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L’AMB desplega una xarxa
de bicis elèctriques; les
entitats no s’hi conformen

El regidor d’ICV Arnau Funes
deixa la primera línia política
i torna a fer d’educador social
6 anys
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6 milions d’euros per posar
al dia els ambulatoris
La Generalitat construirà dos equipaments nous i reformarà el CAP Sant Ildefons, a més de millorar l’atenció pàg 6
pàg 8
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Levi Díaz i Ruth Jové
guanyen el concurs
‘La Veu de Cornellà’
COMERÇ pàg 10

50 anys fent ciutat
Els premis Ciutat de Cornellà reconeixen la tasca dels esplais

Un mapa sobre hàbits
alimentaris de Sant Ildefons
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El Cornellà es juga l’accés
a la final de la Copa RFEF

|2

líniacornellà.cat

Febrer 2019

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

3|

Reportatge

Febrer 2019

líniacornellà.cat

L’AMB vol fomentar l’ús de la bicicleta amb una xarxa de bicis elèctriques compartides. Foto: AMB

Fer créixer la bicicleta
» L’AMB desplega una xarxa de bicicletes elèctriques compartides per fomentar-ne l’ús
» Les entitats que promouen aquest transport ho veuen positiu però reclamen millores als carrils bici
Pau Massip
CORNELLÀ
Fa temps que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aposta per
millorar la connexió entre els
pobles que formen part d’aquest territori i que ho fa escollint sistemes de transport sostenibles i respectuosos amb el
medi ambient.
Per això, des del 12 de febrer
ha posat en marxa un nou servei
de bicicleta elèctrica pública
compartida sota el nom d’E-Bicibox. Per començar a desenvolupar aquest nou sistema i comprovar l’acceptació entre els ciutadans, en un primer moment
l’AMB ha posat a disposició dels
usuaris unes 300 bicicletes en
onze municipis del Barcelonès i

el Baix Llobregat i pròximament
també s’hi sumarà Sant Cugat
del Vallès.
Per municipis, Cornellà és la
segona ciutat per darrere de

56

bicicletes d’aquesta
nova xarxa són a
Cornellà: la segona
ciutat que en té més

l’Hospitalet que té més bicis.
En concret, en disposa de 56 en
8 aparcaments. Una xifra força
més alta que la de la majoria de
ciutats veïnes.
POSITIU PERÒ AMB RESERVES
Des de les entitats que promouen l’ús de la bicicleta com a

transport veuen amb bons ulls
aquesta iniciativa, però creuen
que és una aposta a mitges per
fomentar la bicicleta.
Des de La Saboga creuen
que la millor solució perquè més
gent deixés el vehicle privat i utilitzés la bicicleta seria crear un
“Bicing” metropolità que també
inclogués Barcelona, ja que molts
dels desplaçaments que es fan
són per anar a la capital catalana, que té el seu propi sistema de
bicicletes compartides i queda aïllat de la resta de municipis metropolitans.
Una de les altres demandes
que fan és que la principal aposta hauria de ser construir carrils
bici de qualitat, tan dins dels municipis com per connectar les diferents ciutats del territori, ja que
sense una bona infraestructura
és complicat guanyar usuaris.

Atraure els usuaris del cotxe
per reduir la contaminació

MEDI AMBIENT4L’aposta de
la bicicleta per part de l’AMB
confirma que aquest mitjà de
transport s’està convertint en
una alternativa que cada vegada utilitzen més ciutadans de
l’àrea metropolitana.
A més d’apostar per la mobilitat sostenible i fomentar el
canvi d’hàbits dels ciutadans,
la iniciativa de crear una xarxa de bicicletes elèctriques públiques compartides és una
bona manera de reduir els nivells de contaminació que pateix el territori. Per això, el projecte E-Bicibox s’engloba en el
lema “canviar d’hàbits és tan

necessari com l’aire que respirem” de l’AMB.
Des de les entitats i associacions que fomenten l’ús de
la bicicleta consideren que
aquesta nova xarxa de bicis
elèctriques pot ser una bona
porta d’entrada al món de la
bici per als usuaris que actualment fan servir el cotxe i
que podrien ser més reticents
a deixar el vehicle de motor per
una bicicleta tradicional.
L’abonament anual de l’EBicibox és de 30 euros i posa
300 bicicletes a disposició
dels seus usuaris i usuàries
els 365 dies de l’any.
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Els semàfors

La lupa

Debats polítics als jutjats
per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Rep. Feminista i LGBTI

Les jornades de debat per una República
Feminista i LGBTI van ser un èxit de
participació. Les participants van compartir perspectives molt interessants
sobre el paper de la lluita feminista i
LGBTI en el procés d’independència.
pàgina 8

A mesura que passin els dies del judiHa començat al Tribunal Suprem de l’Es- nyories devien sentir un calfred premotat espanyol el judici contra el Procés. L’es- nitori avisant que tot el prestigi que se su- ci quedarà palès que no hi va haver cap
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una posa a un alt magistrat de la judicatura pot mena de violència per part de la ciutadaflaire de naftalina que no l’han pogut re- anar-se’n en orris en un procés que té una nia convocada a votar, la DUI va ser una
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal mera declaració política sense conseqüènd’Estrasburg dels Drets Humans. Sens cies legals, els Mossos van seguir les insque sempre presidia la sala.
El primer acusat a l’estrena de les acu- dubte, un moment difícil per a aquests set truccions de la Justícia i no hi va haver malsacions proclamà: soc un pres polític. I senyors que no ens semblen imparcials i baratament de recursos públics. La veu dels
de forma natural, amb aquesta senzilla que més aviat es mostren sospitosos de presos ressonarà amb menys distorsions
frase, arribà el debat polític al Suprem. contaminació ideològica. Potser aquests mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,
i els mitjans estrangers i espaI l’acusat va utilitzar la menyols no tindran més remei
tàfora de la cadira buida,
El Tribunal Suprem es convertirà
que escoltar durant tot el judil’absència d’Espanya a la
ci com s’expliquen els protataula de la negociació amb
els pròxims mesos en l’àgora de debat gonistes catalans de l’1-O. Uns
Catalunya, i , a continuació,
líders polítics que es troben en
mirada a Marchena i als alque no han volgut ser les Corts
una situació d’indefensió acutres sis membres del tribunal
sats per les seves idees.
per dir-los que, per culpa
El pànic està instal·lat a l’altre costat:
d’aquesta absència, ara són ells, els jut- jutges, fiscals i advocats de l’Estat, notages, els que s’han d’encarregar de la fei- bles tots del poder judicial, dubtin i tin- els inculpats han engegat l’altaveu amb
guin por per les seves carreres i reputa- valentia, confiança i determinació. La juna que no han fet els polítics.
Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat ció personal. O potser hi ha algú (per pur dicialització del plet polític entre Cataespanyol (sobretot el profund) li és més fà- atzar) que tingui por de no estar a l’altu- lunya i Espanya ha acabat polititzant la
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as- ra del que la pàtria espera d’ell i esguer- justícia i el Tribunal Suprem es converseu sempre a la taula del diàleg però Es- ri una sentència tal com van fer aquells es- tirà els pròxims mesos en l’àgora de depanya no hi compareix mai. Quan Jun- trangers maldestres amb la sentència bat que no han volgut ser les Corts. Les
queras diu al tribunal que “votar no és de- d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi- idees no es poden tancar a la presó: n’alicte, impedir-ho per la força sí” queda clar rat, potser no hi van els millors sinó els caben sortint. Al carrer, les idees seguque ell i els altres encausats captaran l’a- amics dels més ben col·locats, i aquestes eixen ben vives, els presos polítics les tretenció de l’auditori espanyol i estranger. minúcies morals o ètiques no cal consi- uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.
Quin moment per a la història! Ses se- derar-les quan es tracta de la pàtria.

PEMB

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha triat el barri de Sant Ildefons per al
seu projecte de Food Mapping, una iniciativa per descobrir els hàbits alimentaris de la societat i veure quina influència
tenen el context econòmic i social.
pàgina 10

UE Cornellà

El calendari frenètic de la UE Cornellà,
que té partits de lliga i de Copa, ha provocat que els verds perdin alguna posició a la taula després de sumar només
un triomf en cinc partits a la lliga. Res,
però, que no es pugui recuperar.
pàgina 12
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El Twitter en paper

@MonicaSabata
Recentment ha fet 13
anys de la manifestació "Som una nació i tenim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en llibertat. Seguim!

@AdaColau
Les persones amb síndrome Asperger mereixen respecte i acompanyament. La inclusió és responsabilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternacionalAsperger.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xar-

Dipòsit Legal: B 12319-2013

@Apujolmas
El vot als partits catalans no és intercanviable. Recentment al @Congreso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els altres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de tenir més pes.

xes), Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica: Eduardo
Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Francesc
Sevillano, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Distribució:
Daniel Manuel, Wiliam Hernández, Yennil Viteri i
Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
Sánchez tiene a su izquierda un Podemos
dividido y que lleva meses haciendo campaña por él y a su derecha un Ciudadanos que se ha ido alejando del centro y coquetea con opciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables desde que Rajoy llegó a la Moncloa.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
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www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

lin Ersson, l'estudiant sueca de 21 anys que va aturar un vol a
Göteborg el 23 de juliol per evitar l'expulsió d'un refugiat, ha
estat condemnada a pagar una multa de 3.000 corones sueques (uns 286 euros) per haver violat les lleis d'aviació. Finalment el
refugiat va ser deportat a l'Afganistan en un altre vol.

E

na comissió del Parlament britànic ha titllat els directius
de Facebook de "gàngsters digitals". Concretament, ha
conclòs que prioritzen el benefici a la privacitat i, dit això,
els exigeix una regulació contra les 'fake news'. L'informe diu que
"Facebook continua escollint el benefici davant la seguretat”.

U

arlant de ‘fake news’, vegin el cas Der Spiegel. Claas Relotius,
il·lustre redactor d’aquest prestigiós setmanari alemany, ha
resultat ser un estafador. Ho va desemmascarar Juan Moreno, col·laborador de la publicació, que va demostrar que la majoria d’articles de Relotius eren ficticis. Un gran frau periodístic.

P

de la premsa a la televisió. Risto Mejide va expulsar del
'Chester' Arcadi Espada per la seva opinió sobre els nens
amb síndrome de Down. El fundador de Ciutadans diu que
els pares que tenen fills amb "una anomalia greu" n'han d'assumir "la responsabilitat econòmica i moral".

I

cabem amb una fotografia icònica. Se’n recorden de l’escena
en què un mariner feia un petó a una infermera a Times Square
durant les celebracions del final de la Segona Guerra Mundial?
Aquell home, George Mendonsa, ha mort recentment als 95 anys a
Middleton (Rhode Island).

A
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El dolor

Un oxímoron

La justícia ‘española’ prevarica

per Jordi Lleal

per Jordi Oriola

A la nostra societat hi ha fets que
condueixen a tenir la sensació
que algunes peces del puzle del
nostre món no encaixen. Ha estat
notícia que l’Audiència ha absolt
en el macrojudici pels sobresous
de Catalunya Caixa Narcís Serra i
Adolf Todó, juntament amb
trenta-nou membres del consell
d’administració, que estaven acusats d’administració deslleial i
apropiació indeguda. Aquests sobresous es van pactar quan Catalunya Caixa estava acomiadant
gran part de la plantilla, mentre
entrava en una greu crisi que
portà a la liquidació de la societat.
La sentència conclou que els sobresous eren legals. D’acord, però
foren morals? On són els principis ètics i morals d’una persona
que ha ostentat càrrecs de rellevància al nostre país, especialment a la ciutat de Barcelona?
Quin exemple s’ha de prendre
d’aquestes conductes indecents?
Les declaracions de Serra al sortir del Palau de la Justícia, afirmant tot seriós que “s’ha fet justícia”, clamen al cel. Per ètica,
podria desviar l’atenció i dir que
“s’ha demostrat que no hem delinquit”, per exemple, però és que
no pot haver-hi maridatge entre
Justícia i Ètica? Segons per qui
poden ser termes i conceptes
oposats, però altres els tenim com
a concordes. La moralitat ha de
prevaldre sobre altres interessos
com l’enriquiment i aprofitar-se
del poder per gaudir d’avantatges i fer el que ens doni la gana.
Ocupar càrrecs públics i en grans
empreses no és una patent de
cors per poder manegar les coses
en benefici propi. Si no, Justícia i
Ètica seran un oxímoron.

Aquest 12 de febrer ha començat el judici sumaríssim contra
l'independentisme català. 10 líders polítics i 2 dirigents d'organitzacions civils estan acusats
de delictes de rebel·lió i sedició.
A Catalunya la societat ho està
vivint molt malament i està esgotada d'haver d'estar manifestant-se contínuament. Ara
tothom està molt centrat en
saber quants anys de condemna cauran als acusats, però em
sembla que el tema important
no és si la justícia española
farà un judici just i proporcional, sinó que la justicia española
ha prevaricat en admetre el cas
com a delicte, perquè està clar
que no hi ha hagut cap delicte
(així ho han certificat les justícies d'Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Escòcia en haver d'examinar les peticions d'extradició, fetes per Espanya, que reclamava els polítics catalans que es
van exiliar a aquests països).
Per tant, encara que hi haguessin absolucions o condem-

nes baixes, ja hi ha hagut prevaricació en utilitzar fraudulentament la justícia per fer por
i amenaçar aquest moviment
polític. Es demana un referéndum d'autodeterminació vinculant, un projecte tan legítim
com qualsevol altre, tot i que
posa histèric l'Estat espanyol, un
estat ultranacionalista provinent d'una dictadura feixista
que no es va depurar en fer el
trànsit a la democracia fa 40
anys. Catalunya porta molts
anys fent manifestacions multitudinàries i demanant negociar amb Espanya una sortida
política a l'anhel de la societat
catalana, però Espanya ignora
la demanda i es nega a dialogar.
Per tant, el referèndum autoorganitzat de l'octubre de 2017
va ser tan sols una mobilització
per fer-se escoltar. Espanya,
enlloc de gestionar políticament un problema polític, l'ha
derivat a la justícia, i ara som
aquí: patint un judici polític
impropi d'un país de la UE.

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

#Absolució

@junqueras: Votar no és delicte, impedir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tornar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Amer

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#PolèmicaDOrdre

@orioldebalanzo: No deixes que els presidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el ministeri nega a Torra l'escorta.
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Els Mossos d’Esquadra van detenir dos homes el 27 de febrer al matí per la seva implicació
en una baralla que va acabar amb un tercer home mort. Els fets van passar durant
la matinada al barri de Sant Ildefons, molt a prop de la comissaria de la Policia Nacional.

Salut invertirà 6 milions d’euros
per posar al dia els ambulatoris
» Construirà dos equipaments nous i reformarà el CAP Sant Ildefons
» El Pacte de Salut i Benestar també millorarà la qualitat dels serveis
Pau Massip
CORNELLÀ
La Conselleria de Salut invertirà
gairebé sis milions d’euros a la
ciutat per posar al dia els equipaments sanitaris i revertir les
desigualtats que ha provocat la
crisi. Així ho va anunciar la consellera Alba Vergés en la firma,
juntament amb l’alcalde Antonio
Balmón, del Pacte de Salut i Benestar, que estarà en vigor fins al
2021.
La partida més important
anirà destinada a construir el
nou CAP Cornellà, que substituirà
el centre que hi ha al carrer Bellaterra i que mantindrà els mateixos serveis, a més d’incorporar
el servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, que ara es
troba al carrer Mossèn Jaume Soler. Balmón va explicar que el
consistori ja està estudiant dues

Vergés, Balmón i Comella firmant el pacte local de Salut. Foto: Ajuntament

possibles ubicacions per a aquest
projecte, que comptarà amb un
pressupost de 4,5 milions d’euros.
El segon projecte més important serà la construcció d’un
Centre d’Urgències d’Atenció Primària a l’antic local de la Seguretat Social que hi ha a l’avinguda Salvador Allende. Salut destinarà 850.000 euros a aquest
projecte, que alliberarà espai a
Sant Ildefons. Això permetrà am-

pliar el servei de rehabilitació
d’aquest centre, unes obres que
costaran uns 600.000 euros.
El pacte, que tant Vergés
com Balmón van valorar molt
positivament perquè és concret
i concís en les inversions que
farà, també impulsarà el treball
en xarxa entre les administracions per tal de reduir les desigualtats en salut i per millorar la
qualitat dels serveis sanitaris.

El Ple condemna el feixisme
amb una moció polèmica

PLE4Una moció presentada per
Esquerra Republicana al Ple del
passat 31 de gener va aixecar polseguera entre els partits d’esquerres de l’oposició.
La qüestió és que el document dels republicans, que proposava que no se cedissin espais
municipals per fer actes als partits i les entitats feixistes, va ser
descartat i canviat per una altra
moció proposada pel PSC.
Aquest canvi va provocar

que ERC, Alternativa d’Esquerres i Cornellà en Comú consideressin que la moció dels socialistes rebaixava el rebuig al feixisme del text proposat pels republicans i votessin en contra de
la moció. També hi va votar en
contra el Partit Popular.
Finalment, la moció es va
aprovar gràcies al vot a favor del
PSC i les abstencions de la regidora no adscrita, els regidors
d’ICV i els de Ciutadans.

L’escola L’Areny ja té el nou
gimnàs gairebé enllestit

EQUIPAMENTS4“El gimnàs estarà a l’altura de l’escola”. Així de
satisfetes es mostren les famílies
que han estat seguint les obres de
construcció del gimnàs de l’escola
L’Areny des de l’estiu.
Després d’un serial que s’ha
allargat dos anys, amb una nova
licitació i un canvi d’empresa
després d’un any perdut per entremig, finalment el nou equipament per a l’escola estarà enllestit el pròxim 15 de març.
Tot i que l’última previsió
deia que l’obra estaria acabada a
finals de febrer, els detalls d’úl-

tima hora faran que l’empresa no
tingui enllestit el gimnàs fins a
principis de març, quan també
s’enderrocarà el mur de seguretat. Però per a les famílies, un
“endarreriment de deu dies ja no
és problema, entra dins del que
es podia esperar”.
El 13 de març es pintarà un
mural “molt vistós” a la façana
del gimnàs que dona a l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans,
que donarà la benvinguda als pares que vagin a visitar el centre
durant la jornada de portes obertes del pròxim 15 de març.

El regidor d’ICV Arnau Funes
deixa la primera línia política

POLÍTICA4El regidor Arnau Funes, cap de llista d’Iniciativa a les
últimes eleccions municipals, ha
anunciat que deixa la primera línia política i recupera, després
d’una dècada, la seva feina d’educador social.
En declaracions a Línia Cornellà, Funes diu que, en aquest
mandat, l’oposició d’esquerres
ha perdut “l’oportunitat d’entrar
al govern de la ciutat i condicionar les polítiques públiques” des
de dins, perquè intentar-ho fer des
del Ple és “estèril”. Pel que fa a les
eleccions del maig, Funes considera que el pitjor que podria pas-

sar, “a banda que Vox entri, és que
el PSC recuperi la majoria absoluta”. Tot i deixar la primera fila,
Funes serà a la llista del Comú de
Cornellà, que el 15 de febrer va
confirmar Claudio Carmona com
el seu candidat a l’alcaldia.
Qui també ha escollit el número 1 de la llista i els seus acompanyants és l’Alternativa d’Esquerres, que confia en Ángel Camacho com a cap de llista.
Les dues candidatures treballaran per guanyar Antonio
Balmón, que a principis de mes
va ser presentat per Miquel Iceta com a candidat del PSC.
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Els premis Ciutat de Cornellà
reconeixen la tasca dels esplais
RECONEIXEMENT4La gala d’entrega dels Premis Ciutat de Cornellà es va celebrar el passat divendres 22 de febrer en un Auditori ple a vessar. La nit va servir per reconèixer aquelles persones i entitats cornellanenques
que han tingut un paper destacat
en la defensa de la llibertat, la
igualtat, la solidaritat i el civisme.
Un dels premis més especials d’aquesta edició va ser el Premi d’Honor que van rebre conjuntament els diferents esplais de
la ciutat, que aquest any commemoren els 50 anys d’educació
en el lleure. El guardó reconeix la
trajectòria del moviment i destaca la gran aportació que aquestes
entitats han fet pel desenvolupament personal dels infants i del
jovent cornellanenc, així com la
contribució per millorar socialment els barris de la ciutat.
També en el món educatiu,
l’Escola Sant Ildefons va rebre el
premi Ciutat de Cornellà d’Humanitats per ser un exemple de
treball amb les famílies, d’innovació pedagògica i d’arrelament
i compromís amb el barri i per
treballar a favor de la integració
de l’alumnat nouvingut. A més,
l’AMPA de l’Escola Virolai va rebre el premi d’Acció Cívica per la
seva tasca per sensibilitzar a fa-

La gala d’entrega dels premis va ser molt especial i emotiva. Foto: Ajuntament

vor de l’educació inclusiva i de la
integració social dels infants i
joves amb discapacitat, arribant
més enllà de l’àmbit escolar.
Els premis també van reconèixer el Museu de les Matemàtiques per la seva contribució a
l’àmbit educatiu i per promoure
les matemàtiques i el coneixement científic entre els veïns i veïnes de la ciutat.

RECONEIXEMENT CIUTADÀ
Els guardons també van premiar
personalitats com Jaume Mateu, més conegut com a Tortell

Poltrona. El premi Especial va reconèixer la seva vinculació amb la
ciutat pel Festival de Pallassos,
però també la seva lluita pels
Drets Humans amb l’ONG Pallassos sense Fronteres.
Els guardons també van reconèixer la novel·lista i professora Empar Fernández, l’empresari Manuel Cruz, l’expresident del
Club Natació Cornellà Josep Lluís Galé, els propietaris del restaurant Plats i la trajectòria de
Jaume Vidal en defensa de l’atenció i la inclusió de les persones
amb malalties mentals.

Èxit de les jornades per una
república feminista i LGBTI

FEMINISME4Les jornades de
formació i debat per una república feminista i LGBTI que es
van celebrar els dies 22 i 23 de febrer al Centre Cívic García Nieto de la Gavarra i a l’escola Antoni
Gaudí han estat un èxit de participació. Les assistents van omplir
totes les xerrades, que van acabar,
el dissabte 23 a la tarda, amb un
debat sobre el camí cap a la república.
Durant aquesta xerrada, la diputada d’Esquerra Republicana
Jenn Díaz va defensar que “cal estar atentes de què passa al carrer”
i no quedar-se “només a les institucions”. Per altra banda, Núria
Alcaraz, membre del Secretariat
Nacional de la CUP, que també
participava en aquesta taula, va
assegurar que “la república feminista i LGBTI no es pot plan-

tejar com a utopia a llarg termini”, sinó que s’ha de pensar com
es converteix en realitat.
LLUITA TRANSVERSAL
En el seu manifest, els impulsors
d’aquestes jornades van explicar
que el seu objectiu és “aprofundir en qüestions determinants per
posar-se les ulleres liles en l’exercici del dret a l’autodeterminació i en el model de República”
que es vol construir.
I és que estan preocupats
perquè la lluita feminista i LGBTI
es tracta “com un apartat sectorial en la lluita d’alliberament nacional”, “quan l’hauria d’impregnar de forma transversal”.
Per això, les jornades van reivindicar que “el feminisme, l’alliberament LGTBI i la ruptura amb
l’Estat han d’anar de la mà”.
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Levi Díaz i Ruth Jové guanyen
el concurs‘La Veu de Cornellà’
MÚSICA4La primera edició del
concurs musical ‘La Veu de Cornellà’ ja ha coronat els seus
guanyadors. El passat 10 de febrer, l’Auditori de la ciutat va ser
l’escenari escollit per escoltar
les millors veus cornellanenques i per triar els guanyadors
d’aquesta primera edició del
concurs. Els dotze participants,
sis en la categoria de joves i sis
més en la d’adults, van demostrar davant del públic que va omplir la sala el bon nivell vocal i
musical que ha marcat aquesta
primera edició.
Si el concurs ha tingut un
gran protagonista, aquest és
Levi Díaz. El guanyador de la categoria de joves, també va ser escollit el concursant més carismàtic, un premi dotat amb 150

93

cantants es van
presentar a la primera
edició del concurs
‘La Veu de Cornellà’

euros i atorgat pel públic a través de votacions. Al podi de la categoria Joves també hi van pujar Nerea Gregorio, que va que-

Una de les finalistes del concurs ‘La Veu de Cornellà’. Foto: Ajuntament

dar segona, i Looa Ansa, la tercera classificada.
Pel que fa a la categoria d’adults, la guanyadora del primer
premi, dotat amb 500 euros, va
ser la cantant Ruth Jové. En segon lloc va quedar Ariadna Rubio, que va rebre 250 euros, i la
tercera plaça, dotada amb un
premi de 150 euros, la va ocupar
Sara Alva.
ACTUACIÓ ESPECIAL
A més de quedar primers i de la
recompensa en metàl·lic, els
guanyadors del concurs de les

dues categories tindran l’oportunitat d’actuar durant les festes
de la ciutat. Així, els cornellanencs i cornellanenques podran
escoltar de nou a Ruth Jové i a
Levi Díaz durant les festes del
Corpus d’aquest 2019.
Pel que fa al concurs, l’Ajuntament ha explicat que, davant
l’èxit de participació i la bona
acollida que ha tingut per part
del públic, el consistori treballarà
perquè aquesta iniciativa tingui
continuïtat i permeti seguir donant oportunitats a noves promeses musicals de la ciutat.

líniacornellà.cat

L’Auditori celebra 25 anys amb
una jornada plena d’humor

TEATRE4L’Auditori s’omplirà
d’humor aquest mes de març
amb dos espectacles que portaran actors de primer nivell al teatre de la ciutat.
La primera de les obres que
es podrà veure serà Alguns neixen estrellats, un homenatge a la
mítica sèrie de la BBC que es va
emetre per TV3 als anys 80.
Joan Pera, que llavors va posar
veu al protagonista, s’enfila dalt
de l’escenari amb l’actor David
Olivares per homenatjar alguns
dels còmics més importants del
segle XX com Charles Chaplin,
Rowan Atkinson o Woody Allen.
L’obra, que es podrà veure el
diumenge 3 de març, coincidirà
amb una jornada de portes obertes per commemorar la celebració del 25è aniversari de l’Auditori, que també reunirà a altres

actors i actrius i diverses personalitats rellevants del món de
l’espectacle.

ARRIBA ‘ESCAPE ROOM’
L’altra comèdia que acollirà l’Auditori el pròxim 17 de març és l’obra Escape Room escrita i dirigida per Joel Joan i Hèctor Claramunt.
Aquesta obra, que ha triomfat al Teatre Goya de Barcelona,
explica la història de dues parelles d’amics de tota la vida que
queden per fer un escape room,
un dels jocs de moda a la ciutat.
Quan es tanqui la porta de la
sala, sortir d’allà no serà gens fàcil. El joc es convertirà en un infern que posarà a prova l’amistat dels personatges que interpreten Joel Joan, Àgata Roca,
Oriol Vila i Paula Vives.
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Turisme | Reconeixen la sostenibilitat de l’Splau
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El centre comercial Splau ha aconseguit per primer cop el distintiu de Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere. Aquest reconeixement l’atorguen
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’Instituto de Turismo Responsable.

Un mapa sobre hàbits
alimentaris de Sant Ildefons
RECERCA4Conèixer els hàbits
alimentaris dels veïns i veïnes de
Sant Ildefons i saber quina relació tenen amb l’oferta alimentària que hi ha al barri. Aquest és
l’objectiu del Food Mapping, un
projecte impulsat per Mobile
World Capital que vol utilitzar la
ciència ciutadana i els coneixements sobre Big Data per abordar els reptes del sistema alimentari de l’àrea metropolitana.
Els impulsors d’aquest projecte, que forma part d’una iniciativa més ambiciosa anomenada Big D(ie)ta, volen mesurar
com l’entorn alimentari influeix
en la dieta i, per tant, en la salut
de les persones. La qüestió és
que els investigadors asseguren
que aquestes dades permetran
veure els escenaris de desigualtat que es donen en diferents zones, però també les oportunitats
per canviar aquesta situació.
RECOLLIDA DE DADES
A mitjans de febrer, els veïns i
veïnes de Sant Ildefons que ho
van voler van poder participar en

Un dels participants del projecte comprant a Sant Ildefons. Foto: PEMB

la recollida de dades a través d’una aplicació mòbil.
L’activitat, que va comptar
amb el suport de Creu Roja, va
consistir a anar a comprar a les
botigues i els comerços del barri
els ingredients per cuinar una recepta d’estofat de llenties. La clau
és que els participants anessin a
les botigues que acostumen a

anar perquè així l’aplicació pogués recollir el trajecte que acostumen a fer, a quines botigues
van i quin tipus de productes hi
troben i hi compren.
Un cop feta la compra, tots
els participants van cuinar les
llenties i van debatre sobre els
seus hàbits alimentaris i la percepció que tenen de l’entorn.

El restaurant Plats se suma de
nou a la guia Sabors de l’Horta

GASTRONOMIA4La ciutat tornarà a estar representada al
col·lectiu gastronòmic Sabors
de l’Horta amb el restaurant
Plats.
En aquesta edició, l’establiment, impulsat pel cuiner Xavier
Llanos i la maître Àngels Calleja fa més d’una dècada, se sumarà als més de 50 restaurants
de tota la comarca que inclouen
a les seves cartes diferents propostes gastronòmiques que tenen com a protagonistes els productes que es cultiven al Parc
Agrari del Baix Llobregat.

A més, per tal de distingir-los
i identificar-los, tots els establiments que formen part d’aquesta guia tindran el distintiu
“Producte FRESC”, que certifica la frescor, la proximitat, la
temporalitat i el saber fer de la
pagesia de la comarca.
Pel Consorci de Turisme i el
Parc Agrari, aquesta guia és
una de les millors maneres de
descobrir la gastronomia de la
comarca, elaborada amb fruites
i hortalisses de temporada cultivades als camps i horts del
Baix Llobregat.

Pàgines especials

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial
Febrer 2019
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La Diputació de Barcelona,

per la creació
de llocs de treball
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputació de Barcelona durant aquests
quatre anys.
Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fomentar el progrés i l’equilibri territorial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element essencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’autonomia local i potenciant-ne el treball en xarxa.
Per desenvolupar aquesta tasca, la Diputació de Barcelona ha treballat en un conjunt de 13 projectes estratègics, ideats per connectar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Diputació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de generació de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocupació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els recursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.
També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons industrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubiquen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incrementar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impacte als polígons d’activitat econòmica de la demarcació.

@diba

Equilibri territorial

4L’aposta de connectar les persones amb les oportunitats de futur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes actuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.
Finalment, i sota la premissa d’apostar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Diputació de Barcelona ha invertit 30 milions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipaments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de manteniment, reparació i conservació.
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Atletisme | El Cornellà Atlètic, el 13è millor de l’estat el 2018

El passat dia 23 es va conèixer la classificació dels millors clubs d’atletisme de tota Espanya
pels resultats obtinguts durant l’any passat. El Cornellà Atlètic va ser el tretzè millor amb 5.377
punts. A Catalunya és el quart, per darrere del Barça, de l’AA Catalunya i de l’ISS l’Hospitalet.

El Cornellà es juga l’accés a la
final de la Copa RFEF en vuit dies
» Els de Xavi Calm es veuran les cares contra l’Inter de Madrid
» Baixa el rendiment a la lliga: un triomf en els últims cinc partits
Pau Arriaga
CORNELLÀ
El Cornellà és un dels pocs equips
que pot presumir que, a finals de
febrer, continua viu en tres competicions: lliga, Copa Catalunya i
Copa RFEF. I en aquesta última,
precisament, els verds també aspiren a jugar el partit pel títol. Els
de Xavi Calm afrontaran la ronda de semifinals en vuit dies contra l’Internacional de Madrid (el
dotzè classificat del grup 1 de la
Segona Divisió B). El partit d’anada es jugarà el pròxim dijous
28 a dos quarts de sis de la tarda
al Campo Deportivo Ángel Nieto
de Boadilla del Monte, mentre
que la tornada serà el dijous 7 de
març al Municipal de Cornellà.
En el seu camí en aquesta
competició (en el tram estatal), els
verds han superat l’eliminatòria
contra el Teruel, han remuntat

El CB Cornellà té dos partits
de marge sobre la promoció

Vuit partits decidiran el futur
del sènior del
CB Cornellà la
temporada que ve. L’equip, que
va tancar el mes amb una victòria al Parc Esportiu Llobregat el
passat dia 23 contra el Mataró
Parc Boet (73-65) té ara dues victòries de marge sobre el Bàsquet
Calvià, un dels equips que jugaria la promoció per no perdre la
categoria.
D’aquesta manera, el conjunt de Mario del Campo depèn
de si mateix per continuar el

curs que ve en la categoria més
baixa del bàsquet estatal.
El CBC, però, vol posar fil a
l’agulla i continuar sumant victòries per certificar la salvació de
forma matemàtica com més aviat
millor i el durant el mes de març
jugarà la meitat de les jornades
que falten d’aquesta temporada
2018-19. La primera d’aquestes
serà el dia 3 a Salou, mentre que
el pròxim enfrontament al PELL
serà el dissabte 9 contra el Martorell. La visita al Mataró Feimat
i el partit a casa contra el Calvià
seran els dos últims exàmens.

La temporada del conjunt verd continua sent més que notable. Foto: UEC

contra el Poblense i han aconseguit eliminar tot un històric com
el Pontevedra.
Paral·lelament, però, el conjunt verd ha vist com les seves
prestacions a la lliga baixaven de
forma sensible: el Cornellà ha
aconseguit guanyar només un
dels darrers cinc partits (3-1 contra el Valencia Mestalla a finals

del mes passat) i després de 26
jornades és cinquè, amb dos
punts menys que l’Hércules.
A banda de les semifinals de
Copa, els de Calm hauran d’afrontar quatre jornades de lliga:
el desplaçament al camp de l’Alcoyano, un partit a casa contra
l’Ejea, el viatge a Sabadell i un
matx a casa contra el Peralada.

La Copa Catalunya, en ebullició

Durant aquest mes
que encara la seva
recta final, el Basket
Almeda ha perdut
els dos primers partits de la temporada (53-58 contra el Roser i
53-74 contra l’Igualada), resultats
que, combinats amb les victòries
del GEiEG Girona i del Viladecans, han fet que la classificació
de la Copa Catalunya femenina
estigui més igualada que mai.
Després de 19 jornades, ara
que la temporada encara el seu

terç definitiu, les d’Eloy Acedo
presenten un balanç de 17 partits
guanyats i aquestes dues derrotes, un triomf més que aquests
dos perseguidors. Més enrere, i a
priori fora de la lluita per la lliga,
apareix el CB Lleida (13-6).
El conjunt negre ha continuat
mostrant la seva millor versió en
els dos partits que ha disputat
lluny de casa, però necessitarà recuperar el seu nivell a Almeda si
no vol veure compromesa la seva
condició de líder, que ha man-

tingut des del mes de setembre de
l’any passat.
L’equip tornarà a jugar dos
partits a casa i dos a domicili en
aquest pròxim mes de març. Els
dos partits com a locals per a les
jugadores d’Acedo seran contra el
GEiEG i contra el Sant Fruitós,
mentre que els dos reptes que
l’Almeda afrontarà lluny de la
seva gent seran la visita a la Unió
Esportiva Mataró i el desplaçament a Santa Coloma, per jugar
contra el Draft Gramenet.
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| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la
pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

Famosos

No t’ho perdis

Després de més de quatre anys junts, Gorka González i
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit seguir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu de
la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la família
tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es va posar
a ella mateixa com a exemple, ja que té una filla adoptada, una altra que va sorgir de la seva relació amb el músic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho. “A la meva filla
Martina, a la que vaig anar a buscar a Etiòpia, li vaig dir
que aquesta família l’havíem arrencat nosaltres dues. I
ara m’he separat de nou i torna a ser monoparental”,
va comentar en una entrevista que va concedir a El
Periódico. Olivares, que es va fer famosa pel seu paper a Aída, està immersa actualment en la
gravació de la sèrie Benvinguts a la família de
TV3.

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a
la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutadania de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els
ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i
tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la
figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gratuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.

Llibres

?

M E L A N I

QUI ÉS

...

És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Confirmar la ruptura amb el seu marit

QUÈ HA FET

Olivares estava casada amb el músic Gorka González

...

Mostres d’afecte i missatges d’ànim

A LES XARXES

Teatre

O L I V A R E S

Ser una actriu reconeguda

ÉS FAMÓSA PER

?

La fitxa

Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

Música

Pelis i sèries

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

Mel i llimó
EnZel

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelona. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aquestes persones decideixen passar la joventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit.
A La Villarroel de Barcelona.

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publica el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, segueix apostant per convertir en cançons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de James Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, intentarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida
en els misteriosos carrers d’Iron City.
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Cultura
DIVENDRES 1 DE MARÇ
21:00 Give me 4! serà el nom del monòleg de
l’humorista Sergio Marín, un dels humoristes sorgits de la factoria de Comedy Central.
/ Teatre Auditori.

Joan Pera arriba amb ‘Alguns
neixen estrellats’ a l’Auditori
Diumenge 3 de març a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Costura i solidaritat,
de la mà a Sant Ildefons
Tots els divendres a les 17:00

Fins al pròxim mes de juny, cada divendres a la tarda es farà una nova sessió del taller de costura solidària amb
l’Hospital de Sant Joan de Déu. / Centre Cívic Sant Ildefons.

DILLUNS I DIMECRES
18:00 Fins a finals del mes que ve, cada dilluns
i cada dimecres a la tarda es faran noves sessions del taller d’art que coordina el professor Evaristo Benítez. Cal inscripció. / Centre
Cívic La Gavarra.
Joan Pera ens fa arribar un espectacle
homenatge a un dels còmics més
emblemàtics dels darrers temps. Les
entrades s’han exhaurit. / Teatre Auditori.

Exposicions

FINS AL 27 DE FEBRER
Matí-Tarda Fins al dia 27 es pot visitar Mira’m:
la realitat desconeguda dels joves extutelats,
que explica el procés de com aquestes persones intenten emancipar-se. / Biblioteca Marta Mata.

FINS AL 10 DE MARÇ
Matí-Tarda El projecte Nineka és una iniciativa solidària per recaptar diners per la investigació del càncer infantil que impulsa l’Obra
Social de l’Hospital de Sant Joan de Déu, i arriba amb una mostra. / Castell de Cornellà.

Infantil

Continua en marxa el
curs de teatre per a joves
Tots els dijous a les 17:00

Continua en marxa el curs de teatre per
a joves que es va posar en marxa
l’octubre de l’any passat. / Centre de
recursos juvenils i associatius.

Esports
DISSABTE 16 DE MARÇ
19:45 Partit de bàsquet corresponent a la vinti-dosena jornada de la Copa Catalunya femenina entre el Basket Almeda i el Sant Fruitós. / Pavelló Almeda.

El Cornellà estrena el març
rebent la visita de la SD Ejea
Diumenge 10 de març a les 17:00

DIUMENGE 3 DE MARÇ
12:00 El primer diumenge del mes que ve se celbrarà el Carnaval Infantil de la Societat Coral La Unió, pels carrers del Casc Antic, acabant a la plaça de l’Església.

TOTS ELS DIMARTS

DIUMENGE 10 DE MARÇ

19:00 Cada dimarts a la tarda, fins a finals del
pròxim mes de maig, es faran noves sessions
del curs anomenat English speaking club, pensat per millorar l’expressió oral. / Biblioteca
Central.

10:00 El quiosc del carrer Avet es destinarà al
lleure infantil, convertint-se en una ludoteca perquè els nens i les nenes puguin jugar
durant tot el matí. Activitat gratuïta. / Carrer
de l’Avet.

Partit de futbol de la vint-i-vuitena jornada del grup 3 de Segona Divisió B entre la UE Cornellà i la SD Ejea. / Municipal de Cornellà.
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