniai els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal manera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minimalista, s’adapta a totes les pantalles i prioritza la fotografia i la claredat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

El + llegit

a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns nivells alts en disseny gràfic”, explica Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’empresa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

líniacornellà.cat
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L’expresident José Montilla
visita els presos polítics

2

El gimnàs de l’Escola L’Areny
no estarà acabat fins al febrer

3

La meitat?

4

El ‘Sí’ torna a alçar la veu

5

El Gran Recapte d’Aliments
recull 35 tones de menjar

Deslliurem-la

El dolor

per Jordi Lleal

per @ModernetdeMerda

En aquests dies convulsos en què,
als independentistes, la política
espanyola ens les endinya de tots
colors, es fan una sèrie de propostes que posen els pèls de
punta. Per Pablo Casado s’ha d’aplicar el 155 a perpetuïtat, s’ha
d’endurir el règim de presons pels
independentistes, pels de la Gürtel i altres casos del PP no en diu
res, il·legalitzar els partits independentistes i lliurar el territori
de fanàtics racistes i supremacistes. Es podria fer una proposta:
Espanyols! Des de Catalunya
ens fem càrrec que no es pot continuar així, que ja no podeu suportar més la càrrega política i
econòmica que suposa anar transferint any rere any diners cap a
Catalunya, insolidària amb la
resta del territori espanyol. Com
diu Carmen Maura, s’ha d’aturar
aquesta sagnia, ja n’hi ha prou,
que es posen negres per mor d’aquesta infàmia. Per això ens volem independitzar, per alliberarnos d’un país que no para de
ploriquejar demanant almoines
sense parar. Mai en tenen prou.
Que si infraestructures, que si balances fiscals, que si immersió lingüística, que si Mossos, que si TV3
i Catalunya Ràdio. És un no parar!
Espanyols, una vegada deslliurats d’aquesta sangonera que
no para de xuclar-vos els vostres
diners, viureu com Déu! Gaudireu
d’una vida rica i plena. Ho enteneu no? Si us plau, poseu-vos les
piles i, treballant de valent, entre
tots ho podrem aconseguir. Paraula que, per part nostra, hi abocarem totes les nostres capacitats
i energies per deixar-vos tranquils
i en pau d’una vegada. Vinga somhi! Anem per feina!

Estem gestionant la derrota i ho
estem fent com podem. Amb
molt més desencert del que tocaria, és evident. El problema
més palpable, crec, és el desgast
emocional que carreguem sobre
les espatlles. Es nota que els presos i la repressió pesen i això està
fent que tothom es comporti de
manera estranya: uns, quedantse amb la bandera de l'1-O i exhibint l'independentisme més
testosterònic; altres, dubtant de
si explicar del tot o no que el seu
pla no és a curt termini i que inclou aromes peixalcovistes.
El dolor ens enverina el discurs a tots. Però ja han passat
molts mesos d'ençà dels primers
empresonaments i hauríem de
ser capaços de refer-nos del cop
i no deixar que aquest dolor continuï prenent decisions en nom
nostre. Els presos han repetit mil
vegades que són conscients de
quin és el seu paper històric. Per
què a fora no assumim el nostre?
Per què no som capaços de tirar
endavant, fent propostes que no
vinguin embolicades de dolor?
Crec que toca ser valents en
aquest sentit. I això significa
ser capaç de posar-te davant
d'un faristol i explicar solemnement el què, el perquè i el com
de la teva proposta post-1O.
És evident que JxC i ERC tenen propostes diferents. Doncs
que les expliquin, però clarament. Que surti JxC i expliqui
amb detall en què consisteix i

què implica la proposta d'anar a
totes amb una majoria dèbil i debilitada, sense reconeixements
i amb mitja Catalunya a punt per
ajudar l'Estat a escanyar-te. Que
surti ERC i expliqui amb detall
en què consisteix i què implica
girar full de l'1 d'Octubre, seguir la veta a l'Estat per dirigir la
gestoria i aspirar a una majoria
més àmplia en un futur no determinat.
I que no s'escudin en excuses com, per exemple la unitat,
per evitar fer aquesta reflexió i
aquest pas. No ens enganyem,
no hi haurà unitat independentista en un futur pròxim perquè,
ara mateix, hi ha -com a mínimdos projectes antagònics per
aconseguir-la. I no passa res, la
política és això. I el nostre país
és aquest. No ens posem nerviosos ni vulguem embolcallarho tot d'unitat, perquè unitat no
sempre vol dir projecte. I sembla que ara la invoquem més per
donar una via de sortida al dolor -i per pressionar-nos els uns
als altres- que no pas per marcar nous fulls de ruta amb cara
i ulls.
Si us plau, deixem de fer política estèril amb el dolor i pugem
a l'escenari. Expliquem-nos bé
(sense limitar-nos a escopir titulars), bastim les propostes de
dades i fets i tractem-nos com si
algun dia haguéssim estat prou
adults com per ser capaços de fer
un 1 d'Octubre.

Línia Cornellà no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#GranViaOcupada

@NicoFul: Els CDR col·lapsant la Gran Via
i agredint cotxes i conductors al centre
de Barcelona! Terrorisme! Ah, no, tranquils,
que són taxistes. No passa res.

#FitxatgeEsperat

@sergifarrecon_d: Ter Stegen, Arthur,
Sergi Roberto, Dembélé, Aleñà i ara De
Jong. Rejovenir l’equip amb garanties d’èxit sense deixar de competir!

#LlibertatdExpressió

@vicentmontagud: Rafael Murúa, 34 años,
primer periodista asesinado en México en
2019. Era director de la radio comunitaria
Radio Kashana. Lo han matado a tiros.
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Viquipèdia | L’article 600.000 en català és d’una cornellanenca
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L’activista Pura Velarde, que va fer el pregó de les Festes de Corpus de l’any passat, és la protagonista de l’article número 600.000 publicat a la Viquipèdia en català. Gràcies a aquesta
nova entrada, la versió catalana de Viquipèdia és la vintena del món en nombre d’articles.

El Sant Joan de Déu frena
un desnonament polèmic
» L’ordre hospitalària, a qui la PAH considera un “gran tenidor de
pisos”, negociarà una solució amb la dona que viu al pis de Cornellà
Pau Massip
CORNELLÀ
La Sheila, víctima de violència de
gènere i mare d’un nadó de sis
mesos, respira una mica més
tranquil·la. El desnonament que
s’havia d’executar el 31 de gener
i que l’havia de fer fora d’un pis de
Sant Ildefons propietat de l’Ordre
Hospitalària de Sant Joan de
Déu finalment s’ha aturat. Ho va
saber divendres 25 de gener,
quan l’advocada de l’ordre va
demanar al jutge que paralitzés el
desnonament per poder negociar
amb ella amb tranquil·litat.
El dia abans, Línia Cornellà
havia trucat a Sant Joan de Déu
per saber els motius del desnonament, però des del centre havien dit que no es pronunciarien
fins que hi hagués una sentència
del jutge, després del judici oral
que es va celebrar el 23 de gener.

Víctor González, portaveu de
la PAH, explica que el pis on viu
la Sheila des de fa un any era d’una dona que va morir sense hereus
i que el va donar a l’ordre hospitalària, que per a la plataforma és
un “gran tenidor de pisos”.
Per aturar el desnonament, la
PAH estava intentant parlar amb
Sant Joan de Déu des de principis d’any, però no ho havia aconseguit. Ara, celebren la decisió
presa per l’ordre hospitalària d’aturar la desocupació i parlar amb
la Sheila per trobar una solució.

PRESSIÓ A L’AJUNTAMENT
Però des de la PAH avisen que hi
ha més desnonaments en marxa,
com el que afecta l’Andrea. En
aquest cas, la jutge va donar tres
mesos a les administracions per
trobar una solució, però el 3 de febrer s’acaba aquest termini i encara no se n’ha trobat cap. Des de
la PAH denuncien que la resposta
de l’Ajuntament és que no hi ha
“pisos socials lliures a la ciutat”,
tot i que des del consistori asseguren que treballen per aconseguir-li un lloguer social.

El Ple aprova un pressupost
de 85,6 milions per al 2019

ECONOMIA4El govern municipal ha aprovat un pressupost de
85,6 milions d’euros per a aquest
2019. Els comptes, que suposen
un increment de gairebé un 3%
en comparació amb l’any passat,
es van debatre durant l’últim Ple
de l’any, que es va celebrar el passat 20 de desembre.
Segons les xifres, les partides
per a polítiques socials augmentaran. Per exemple, el consistori destinarà un milió d’euros a un
nou pla d’ocupació local.

Pel que fa a les inversions, una
de les partides més importants
serà la destinada a construir la
nova biblioteca a Almeda, que
comptarà amb un pressupost
d’1,4 milions d’euros.
CONGELACIÓ D’IMPOSTOS
El govern també ha anunciat
que, per tercer any consecutiu, no
apujarà l’Impost de Béns Immobles (IBI) ni cap dels altres impostos municipals per “reduir la
càrrega fiscal” sobre els ciutadans.

Aquest 2019, l’Ajuntament augmentarà la despesa social. Foto: Arxiu

Debat sobre ciutats sostenibles

MEDI AMBIENT4La ciutat acollirà un congrés internacional per
analitzar què estan fent les metròpolis europees per ser més
sostenibles i per lluitar contra els
efectes del canvi climàtic.
El Citilab és l’escenari triat
per acollir, els dies 7 i 8 de febrer,
una sèrie de debats i conferències que, sota el títol ‘Greening
for change. Experiències de les
ciutats Green Capital & Green
Leaf’, valoraran el compromís
ambiental de les ciutats euro-

pees. Durant les xerrades, els
convidats explicaran quines són
les experiències i les pràctiques
sobre sostenibilitat urbana que
han desenvolupat les diferents
ciutats europees sota l’impuls de
la Unió Europea.

RECONEIXEMENT A LA CIUTAT
Aquestes jornades també serviran per presentar el premi Green Leaf 2019 que va rebre el projecte Cornellà Natura el passat
mes de juny.

Aquest guardó valora el compromís de la ciutat per transformar-se en un municipi sostenible que, gràcies a les diferents mesures i decisions preses,
acabi millorant la qualitat de
vida dels ciutadans. Els participants a les jornades podran
comprovar sobre el terreny la feina feta pel consistori amb dues
visites guiades, el primer dia a les
zones de la ciutat on s’han fet
obres i el segon, amb una visita
al Parc del Riu Llobregat.
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Límit de velocitat a 30 km/h per
millorar la circulació de les bicis
MOBILITAT4L’Ajuntament vol
augmentar la xarxa de carrers de
la ciutat per on puguin circular
les bicicletes amb seguretat. Per
això, el consistori ha decidit limitar a 30 km/h la velocitat
d’algunes vies, amb l’objectiu
de millorar la relació entre ciclistes i la resta de vehicles que
circulen per la calçada. Per tal
que la mesura arribi a tots els barris, la limitació de velocitat s’aplicarà a més de quatre quilòmetres de carrers de la ciutat.
El carrer Anoia, al barri de la
Gavarra, va ser el primer a provar la mesura l’any passat. Ara se
li sumaran els carrers Rubió i Ors
i Mossèn Andreu i les avingudes
Línia Elèctrica i Baix Llobregat,
entre la carretera de Sant Boi i el
carrer del Rugbi. També s’aplicarà el límit de velocitat al passeig dels Ferrocarrils Catalans,
en el tram comprès entre l’avinguda Baix Llobregat i la carretera
del Prat. Finalment, la xarxa la
completaran el carrer Empordà
i la carretera del Prat, on s’aprofitaran les obres que s’hi estan fent per canviar la senyalització i pintar el límit de 30 km/h
a l’asfalt, com s’ha fet a la resta
de carrers.
Amb l’aplicació d’aquesta
mesura, el govern d’Antonio

SUCCESSOS4Un fanal de grans dimensions va caure sobre un
banc el passat diumenge 27 de gener. Els fets, que no van provocar danys personals, van passar al barri de Sant Ildefons.

Taula per millorar la mobilitat
a la zona de l’RCDE Stadium

El límit de velocitat s’aplica en zones com l’avinguda dels Alps. Foto: Ajuntament

Balmón pretén fomentar la mobilitat sostenible i, a la vegada,
reduir la contaminació a la ciutat. A més, el consistori assegura que el límit de velocitat disminuirà la gravetat en cas d’accident.
NOVA ENTRADA AL POBLE
Fora d’aquestes vies on s’aplicarà
la mesura, bàsicament carrers
estrets amb un sol carril de circulació per sentit, l’Ajuntament
també ha construït carrils bici separats de la calçada en avingudes
més amples.

És el cas de l’avinguda dels
Alps o el de la recentment renovada avinguda de Sant Ildefons,
a l’entrada nord de la ciutat. En
els dos casos les obres van servir
per ampliar les voreres i per
ubicar-hi un carril bici, construït
en paral·lel a la zona dels vianants. A més, a l’avinguda Sant
Ildefons s’han plantat arbres i arbustos per separar la calçada
del carril bici.
Després de les obres, a les
dues avingudes s’han reduït el
nombre de carrils per a cotxes i
s’ha limitat la velocitat a 30 km/h.

ACORD4El director general de
l’Espanyol, Roger Guasch, i el
vicepresident de mobilitat i transport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), Antoni Poveda, es van reunir a principis de
mes per analitzar els problemes
de mobilitat que es generen al voltant del camp de l’Espanyol, l’RCDE Stadium, els dies de partit.
L’objectiu de la trobada va
ser crear una taula de treball on
hi haurà representants del club
i de l’entitat supramunicipal.
Aquesta mesa serà l’encarregada d’estudiar les possibles solucions per facilitar la circulació al
voltant del camp de futbol.

Durant la reunió, Guasch va
explicar que un dels principals
problemes que es troben els socis
del club, bàsicament els dies de
partit, són les cues que han de fer
a les principals vies d’accés a l’estadi, que es formen tant per accedir al camp abans del matx com
per marxar un cop s’ha acabat.
Per altra banda, Poveda va
explicar que una de les prioritats
de l’AMB serà millorar la connexió de l’estadi amb transport
públic, perquè d’aquesta manera sigui una de les primeres
opcions per als socis. Però també va assegurar que l’AMB reordenarà l’espai per als cotxes.
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Joan Dausà presentarà
‘Ara som gegants’a L’Auditori
CULTURA4Joan Dausà oferirà
en concert el seu últim disc, ‘Ara
som gegants’, a L’Auditori. L’espectacle serà el pròxim dissabte
9 de febrer a les nou del vespre i
permetrà veure, en directe, l’últim treball del cantant baixllobregatí. De fet, aquest disc, que
va veure la llum l’abril de l’any
passat, va ser una gran notícia
per als fans, ja que Dausà feia tres
anys que havia aparcat la seva carrera musical i havia dit en alguna entrevista que no sabia si
tornaria a tocar o si deixaria definitivament la música.
Amb ‘Ara som gegants’, Dausà proposa un viatge interior
parlant de qüestions com la
pèrdua dels records. Però en
aquest disc, el cantant de Sant
Feliu, que sempre sap buscar la
connexió més íntima amb el
públic, també tracta temes més
socials. Una de les intencions de
l’artista ha estat parlar de la
superació personal, però també
de la col·lectiva.
A l’abril farà un any que Dausà no ha parat de fer concerts per
tot el país presentant el seu disc
i omplint tots els auditoris on ha
anat des de llavors, on ha arribat
a penjar el cartell d’entrades esgotades en més d’una ocasió. Per
als que el vulguin veure a la ciu-

líniacornellà.cat

‘Cornellà Solidari’exposa
la feina feta en 25 anys

RECONEIXEMENT4‘Més de 25
anys fent solidaritat’ és el nom escollit per a l’exposició que, des del
15 de gener, repassa la trajectòria de l’entitat ‘Cornellà Solidari’.
La mostra vol donar a conèixer, a través de la fotografia, la
història de l’entitat i les campanyes d’ajuda i sensibilització
que ha fet i fa a diferents països
d’arreu del món. En el recull es
podran veure les campanyes fe-

tes des de mitjans dels 80, així
com l’agermanament de la ciutat
amb el poble nicaragüenc de Jinotega el 1986, llavor del naixement de l’entitat, que es va formalitzar el 1993. Aquell mateix
any, per exemple, es van enviar
deu tones d’aliments i roba a
Bòsnia.
Actualment, l’entitat col·labora a Cuba, el Camerun, el Sàhara Occidental i Nicaragua.

Un centenar de persones
s’apunten a‘La Veu de Cornellà’

El cantant presentarà el seu nou disc, Ara som gegants. Foto: Joan Dausà

tat, ja es poden comprar les entrades anticipades, que costen 18
euros.

CARTELLERA D’ANIVERSARI
Aquest 2019 serà un any de celebració per L’Auditori. L’espai
celebra els seus 25 anys de vida
i ha decidit compartir-ho amb
tots els ciutadans. Per fer-ho, ha
programat una cartellera plena
d’artistes de primer nivell. Totes
les edats i tots els gustos trobaran el seu espectacle per compartir aquest aniversari tan especial. Per poder-ho fer, gairebé

es doblaran els espectacles programats, en comparació amb la
cartellera de la temporada passada. Fins al mes de juny, passaran per l’escenari de L’Auditori
actors del nivell de Joel Joan,
Joan Pera, Ramon Madaula o
Pere Arquillué.
A més, també es podran veure espectacles musicals com el
concert teatralitzat que oferirà el
grup Love of Lesbian el pròxim
23 de febrer o l’espectacle ‘Nacidos para bailar’ de Los Vivancos, que serà un dels primers a
engegar la nova temporada.

CONCURS4La primera edició
del concurs ‘La Veu de Cornellà’
ha estat un èxit de convocatòria
després de rebre gairebé un centenar d’inscripcions. Fins a 93
cantants de totes les edats es van
apuntar al concurs que vol ajudar els cantants cornellanencs a
millorar la seva tècnica.
Tots ells van haver de passar
una prova de selecció a l’Auditori
de Sant Ildefons davant d’un jurat, que va ser l’encarregat de
triar els 24 semifinalistes, 12
dels quals són infants i els altres
12 adults.
Ara, els concursants rebran
una classe magistral col·lectiva de
cant i tècnica vocal. La faran la

cantant i coach vocal Silvia de la
Cal i el pianista, compositor i cantant Oscar Larios i servirà per
preparar-se per al pròxim repte,
el pas a la semifinal, que es farà
a l’Auditori de Cornellà diumenge 3 de febrer a partir de les
cinc de la tarda.
Els participants es jugaran,
davant d’un jurat format per
músics professionals, professors
de cant i algun convidat rellevant
de la ciutat, ser un dels dotze semifinalistes. A més, el cantant
més votat pel públic present a la
sala, que haurà de demanar l’entrada a la regidoria de Cultura,
anirà directament a la final, que
es farà el 10 de febrer.
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La sisena edició del QuintoTapa de la ciutat va servir als assistents més de 30.000
tapes, totes amb els productes del Parc Agrari com a protagonistes. El restaurant
l’Eixerit va ser el guanyador de la millor tapa amb el Milfulles de xai i carbassa.

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans
Albert Ribas
CORNELLÀ
Una munió de gent preparada
per entrar en uns grans magatzems just abans de la seva
obertura. Aquesta era la clàssica foto que fins fa poc il·lustrava millor l’inici de les rebaixes.
La imatge, però, ha perdut molta força en els últims anys.
El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu
esquema clàssic de vendes s’ha
anat difuminant, principalment
la campanya de rebaixes. El
passat 7 de gener va arrencar,
teòricament, una nova edició de
les rebaixes d’hivern. Teòricament perquè les rebaixes, enteses com abans, ja no existeixen. “Les rebaixes com el període on es feien descomptes
per vendre estoc acumulat pràcticament han desaparegut.
S’han convertit en una cam-

panya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats
de Retail de Catalunya. Aquesta liberalització de les rebaixes
provoca que la gent pugui trobar comerços que fan descomptes durant la campanya de

“La baixada de les
temperatures ens
pot ajudar”, afirmen
des de RETAILcat
Nadal. “El 27 de desembre hi va
haver comerços que van començar a fer rebaixes, i el 2 de
gener també”, afegeix Calbet.
EL COMERÇ VOL CONSENS
Per intentar recuperar l’impacte que abans tenia el tret de
sortida de les rebaixes, des del
petit comerç demanen establir
una data de consens sobre l’inici

d’aquesta campanya. “Caldria
que des del sector comercial s’acordi el dia d’inici perquè ens
beneficiaria a tots”, afirma Calbet. El president de RETAILcat
remarca que el més important
és l’acord del sector i no el que
marca la llei catalana del 2017,
que va flexibilitzar les dates

El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

tradicionals per fer promocions: el 7 de gener i l’1 de juliol.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per
a aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser positives a causa del
descens de les temperatures

en comparació al desembre.
“Si es confirma la baixada de
les temperatures, ens pot ajudar a tenir una campanya una
mica millor que la de l’any passat, especialment al sector de la
moda i el tèxtil. Si no, pot estar
en la línia o ser una mica pitjor”, conclou Calbet.

Esports
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Atletisme | Bons resultats per al Cornellà Atlètic a Sabadell

Cinquens en la categoria masculina i quarts en la femenina. Aquests són els resultats que el
Cornellà Atlètic va obtenir en el Campionat de Catalunya de Clubs en Pista Coberta que es
va disputar, com sempre, a la Pista Coberta de Sabadell el segon cap de setmana del mes.

Una UE Cornellà en ratxa
escala fins a la segona posició
» Els de Xavi Calm han sumat 23 dels darrers 27 punts disputats
» L’equip segueix viu a la Copa RFEF: jugarà contra el Pontevedra
Pau Arriaga
CORNELLÀ
Els mesos van passant i les sensacions que deixa la UE Cornellà
segueixen sent excel·lents. El
conjunt de Xavi Calm no perd a
la lliga des de la meitat del passat
mes de novembre (ha sumat 23
dels últims 27 punts, en set victòries i dos empats) i després de
22 jornades s’ha col·locat segon
amb 39 punts, els mateixos que
l’Atlético Baleares, i tres menys
que el líder, el Vila-real B.
El tram inicial del febrer es
presenta com una oportunitat
perquè el conjunt verd confirmi
aquestes bones sensacions. El
primer partit del mes que ve serà
el diumenge 3, visitant un CF Badalona en hores baixes, però els
dos següents enfrontaments seran contra rivals directes de la
zona alta: una setmana més tard

Un moment de la victòria verda contra el València Mestalla. Foto: UEC

l’equip rebrà la visita del Lleida
Esportiu, mentre que el segon
desplaçament del febrer serà a un
escenari imponent: el Rico Pérez
d’Alacant, la casa de l’Hércules.

S’APUNTEN A LA COPA
Paral·lelament, el club segueix
avançant rondes a la Copa RFEF,
i ja és als quarts de final. El Cornellà va resoldre als penals l’eli-

minatòria de vuitens contra el Poblense balear (els verds van perdre 1-2 a casa, però van equilibrar
el resultat a Sa Pobla), de manera que el passat divendres 25 va
conèixer que jugarà contra el
Pontevedra, un conjunt del grup
1 de Segona B. L’anada es disputarà a l’estadi de Pasarón el 7 de
febrer, mentre que la tornada
serà a Cornellà set dies després.

La Cursa de la Dona
arriba a la seva 4a edició

ATLETISME4Tu corres, elles
guanyen. Aquest és el lema de
l’edició d’enguany (la quarta) de
la Cursa de la Dona, que es disputarà el pròxim diumenge 17 de
febrer. Aquesta vegada, la cursa
de cinc quilòmetres servirà per
ajudar les noies que estan en situació de risc a Bolívia i també
col·laborarà amb l’Escola d’Eduació Especial Virolai. Com és
habitual, Dream Runners o el
Club Delfos Cornellà són les en-

titats encarregades de l’organització d’aquesta prova, que té
padrins com Jordi Évole, Arcadi Alibé o David Selvas.
El tret de sortida de la prova
es farà a les 10 del matí a l’Estadi municipal d’atletisme i rugbi Pilar Pons. Les inscripcions estan
obertes (anys anteriors s’han rondat els 1.300 participants), però
els organitzadors també poden rebre donatius de gent que no vulguin o puguin córrer.

El Basket Almeda, a punt per
a la segona volta de la lliga

El primer equip femení del Bàsquet
Almeda afronta, a
partir del dissabte 2
de febrer, la segona volta d’una lliga que, fins ara, ha estat perfecta. El conjunt groc, que ha guanyat els primers 15 partits de la
Copa Catalunya, torna a la feina
després de l’All Star rebent la visita d’un dels equips de la zona
alta, el CB Roser de Barcelona.
La visita al Joventut Les Corts,
un altre dels conjunts de la capital del país, o el partit a casa contra el CB Igualada, actualment en

la novena posició, seran alguns
dels reptes que les d’Eloy Acedo
haurà d’afrontar durant les setmanes que han de venir.
REPRESENTATS A MANRESA
El club va tenir quatre representants en aquesta cita de les estrelles, que es va disputar durant
el cap de setmana dels dies 26 i
27 d’aquest mes al Nou Congost
de Manresa. Van ser Lucía Pablos, Cristina Pujol (que no va jugar), Carolina Guerrero i el tècnic,
Acedo. L’equip del sud, però, va
perdre contra el del nord (58-56).

Mal inici del CB Cornellà,
que s’apropa al descens

El CB Cornellà
ha de començar
a reaccionar com
més aviat millor
per no veure’s obligat a un tram
final de lliga agònic en el qual pateixi per la permanència. I és
que l’equip de Mario del Campo
ha perdut dos dels tres partits que
s’han jugat enguany (a la pista del
CB Tarragona i al Parc Esportiu
Llobregat contra el CB Quart), de
manera que, amb 15 jornades disputades, l’equip blau és onzè
amb un balanç de cinc partits
guanyats i 10 derrotes.

La lliga EBA s’aturarà durant el primer cap de setmana del
mes de febrer (es disputarà final
a quatre de la Lliga Catalana a
Igualada), de manera que l’equip tindrà uns dies per preparar
a consciència aquestes darreres
jornades de la competició.
Així, el primer repte per al
CBC serà el dissabte 9 de febrer
a dos quarts de set de la tarda,
quan viatjarà a Saragossa per
jugar a la pista d’El Olivar. El pròxim partit al PELL per al conjunt
blau serà el 17 de febrer, contra el
Tenea CB Esparreguera.

Viu en línia
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| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i
foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

Famosos

No t’ho perdis

Ningú la va veure però queda confirmat que Beyoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.
Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la
van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va
aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant
Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons
va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar paella i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restaurant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant
de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una
suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciutat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150
metres quadrats i es divideix en dos pisos.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Barcelona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Bridges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una
mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm
en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fotos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un
cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fotogràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.

Llibres

La fitxa

?

B E Y O N C É

QUI ÉS

...

Ser una estrella del pop internacional

ÉS FAMÓSA PER

Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

?

Visitar Barcelona per gravar un anunci

QUÈ HA FET

L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

...

A LES XARXES

Teatre

Els fans lamenten no haver-la vist

Els seus guardaespatlles la van escoltar en tot moment

Música

Pelis i sèries

El animal más triste
Juan Vico

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

Fans del sol
Oques Grasses

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i envoltant, entorn dels ressorts del desig.

Aquest musical atípic reivindica la normalitat de l’anormalitat, que per a l’autor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de representar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, divertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.
Al Tantarantana de Barcelona.

El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de febrer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum.

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris entre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.
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Cultura
DIVENDRES 1 DE FEBRER
21:00 Concert de l’Oriol, l’Àlex, el Joan, l’Arnau
i el Xavi, conguts com Mig quart de segle, una
banda de pop-folk en català que es va formar
fa cinc anys. / L’Auditori.

Joan Dausà oferirà
un concert a l’Auditori
Dissabte 9 de febrer a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Una sessió de lectura en
francès per tancar el mes
Dimecres 30 de gener a les 19:00

El llibre Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran serà el títol seleccionat per a
la darrera sessió d’aquest mes del
Club de lectura en francès. / Biblioteca de Sant Ildefons.

31 DE GENER I 7 DE FEBRER
17:30 El pedagog Albert Lacruz serà l’encarregat de coordinar el taller participatiu Ajudem
a l’èxit educatiu dels fills i les filles, organitzat
en col·laboració amb la Diputació. / INS Miquel Martí i Pol.
Els temes d’Ara som gegants, l’últim
treball d’estudi del cantautor Joan
Dausà, seran els grans protagonistes
del concert que farà a la ciutat el mes
que ve. / L’Auditori.

DILLUNS I DIMECRES
18:00 Cada dilluns i cada dimecres a la tarda es
farà una nova sessió del taller d’art, que coordina Evaristo Benítez, i que s’allargarà fins
a fins del mes de març. Cal inscripció prèvia.
/ Centre Cívic La Gavarra.

Exposicions

FINS AL 7 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la mostra anomenada 25 anys i més fent
solidaritat, per recordar el quart de segle de
vida de l’entitat Cornellà solidari. / Biblioteca de Sant Ildefons.

FINS AL 17 DE FEBRER
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà visitar la mostra anomenada Qui no
anuncia, no ven. Quatre dècades d’artistes catalans i la publicitat (1888-1929), de 50 figures
diferents. / Museu Palau Mercader.

Infantil

Una jornada per celebrar
el 5è aniversari del MMACA
Diumenge 3 de febrer a les 10:00

El primer diumenge del mes que ve hi
haurà activitats per celebrar el cinquè
aniversari del Museu de les Matemàtiques. / Parc de Can Mercader.

Esports
DIUMENGE 17 DE FEBRER
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la divuitena jornada del grup C-A de la lliga EBA
entre el CB Cornellà i el Mataró Boet. / Parc
Esportiu Llobregat.

La UE Cornellà estrena el febrer
a casa contra el Lleida Esportiu
Diumenge 10 de febrer a les 12:00

DISSABTE 2 DE FEBRER
12:00 La granja no s’adorm serà el títol de la primera narració del mes que ve, una sessió amb
titelles i una maleta que coordinarà la contacontes Ada Cusidó. Entrada gratuïta. / Biblioteca de Sant Ildefons.

FINS AL 15 DE FEBRER
18:00 Durant les dues primeres setmanes del
mes que ve es podran presentar propostes per
al Concurs de Comparses 2019, organitzat pel
Departament de Cultura.

Partit de futbol de la vint-i-quatrena
jornada del grup 3 de Segona Divisió
B entre la UE Cornellà i el Lleida Esportiu. / Municipal de Cornellà.
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