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L’Estat diu que inclourà
el reclamat Metro del
Delta al Pla de Rodalies

Joan Tardà, en declaracions
a Línia Cornellà: “Esquerra
aconseguirà quatre regidors”
6 anys
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“Després de 15 anys
com a alcalde
només penso a
menjar-me el món”
Antonio Balmón
Alcalde de Cornellà i candidat del PSC

FEMINISME pàg 3

SOLIDARITAT pàg 8

ART URBÀ pàg 10

ESPORTS pàg 13

La xacra dels assassinats
de dones a mans
d’homes, en xifres

La ciutat acull un acte
de record a les persones
desaparegudes

Un itinerari per
recórrer tots els murals
que hi ha a la ciutat

El Cornellà necessita
una nit màgica per
alçar la Copa RFEF
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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
CORNELLÀ
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Europa no ho permetrà
per @Modernetdemerda

Adif

Representants d’Adif i de Foment s’han
compromès a incloure el ‘Metro del Delta’ al nou Pla de Rodalies. Tot i que encara no té data ni pressupost, sembla
l’arrencada d’un projecte que millorarà
la connexió de la ciutat amb el Delta.
pàgina 8

La setmana passada el president Puig- torització prèvia del mateix Parlament menyspreus de l'Europa política a la dedemont va parlar amb Jordi Basté i li va Europeu".
mocràcia i a diversos drets fonamentals,
revelar que, si recull l’acta d’eurodipuResumint: que l'estratègia rau en hi- encara estem apel·lant-hi per assegurartat, tornarà a Catalunya. Segons va ex- potètiques decisions polítiques -no no- nos la supervivència. És difícil d'entenplicar, la condició d’eurodiputat li do- més judicials- d'Europa favorables als dre. Una cosa és confiar en la justícia eunaria immunitat parlamentària a tot el nostres interessos. Que el Parlament Eu- ropea (que sembla que s'hi pot confiar),
territori de la Unió Europea i, per tant, ropeu no ho permetrà, vaja. Que la de- i una altra ben diferent és confiar en la
tan bon punt el govern espanyol comu- mocràcia sempre estarà per sobre de la política europea, que ja t'ha vingut a dir
niqués el resultat de les eleccions, ell po- política de favors i contra favors.
en reiterades ocasions que el millor
dria tornar una altra vegada
que pots fer a la vida és no
a Catalunya, com el 21D.
fer-ho.
Una cosa és confiar en la justícia europea
Va amanir-ho afegint el
Segur que en tota l'essegüent: "Jo torno perquè no (que sembla que s'hi pot confiar) i una altra tratègia de Puigdemont
tinc cap possibilitat [de ser
l'empara de la justícia eudetingut], excepte que l'estat
diferent és confiar en la política europea ropea tindrà molt més pes
espanyol vulgui violar els
que no pas l'estima de la
drets i els tractats de la UE i s'arrisqui a
No cal dir que aquest mateix Parla- política europea, i que el que vam senquè li apliquin l'article d'expulsió de la ment Europeu que ha de garantir-nos tir ahir no s'adequa del tot als moviUE. El Parlament Europeu garanteix la per voluntat pròpia les immunitats i les ments finals que es tenen previstos. Ha
immunitat".
coses va tardar poques hores a filtrar que de ser això per força. Perquè si realPoca estona després, Josep Costa, "serà l'estat espanyol qui decidirà si ment compten amb una exhibició de
de Junts per Catalunya, se sumava a la Puigdemont pot prendre o no l’acta valors per part del Parlament Europeu
tesi de Puigdemont indicant que "no es d’eurodiputat", que ells se'n renten les i companyia, tenen un problema. I, si
pot detenir i empresonar un eurodi- mans i que salutacions cordials.
no hi compten de cap de les maneres,
putat a cap estat de la Unió sense auA hores d’ara, després dels constants el problema el tenim els votants.

Pati Blau Llibres

El sector cultural de la ciutat ha rebut
un nou impuls amb l’obertura, des de
mitjans de mes, d’una llibreria. A més,
els seus impulsors la volen convertir
en un punt de referència cultural per
a la ciutat i per a la resta de la comarca.
pàgina 12

CB Cornellà

Només és qüestió de setmanes (potser,
fins i tot, passa en la darrera jornada del
mes) que el sènior masculí del CB Cornellà aconsegueixi la permanència matemàtica a la lliga EBA. Els blaus tornen
a assolir el gran objectiu de la temporada.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

Esta semana hará dos
años que el Parlament
aprobó los últimos presupuestos de la Generalitat. ¡El Govern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sorprende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

@saralidiaester
Cayetana Álvarez de Toledo acusa al independentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.
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@gabrielrufian
En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo
cree vivir en armonía prohibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.
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@GloriaElizo
El número 1 de Vox
por Albacete es Fernando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un invento de los ingleses. Ese es el nivel. Fascismo, ignorancia e infamia.
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Safata d’entrada
Les millors

per Alex Suárez

perles

n home gairebé arrenca el nas a un altre d’una mossegada
durant una baralla a bord d'un avió. Va passar durant un vol
de Ryanair des de Glasgow (Escòcia) fins a Tenerife. Els involucrats, presumptament beguts, van mantenir una llarga discussió
des de l'enlairament de l'aeroplà fins a la trifulga final.

U

drián Beovides, l’únic nen del poble asturià Yernes y Tameza, es fa famós després de declarar a LaSexta Columna: “Estic molt a gust sol, sense que ningú em toqui els
pebrots”. Les paraules han sacsejat les xarxes socials i el noi s’ha
convertit en tota una icona de la vida solitària a l’Espanya rural.

A

eixen ovelles a partir de semen congelat des de fa 50 anys.
Els animals estan en bona forma i no presenten cap anomalia. Són descendents de Sir Freddie, un carner nascut el 1959
del qual es va extreure l’esperma. Aquesta operació suposa tota una
gesta en el camp de la inseminació artificial en animals.

N

a Guàrdia Urbana de Tarragona arresta un home que es
feia passar per policia i exigia consumicions gratis a un
pub de la Rambla Vella de la ciutat. El detingut duia cinc
bosses amb marihuana i dues amb cocaïna, a més de la falsa
identificació de la Policia Nacional.

L

n gos pastor confon un tren amb un animal que havia de
pasturar i causa el caos al Regne Unit. El cànid es va situar davant d’un tren a Exeter i no es va moure fins que el conductor
va baixar. Finalment, l'animal va fugir. La xarxa ferroviària britànica
va patir retards de dues hores a causa de l'incident.

U

El + llegit
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1

Èxit de les jornades per una
república feminista i LGBTI

2

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

3

Levi Díaz i Ruth Jové guanyen
el concurs ‘La Veu de Cornellà’

4

El Ple condemna el feixisme
amb una moció polèmica

5

Els premis Ciutat de Cornellà
reconeixen la tasca dels esplais

No és un delicte

Alguns no van venir

per Lola Salmerón

per Teresa Calveras

El passat dissabte 16 de març, els
catalans vam omplir Madrid.
Vam denunciar les violacions
contra els drets fonamentals. Un
dels clams era “Això no és un judici, és una farsa”. Mai acceptarem que els nostres dirigents siguin presos i acusats de rebel·lió
per organitzar un referèndum
d’autodeterminació. El procés independentista català precisament
destaca pel seu tarannà cívic i pacífic, però sempre ens trobem
amb un mur repressiu. El món ja
coneix les agressions que vam patir l’1 d’octubre, tothom sap que
som davant d’un judici injust i
que no ens podem expressar lliurement. A més, en la manifestació
a Madrid, van intentar dificultar
el nostre objectiu: la policia aturava els autocars, grups anticatalanistes van trencar vidres i van
posar claus sota les rodes i, més
greu encara, van agredir físicament a algun manifestant. Volem
exercir el dret a decidir, ho reclamem amb seny i civisme, i ens
trobem amb una verdadera violència, que l’estat espanyol permet. Per sort, no estem sols. Hem
d’agrair els col·lectius de l’esquerra espanyola que ens van donar suport. També a tothom que,
a través de les xarxes, van desmuntar alguns diaris espanyols
que asseguraven poca afluència,
publicant fotografies d’unes 50
persones, quan vam ser desenes
de milers de manifestants: 520
autocars, 15 trens, centenars de
cotxes i diversos avions. Em pregunto si no senten vergonya d’assumir el paper de la no veritat en
la seva tasca. Què no saben que el
món els mira i comença a criticar
la manca de professionalitat?

Les esquerres tradicionals no
donen suport a l'independentisme per motius electoralistes, no ideològics.
La ideologia no guia les tries
electorals dels votants. Hem vist
que en eleccions successives, els
votants d'un mateix districte Barceloní passaven de votar En Comú
Podem a votar Ciutadans, dues
formacions que es troben a extrems oposats de les opcions polítiques del país. Hi ha qui vota tenint en compte millores socials
que consideren necessàries però
altres només es refien d'uns eslògans fets amb més o menys gràcia o fins i tot es guien per l'aparent simpatia o l'aspecte físic dels
candidats. Ben frívol tot plegat.
Vivim en un país amb molt
poca cultura política i no s'ha fet
absolutament res per solucionar
aquest dèficit. No s'ha portat a terme cap debat generalitzat sobre els
principals problemes que té Espanya, s'han amagat els conflictes
sota un fals triomfalisme que no
té cap base real i s'ha actuat de manera irresponsable atiant l'odi
contra l'independentisme. Tot
això s’ha fet amb mentides, manipulant la premsa i amagant la

realitat de Catalunya a tot el territori espanyol.
En aquests moments els partits d'esquerres no s'atreveixen a
defensar el dret a decidir per por,
perquè pensen que fent-ho perdrien vots -i és ben possible que
fos així-. Però no s'adonen que el
què esta passant ara és que la
seva actitud els condemna a la
més absoluta irrellevància; no hi
són quan haurien de mostrar
una postura clara i conseqüent
davant el principal problema
que té Espanya i deixen que
l'alternativa a l'independentisme
sigui l'extrema dreta.
A la manifestació de Madrid
es van veure dues coses. Una
que els únics que es mostraven
contraris a l'autodeterminació
cantaven el "Cara al sol". No hi
ha res més, ni alternatives raonades i serioses, ni discussió, ni
debat. Confrontació estèril per
una banda i absentisme vergonyant per una altra.
També va quedar clar que, encara que incipient, està apareixent
una nova esquerra a Espanya.
Una nova esquerra que haurà de
portar a terme els canvis que no
es van fer amb la transició.

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

#YoSoyLaTormenta

@gallifantes: Hola @guardiacivil. Me
llamo Cris. Tengo 49 años. 1,61m, 54 kg. Yo
os grité el 20S. Siento mucho haberos
asustado. Tormenta.

#CrueltatAnimal

@norcoreano: Dice el Supremo que prohíbe el Toro de la Vega porque los animales
sufren en la fiesta. Pues mira que a mí me parecían bastante felices pegando palos al toro.

#CanviClimàtic

@gerardotc: Miles de niñatos manifestándose porque el planeta se va a la
mierda. A ver si maduran de una vez y se
olvidan de lo importante.
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“Per frenar Vox s’ha de treballar
per la integració i la convivència”
Antonio Balmón

Alcalde de Cornellà i candidat del PSC
Arnau Nadeu / Pau Massip
Fotografia: Eduardo Corria
rriba el final del mandat.
Està satisfet d’aquests quatre anys?
Sí, sobretot perquè no ens hem paralitzat. Hem pogut afrontar els reptes que contemplàvem i hem fet
més coses de les que teníem previstes. Per tant, crec que és un balanç positiu de transformació i
d’intentar respondre per altres administracions que no han estat presents a la ciutat.

A

Ha estat el primer mandat després de 28 anys en què el PSC no
ha tingut majoria absoluta al Ple.
Li ha estat complicat governar en
aquest nou escenari?
No, perquè nosaltres venim d’una
política de consensos.
Quines sensacions té de cara a les
eleccions? Creu que pot recuperar la majoria absoluta?
Més que la majoria absoluta, a mi
m’interessa tenir estabilitat. Trobar aliats a fora i a dins del Ple
amb els quals compartir el futur
de la ciutat. Nosaltres sempre ho
hem fet, independentment de les

majories polítiques que hem tingut. I això és el que hem de continuar fent.
Un dels habituals a l’hora de tirar
endavant els seus projectes durant aquest mandat ha estat ICV.
Si ho torna a necessitar, mantindrà aquest sistema o preferiria
que entressin al govern?
No, jo no he necessitat ningú. Nosaltres vam decidir governar sols. I
sempre pretenem buscar aliances.
La nostra proposta d’aliances és
amb la ciutat i crec que la ciutat
marca molt bé el ritme de les aliances. Qui no vulgui entendre això,
s’equivoca.
Arnau Funes (ICV) deia recentment a Línia Cornellàque els partits de l’oposició s’han dedicat
més a discutir entre ells que no
pas a plantejar una alternativa
de govern. En aquest sentit, li
han posat les coses fàcils?
No, fàcils no. Nosaltres hem intentat conviure en un Ple que té
dos vessants. Un és la gestió, que
nosaltres sempre estem molt interessats a tirar endavant perquè
no es paralitzi. I l’altre és pura teatralització. A mi, això últim no em
produïa gens d’interès i hi he intervingut molt poc.

Ha preferit veure com els altres
es discutien...
No... El vot a les municipals és per
decidir què fas a la teva ciutat. Per a
res més. Alguns s’obliden d’això.
Volen copiar debats que no aporten
res. Nosaltres no hem compartit
molts continguts que no correspo-

“Si algú no sabia
què és Cornellà,
a les eleccions
del 21-D es va
veure clar”
nien al Ple municipal. En canvi, en
la gestió sempre hem buscat aliats
i n’hem trobat dos: ICV i ERC. Però
en una part del mandat, fruit de
circumstàncies alienes a la nostra
voluntat política i personal, Esquerra va decidir el que va decidir.
Però hem tingut més aliats a
banda d’Iniciativa.
El clima nacional, que ha incidit i
segueix incidint en la política
local, segurament s’intensificarà

el següent mandat. El preocupa
el context?
Jo crec que si algú no sabia què és
Cornellà, el 21-D es va veure clar.
Ara bé, aquest resultat vol dir que
tu no puguis pensar i defensar la
teva posició? No. El que has d’intentar a la teva comunitat és que
això es faci amb convivència. Alguns es pensen que algun barri és
seu i s’ha demostrat que no. La gent
va anar a votar, en una urna de veritat, i va dir el que va dir. S’ha de respectar. Això és compatible amb la
gestió municipal, nacional i estatal.
Vostè reivindica aparcar les banderes.
No, jo reivindico que una cosa i
l’altra siguin compatibles. No reivindico aparcar res. Que algú
m’expliqui perquè s’ha fet incompatible defensar la independència i treballar per la societat que
més necessita els poders públics.
Ningú m’ha donat respostes. Per
començar, un partit que es diu
d’esquerres i que governa amb la
dreta des de fa molts anys. Que
algú m’expliqui per què ha aparcat la defensa de la gent que necessita els poders públics.
Les eleccions coincidiran de ple
amb el judici del Procés. Quina

influència pot acabar tenint en
l’àmbit municipal a Cornellà?
Per a mi és obvi que el que està passant és un fracàs. Cadascú hi té el
seu grau de responsabilitat. Per això,
considero que a Cornellà nosaltres
hem de defensar aquesta convivència. Hi ha gent que vol viure més
del conflicte que de la solució.
Creu que ha estat en risc aquesta
convivència a Cornellà?
Sí. En general, sí. No només a Cornellà. No cal anar gaire lluny. Ho he
viscut a nivell personal i no m’agrada. És una llàstima.
Què el va motivar a anar a veure
els presos?
M’ho va demanar Oriol Junqueras.
Parlar no fa mal a ningú.
Creu que més socialistes haurien
de fer aquest gest?
No és un gest. És una normalitat
dins d’una situació molt complexa.
Però no li dono més valor del que té.
Potser a la ciutat tindrà més incidència el paper que faci el PSOE
a les eleccions del 28-A, que el
pot beneficiar o perjudicar...
En unes eleccions municipals, hi ha
un 25-30% de vot que es mou en
clau política, que vota marques.4
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“L’habitatge ha de tenir el mateix
tractament que la sanitat”
3Aquesta vegada, com que un
mes abans haurem votat per canviar
Espanya, el mes següent sabràs que
a les municipals no canviaràs Espanya. Ni Catalunya. Canviaràs Cornellà. Això és el que decidiràs amb el
teu vot. Per això crec que seran unes
eleccions molt més tranquil·les.
Tranquil·les?
Sí. Crec que seran molt més tranquil·les. També és evident que, en
aquests moments, el PSC està en
una bona posició. Per exemple, fa
quatre anys ens vam presentar en
unes circumstàncies molt complicades i, malgrat perdre la majoria
absoluta, vam obtenir més suport.
En aquest sentit, soc optimista i
confio molt en la feina feta.
Abans parlàvem de la convivència... Creu que es va veure afectada per l’atac a la comissaria
dels Mossos de l’agost?
No, perquè això pot passar en
qualsevol ciutat. Són fets puntuals
que no obeeixen a claus locals. Em
preocupa. Sempre poden passar
coses que posen en risc la convivència. Però nosaltres sempre
hem treballat per tenir una bona
resposta ciutadana.
Algun partit, com per exemple
Vox, ho podria aprofitar per entrar al Ple?
Aquí ens oblidem que, en aquesta
Catalunya tan magnífica que alguns
diuen que tenim, l’extrema dreta ja
va entrar a les institucions fa anys
[Plataforma per Catalunya]. A més,
venia del nucli d’aquesta Catalunya
on no passa res, que es diu Vic [ironitza]. Hi ha una part de la teva societat que pensa com pensa. El
problema no és Vox. El que hem de
fer són polítiques que puguin reduir
el pensament d’aquesta part de la
societat. Perquè si no, estem alimentant una minoria que pensa
que és majoria i no ho és. Que a Cornellà hi ha una part de la societat
que pensa així? És evident. El que
hem d’intentar és defensar la gent
davant d’aquestes actituds. I per ferho s’ha de treballar per la integració
i la convivència sense fer soroll.
A l’última enquesta encarregada
per l’Ajuntament, la inseguretat
apareixia com la segona preocupació dels cornellanencs. Què ha
fet el seu govern durant aquest
mandat per revertir aquesta sensació dels ciutadans?
Jo no he de fer res, ho ha de fer la
Generalitat, que és qui té la competència. Jo no mano sobre els Mossos d’Esquadra. Jo mano sobre la
convivència, la gestió del trànsit....
Ara bé, sobre com actuar contra la
delinqüència, com garantir que no
hi hagi robatoris a la ciutat... Jo no
tinc cap responsabilitat. Però assu-

meixo la meva responsabilitat i dic
que la bona coordinació que hi ha
entre els cossos policials a Cornellà
deriva en una bona política de seguretat a la ciutat. És el que hem fet
i el que hem de continuar fent.
La mateixa enquesta deia que la
principal preocupació dels veïns
és la neteja dels carrers. Què proposa de cara al nou mandat per
millorar en aquest aspecte?
Molt simple: Que haya gente menos
guarra. [Somriu]. És veritat... Sobre el
paper, nosaltres hem duplicat els recursos en comparació amb fa quatre anys. I quan la gent remarca això,
potser significa que no hi ha altres
problemes més importants a la ciutat. És un indicador que t’ha de preocupar, però que no és de crisi. És
molt difícil aconseguir que això no
passi. Augmentar el reciclatge, així
com combatre la contaminació,
segur que seran alguns dels reptes
del pròxim mandat.

“Què proposo
per millorar
la neteja?
Que haya gente
menos guarra”
Un altre dels problemes que
afecta els ciutadans és l’accés a
l’habitatge. El juny, quan un veí
es va suïcidar quan l’estaven a
punt de desnonar, la regidora de
Polítiques Socials va explicar que
a la ciutat hi ha uns sis desnonaments a la setmana de mitjana.
L’Ajuntament fa tot el que podria
fer per revertir aquest drama?
Jo vull tots els ingredients per fer-ho.
Produir habitatge es fa amb musculatura econòmica d’Estat. Un ajuntament no té capacitat econòmica i
menys per fer habitatge de lloguer.
La defensa dels llogaters, com s’ha
demostrat, es fa amb musculatura
jurídica de l’Estat. Produir habitatge
perquè sigui competitiu al mercat
perquè hi puguin accedir persones
que no tenen suficients recursos ho
pot fer el món local, però has de
tenir al costat la Generalitat, que en
els últims set anys no ha fet res. Nosaltres hem fet 500 habitatges a través d’operadors públics i privats. Ens
agradaria tenir més instruments,
però no els tenim.
La regulació del lloguer li sembla
un bon instrument?
Mentre hi hagi més demanda que
oferta, no sé si la regulació serà
gaire efectiva... Caldria trobar la manera de penalitzar fiscalment si

algú no la compleix, perquè sinó,
queda en mans de la voluntat final
i ja sabem què passa amb les voluntats... Jo vull tenir instruments
que pugui defensar. És clar que
m’agradaria limitar el lloguer, però
amb quins controls? Hi hauria d’haver unes garanties que, d’entrada,
ningú m’ha explicat.
La solució només pot passar per
construir habitatge públic?
Penso que s’ha de construir habitatge públic. Ara bé, la mobilitat i
l’habitatge han de ser universals.
Han de tenir el mateix tractament
que la sanitat i l’educació, i això no
pot estar a expenses d’una improvisació.
Li dèiem perquè hi ha partits de
l’oposició que consideren que la
ciutat ja no pot créixer més.
Nosaltres pensem que sí. Perquè la
ciutat, per defensar el seu model de
gestió pública, necessita habitants.
A més, avui dia hi ha moltes formes
d’actuar que permeten fer propostes més sostenibles i respectuoses
amb el medi ambient.
Parlant de medi ambient, el projecte Cornellà Natura ha rebut
diferents reconeixements per la
seva aposta per la sostenibilitat i
la integració de la natura en la
trama urbana. Quins reptes queden per assolir?
Molts. Quan nosaltres vam fer aquest
plantejament vam fer una reflexió:
vam comparar-nos amb Vitòria, que
també està desagregada i que té un
sistema per anar naturalitzant la ciutat buscant eixos. Vam plantejar els
cinc eixos i vam començar a treballar per demostrar que a Cornellà era
possible fer aquesta transformació
de l’espai públic defensant un nou
medi ambient. Crec que va ser una
decisió encertada.
Quina serà la seva primera decisió
si revalida l’alcaldia?
Damunt la taula hi tenim la gestió
del silenci, perquè no volem ciutats
sorolloses, però ho volem explicar
en positiu. Per altra banda, parlar de
la soledat de la gent. I transformar
espais de la ciutat perquè la ciutadania s’hi pugui relacionar. Donar
un rostre molt més humà a la ciutat.
Després de 15 anys com a alcalde, el pròxim podria ser el seu
últim mandat?
Ara en porto 15, després en seran
19... Què pensaven vostès en aquestes edats? Jo només penso a menjarme el món [Somriu]. En política local
has de tenir molta força, gent que t’acompanyi... No hi penso. Penso en el
que podem fer, que és el que més
em preocupa ara. La ciutat no es pot
paralitzar, té molt recorregut per davant. I això sí que em preocupa.<

–Vostè reivindica aparcar
les banderes?
– No, jo reivindico defensar
la convivència.
– Creu que ha estat en risc?
– Sí. Ho he viscut a nivell
personal i és una llàstima.
– Què el va motivar a anar
a veure els presos?
– M’ho va demanar Junqueras.
Parlar no fa mal a ningú.
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Successos | Presó per als dos homes acusats de matar-ne un altre
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El jutge va enviar a presó els dos homes que n’haurien apunyalat un altre el passat
27 de febrer. Els fets van passar de matinada al barri de Sant Ildefons. La víctima
va morir per ferides d’arma blanca després d’haver-se barallat amb els dos detinguts.

L’Estat inclourà el Metro
del Delta al Pla de Rodalies
» La línia unirà Cornellà amb Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels
» El projecte preveu 22,4 quilòmetres de via soterrada i 11 estacions
INFRAESTRUCTURES4El Ministeri de Foment inclourà el projecte
del ‘Metro del Delta’ al Pla Integral de Serveis de Rodalies de Catalunya que està impulsant el govern de Pedro Sánchez. Així ho
van confirmar els representants
de l’Estat i d’Adif que es van reunir el passat 22 de març amb cinc
alcaldes de la comarca, entre ells
Antonio Balmón.
La reunió de treball, que es va
celebrar a l’Estació de Sants, va
servir per tractar diferents qüestions sobre el servei de Rodalies
a la comarca del Baix Llobregat.
Però el tema més important que
els representants municipals volien plantejar era la recuperació de
la idea del ‘Metro del Delta’.
MILLORAR LA CONNEXIÓ
Fa anys que els alcaldes reclamen
la construcció d’aquesta línia ferroviària soterrada que, un cop enllestida, unirà Cornellà amb Castelldefels en un tram de 22,4 qui-

Els alcaldes, reunits amb els representants d’Adif i Foment. Foto: Aj. de Viladecans

lòmetres i onze estacions, amb
quatre de noves.
La línia, que serà la continuació de l’actual R3, tindrà enllaços amb l’R2 i els Ferrocarrils
de la Generalitat. Per això, els alcaldes consideren que, a més de
millorar l’oferta ferroviària a la comarca, aquest projecte també
crearà un nou corredor ferroviari d’entrada a la capital catalana des del sud.

Aquest projecte ha patit diferents canvis des dels inicis. Per
exemple, el 2006 es va descartar
que fos una nova línia de metro i
es va convertir en una línia de Rodalies. Però amb aquesta modificació, el projecte necessita l’aprovació de l’Estat per posar-se en
marxa. De fet, el 2010 es va aprovar un estudi provisional sobre el
projecte, però la crisi va provocar
que quedés descartat fins avui.

Una ruta mostra les dones que
han marcat la història local

FEMINISME4Un nou recorregut
guiat per la ciutat dona a conèixer el paper que han tingut les
dones en la història local. La ruta
mostrarà l’empremta que, durant generacions, dones vingudes d’arreu i de tota condició han
deixat a la ciutat, contribuint al
seu desenvolupament i a la seva
transformació.
L’itinerari, que es va posar en
marxa el passat 10 de març,
arrenca al Castell i passa per

punts com la Siemens, l’Ajuntament, Can Cortada o la farmàcia
Gelabert.
En aquests indrets, s’explicarà el paper de dones com
Adriana de Ribes, Dolors Almeda, Evelina Gibert o Paolina
Pozzali, Comtessa de Bell-lloch.
Però la ruta també parla de
pageses, puntaires, mestres i
llevadores, que també han tingut un paper clau en la història
de la ciutat.

La ciutat acull un acte
en record als desapareguts

SOCIETAT4El racó 9 de març, situat entre els carrers Palma de
Mallorca, la Miranda i Mossèn
Joaquim Palet, va ser un dels espais que l’associació Inter-SOS
va triar per fer un homenatge a
les persones desaparegudes i
absents en el Dia Mundial de record a aquestes persones.
L’entitat Inter-SOS agrupa
les famílies de persones que
busquen els seus parents, com és
el cas de la Cristina Bergua. De
fet, aquesta jove va desaparèixer
el 9 de març del 1997, és a dir,
ara fa 22 anys, quan ella només

en tenia 16. Per això, l’associació
va voler organitzar un dels actes
d’homenatge al monòlit que es
va instal·lar en record seu el juliol passat a la ciutat.
En l’acte, on hi havia els
pares de Cristina Bergua, es
van llegir textos i poesies i es
van poder sentir peces musicals
aportades per membres associats a Inter-SOS. Aquell mateix
matí, l’entitat també va organitzar unes xerrades a Barcelona que van comptar amb agents
de policia especialitzats en
aquest tipus de casos.

Joan Tardà creu que ERC
aconseguirà quatre regidors

POLÍTICA4Joan Tardà es mostra optimista i creu que Esquerra Republicana aconseguirà
doblar els resultats del 2015 i
passar de dos a quatre regidors
a les eleccions municipals del 26
de maig a la ciutat.
Així ho ha dit en declaracions
a Línia Cornellà el fins ara diputat d’ERC al Congrés dels Diputats. El cornellanenc posa
punt final a una carrera de 15
anys com a representant dels republicans a Madrid.
En deixar el Congrés, Tardà
explica que ara aprofitarà per fer

el que sempre ha fet i “estar implicat en la vida social de Cornellà, en entitats de la ciutat”.
A les eleccions municipals, el
diputat republicà ocuparà el penúltim lloc de la llista, just per
davant de l’actual regidor Ignasi Doñate, que la tancarà.
En aquest sentit, Tardà considera que la gent reconeixerà la
feina feta per ERC, que segons ell
ha fet una oposició “coherent” i
“constructiva”. Sobre Raquel Albiol, cap de llista dels republicans, el diputat diu que és “jove
però amb molta experiència”.

Els contrastos de l’art romànic
9|

Pàgines especials

4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, discretament integrat amb la natura. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensibilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aquella època. T'agradaria comprovar-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.

BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba escampat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de
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Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Catalunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els dibuixos en baix relleu que decoren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per facilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Lillet i la Cerdanya.

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El primer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art romànic molt envejada, que inclou el frontal de l'altar de l'església de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca procedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les decorant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El tercer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evidentment, al monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, una
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singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva planta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada.

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de primeríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament esculpits amb temàtiques molt variades. També l'abadia de Montserrat, especialment la seva portalada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta policromada que és la patrona de Catalunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardona: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. Demostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb empremtes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Terrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes extraordinàries pintures murals dedicades al martiri de l'arquebisbe de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 capitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'apuntis a una visita guiada!
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Un itinerari per recórrer tots
els murals que hi ha a la ciutat
ART URBÀ4Una quinzena de
murals decoren diferents espais
de la ciutat. Aquest tipus d’art
plàstic s’ha anat estenent per parets i edificis dels barris, en alguns casos per decorar una part
poc atractiva, com per exemple
una tanca d’unes obres, i en
d’altres per ressaltar algun equipament o espai.
Cada vegada són més els artistes locals i altres col·lectius que
van deixant la seva empremta
per la ciutat, molts d’ells a través
de la col·laboració amb la Factoria Artística de Cornellà (FAC).
Aquesta associació d’artistes locals va néixer amb la voluntat
d’impulsar l’art al carrer i, al mateix temps, amb la intenció de remodelar i millorar alguns dels espais més degradats de la ciutat.
UNIÓ DE PINTURA I POESIA
Davant d’aquesta quinzena de
murals que hi ha a la ciutat, i
aprofitant l’arribada del bon
temps, l’Ajuntament ha decidit
posar en marxa una ruta que
permetrà conèixer els diferents
murals.
Des del consistori expliquen
que totes les pintures tenen un
valor comunitari i un missatge,
una poesia o un fragment d’un
text que convida a la reflexió.

El mural dedicat a la colla de castellers de la ciutat. Foto: Ajuntament

Per posar algun exemple,
des de l’Ajuntament parlen de les
pintures que s’han fet recent-

15

murals de diferents
estils ocupen parets
i espais dels barris
de la ciutat

ment a la plaça de Sant Ildefons,
on artistes han col·laborat amb
escriptores locals.

Però la ruta també passarà
pel mural de l’escola Sant Miquel, el que Jordi Hill ha dedicat
als Castellers a la carretera d’Esplugues, el que hi ha a la seu de
Comissions Obreres, o els que la
FAC va pintar a la plaça de l’Estació, a l’Estació d’Autobusos o
a l’Auditori. I és que, com reconeix l’Ajuntament, cada vegada
més empreses i comerços demanen a artistes que decorin els
seus establiments. A més, la
FAC treballa amb joves del Maria Aurèlia Campmany per fomentar la seva creativitat.

Èxit de la primera L’Auditori acull‘El
edició del cicle
Preu’, d’Arquillué
de novel·la negra i Madaula
LITERATURA4La biblioteca
Marta Mata, que aquest any celebra els deu anys des que va
obrir portes, va ser l’escenari
triat per acollir la primera edició
del cicle de Novel·la Negra de la
ciutat, el ‘Cornellà Negra’.
Els dies 22 i 23 de març,
l’espai va acollir més d’una vintena d’autors i autores que van
protagonitzar tertúlies, col·loquis, taules rodones i ponències
per explicar els secrets i les interioritats d’un gènere que cada
dia atrapa a més lectors. Un
dels actes que va arrencar el cicle va ser la conferència que Vicente Corachán i José Luis Caballero van fer als estudiants de
l’Institut Esteve Terrades, en
què els van explicar com funciona la investigació policial. De
fet, Corachán, autor cornellanenc
del grup Aut@rs de Cornellà, és
un dels impulsors d’aquest cicle.
Un altre dels punts que es va
abordar en aquest nou esdeveniment literari va ser la presència de les dones com a autores.
Per altra banda, Yoli García,
Empar Fernández, Sebastià Bennassar i Rafa Melero van ser els
encarregats de parlar de la presència de la violència masclista
en la novel·la negra i de com s’ha
tractat el tema en el gènere.

TEATRE4Amb l’aval de l’èxit de
taquilla que ha aconseguit a tots
els teatres on ha estat en cartellera, el pròxim 7 d’abril arriba al
teatre de L’Auditori l’obra ‘El
Preu’, d’Arthur Miller.
Sobre l’escenari s’hi podran
veure dos actors com Pere Arquillué i Ramon Madaula que,
sota la batuta de Sílvia Munt i
acompanyats per Rosa Renom i
Lluís Marco, seran els encarregats de donar vida a dos germans
que es retroben després de 16
anys sense parlar-se. La trobada,
que es produeix a les golfes de la
casa familiar durant la Gran
Depressió, serveix a l’autor per
treure a la llum tots els records
i els fantasmes que els personatges han mantingut amagats
durant anys i que serviran per
plantejar-se si han pres les decisions correctes a la vida.
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Mercadona | En marxa el servei ‘A punt per menjar’
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La cadena valenciana de supermercats ha obert, en fase de proves, una nova
secció de menjar per emportar-se amb una oferta de 35 plats cuinats i precuinats. El servei s’ha instal·lat a l’establiment que hi ha a plaça Catalunya.

Els veïns de Sant Ildefons trien
els supermercats per comprar
INVESTIGACIÓ4L’entorn on viu
una persona incideix directament en el que menja i, per
tant, té conseqüències sobre la
seva salut. Aquesta és la principal conclusió del FoodMapping
que, en el marc del Mobile
World Capital, es va fer per conèixer els hàbits alimentaris
dels veïns i veïnes del barri de
Sant Ildefons.
En aquest sentit, una de les
principals conclusions a què va
arribar l’estudi és que els cornellanencs que van participar en
aquest estudi van optar pel supermercat per fer gairebé totes
les seves compres. Aquest tipus
d’establiments van quedar molt
per davant del mercat municipal
o de les botigues especialitzades
de barri, on bàsicament es compra fruita i verdura.
Això passa perquè, per als
participants a l’estudi, una de
les coses més importants a
l’hora de comprar és el preu dels
productes. En aquest sentit,
això afecta directament els hàbits de consum i la dieta que se-

Participants en l’estudi comprant en un supermercat. Foto: PEMB

gueixen els veïns i veïnes de
Sant Ildefons. Per exemple,
com que molts consideren que
el peix és un dels productes
més cars, només en mengen un
o dos cops al mes.
Per altra banda, els participants a la investigació van destacar les dificultats per trobar
productes típics d’altres països

als comerços, un aspecte especialment rellevant en barris amb
un alt nivell d’immigració que
pot acabar condicionant la inclusió social i cultural dels veïns.
A més, una de les principals
preocupacions va ser la gran
quantitat d’escombraries que es
van generar amb els embalatges
dels diferents productes.

Obre la nova llibreria
Pati Blau Llibres

CULTURA4Una nova llibreria ha
obert les portes a la ciutat. El
passat 15 de març, al número 24
del carrer Verge del Pilar, es va
inaugurar Pati Blau Llibres, un
projecte impulsat per la Susana,
en Santi i la Celia.
La seva intenció és convertirse en un “punt cultural de referència molt arrelat al territori”,
tant a escala local com de comarca. Com explica la Susana a
Línia Cornellà, el nom del projecte surt de la sala de ball que hi
havia a la ciutat als anys cinquanta i seixanta i de l’espai

ocupat que s’hi va organitzar
posteriorment.
Els impulsors agraeixen el
suport rebut el dia de la inauguració i obren la llibreria a
aquells grups i entitats de la
ciutat que vulguin fer tota mena
d’actes culturals a l’espai. Per començar, el 26 de març acolliran
la presentació del llibre ‘Haiku a
Brooklyn’, una novel·la del poeta Joan Vigó.
Amb la posada en marxa de
Pati Blau Llibres, Susana té clar
quin és el seu objectiu: “Ser la llibreria de Cornellà”.

Esports
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Voleibol | El Sàndor, a punt per començar la segona volta

Després d’una mala primera meitat del segon tram de la lliga, el primer equip femení
de l’AE Sàndor afrontarà l’inici de la segona volta el pròxim dia 30 a la pista de l’AE la
Palma de Cervelló. Altres partits pròxims seran contra el CV l’Ametlla o el Viladecans.

El Cornellà necessita una nit
màgica per alçar la Copa RFEF
» Els verds van perdre a Miranda de Ebro per un contundent 3-0
» L’equip de Xavi Calm es manté en una de les posicions de ‘play-off’
Pau Arriaga
CORNELLÀ
“Estem obligats a pensar que
podem. Per a la tornada, necessitem el màxim suport de la nostra afició”. Aquestes van ser les
paraules de Xavi Calm el passat
dimecres 20 a Anduva, pocs minuts després que la UE Cornellà
perdés per un contundent 3-0 en
l’anada de la final de la Copa Federació contra el Mirandés. Els
verds es jugaran el primer títol de
la temporada i de la història del
primer equip (matemàticament
encara tenen possibilitats de
guanyar la lliga de Segona Divisió B) el pròxim dijous 28 a partir de dos quarts de nou del vespre al Nou Municipal.
Les declaracions de Calm,
doncs, van servir per començar
a preparar una tornada que l’equip afrontarà amb la intenció de
millorar la imatge que va donar
a Miranda de Ebro. I és que des-

L’estadi s’omplirà amb l’afició il·lusionada per poder guanyar un títol. Foto: UEC

prés d’una bona arrencada, amb
una gran oportunitat d’Agus Medina quan només s’havien jugat
quatre minuts de partit, el Cornellà va veure com el matx es
convertia en un monòleg dels locals, que van encarrilar el partit

Si el Cornellà guanya
la Copa RFEF, seria el
primer títol de la història
del primer equip
amb un gol poc abans del descans i un altre en el tram inicial
del segon temps, gràcies a Cerrajería i Claudio.
Els de Calm podrien haver
deixat l’eliminatòria molt més
oberta si Abde hagués resolt una
jugada en la qual es va plantar sol
contra el porter del Mirandés.
Poc després, quan només faltaven 11 minuts per al final del partit, Matheus va aprofitar un refús
del porter Sergio Pérez per mar-

El Basket Almeda es juga
recuperar la plaça de líder

Durant tota la primera meitat de la
temporada, el Basket Almeda va ser el
gran dominador de la Copa Catalunya femenina, i no va perdre
cap partit fins a la segona volta.
D’aleshores ençà, però, l’equip ha
alternat alguns mals resultats
que han propiciat, fins i tot, un
canvi a la banqueta, amb la sortida l’Eloy Acedo i el nomenament de Guillem Abelló, que es
va estrenar amb una victòria
contundent a la pista del Draft
Gramenet (47-66).

El conjunt groc, però, tindrà
l’oportunitat de recuperar la posició de líder abans que s’acabi el
mes, ja que el pròxim dissabte 30
rebrà el BF Viladecans, el conjunt
que ara mateix ocupa la primera plaça amb un triomf més. A
l’aguait, esperant les errades, hi
ha el GEiEG de Girona.
Després d’aquest enfrontament, ja a l’abril, l’Almeda visitarà la pista del CEJ l’Hospitalet,
rebrà el CB Lleida i tancarà el penúltim mes de la fase regular de
la competició a Banyoles, a la pista del Bencriada.

Objectiu gairebé assolit: el CB
Cornellà acarona la salvació

car el tercer del seu equip i aconseguir que Anduva embogís.

LA LLIGA, L’ALTRE FRONT OBERT
I és que a partir de dijous, el
Cornellà podrà tornar a centrarse en afrontar un sol partit per setmana, amb les vuit jornades que
falten, en les quals l’equip es juga
entrar al play-off de nou i la possibilitat de fer història (el quart lloc
del curs passat és la millor classificació final dels 68 anys del club).
Els cornellanencs no perden
des de la seva visita a l’Hércules
el mes passat, havent obtingut
dues victòries (Alcoyano i Ejea)
i tres empats (Castellón, Sabadell
i Peralada) i després de 30 jornades són quarts amb 49 punts,
dos més que el Lleida Esportiu,
el seu principal perseguidor.
Dels quatre pròxims compromisos dos seran, sobre el paper, duríssims (a casa contra el
Barça B i visitant l’Atlético Baleares), mentre que els altres dos
seran contra conjunts del descens
(a Conca i contra l’Ontinyent).

Encara no és matemàtic, però sí
que és virtual. La
victòria que el CB
Cornellà va aconseguir el passat
dissabte 23 al Parc Esportiu Llobregat contra el Calvià (73-65) fa
que l’equip gairebé pugui assegurar la seva continuïtat a la lliga EBA el curs que ve. Només
una carambola catastròfica, perdent els quatre partits que falten
i combinant-ho amb la victòria
del Calvià en aquestes quatre
jornades restants.
Els homes de Mario del Cam-

po, que són desens amb un balanç de nou victòries i 13 derrotes, podrien celebrar la consecució de la salvació en la darrera jornada del mes per activa (guanyant a la pista del cuer, el CB Salt)
o per passiva (sempre que el
Calvià perdi contra el Salou).
La resta de jornades del grup
C-A, que seran a l’abril, faran que
l’equip rebi la visita de l’Igualada,
que es desplaci a la demarcació de
Tarragona per jugar a la pista del
Valls i que posi el punt final
(previsiblement) al curs 2018-19
al PELL contra el Castellbisbal.
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| Tropico 6
La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

Famosos

No t’ho perdis

'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a
Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el
nord-americà ha destacat àmpliament pel seu vessant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la realitat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra
de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i
'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un
humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’exposició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’arribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els
millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical
és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,
Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es posaran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota
mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats
davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.

Llibres

?

T E R R Y

QUI ÉS

...

G I L L I A M

Haver format part dels Monty Python

ÉS FAMÓS PER

També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’

?

Inaugurar una exposició a Barcelona

QUÈ HA FET

Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Es recorden les seves millors pel·lícules

També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

Música

Pelis i sèries

En nom del fill
Donna Leon

El futur
Helena Tornero

Saga
Icestorm

Nosotros
Jordan Peele

Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un ancià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un trepidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la moralitat de la societat.

El futur és aquella cosa que quan arriba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'allò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, explora les idees de llibertat, veritat i rebel·lió a 'El futur'.

El quartet de heavy metal barceloní estrena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, bateria i baix. Les cançons del disc, cantades en català i anglès, tracten la violència, la guerra i la crueltat humana.

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes pertorbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.
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Cultura
DIJOUS 28 DE MARÇ
19:00 Josep Pedrals visitarà la ciutat, en el marc
del Dia Mundial de la Poesia per presentar el
seu llibre anomenat Els límits del Quim Porta. / Biblioteca Sant Ildefons.

‘El preu’, d’Arthur Miller,
proposta estrella per a l’abril
Diumenge 7 d’abril a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Continua en marxa el
curs de teatre del CRAJ
Tots els dijous a les 19:00

Des del mes d’octubre de l’any passat
estan en marxa sessions del taller de
teatre per a aduls que coordina el CRAJ.
/ Centre de Recursos Juvenils i Associatius.

DISSABTE 6 D’ABRIL
10:00 La darrera activitat emmarcada en els actes del Dia Mundial del Teatre que es farà a
la ciutat serà una masterclass anomenada A
la recerca del meu personatge. / Auditori
Sant Ildefons.
Ramon Madaula, Pere Arquillué, Sílvia Soler i Lluís Marco són els quatre
protagonistes d’El preu, una de les
grans propostes teatrals del mes d’abril. / Teatre Auditori.

Exposicions

FINS AL 29 DE MARÇ
Matí-Tarda Fins al dia 29 es pot visitar la
mostra anomenada S’ha escrit un crim, que
il·lustra diferents històries de detectius, lladres i serenos per a totes les edats. / Biblioteca Marta Mata.

DIMECRES 10 D’ABRIL
20:00 Després de la xerrada, podrem gaudir d’una visita a Cinema en temps de guerra, exili i
repressió, guiada per Magí Crusells, Departament d'Història Contemporània de la UB i
comissari de la mostra. / Castell de Cornellà.

Infantil

Un matí per gaudir de valent
amb ‘Maure el Dinosaure’
Diumenge 31 de març a les 12:00

Teatre Nu arriba a la ciutat per presentar
la seva proposta de teatre de titelles
anomenada Maure el Dinosaure. / Teatre Auditori.

Esports
DISSABTE 6 D’ABRIL
18:30 Partit de bàsquet corresponent a la vinti-quatrena jornada del grup C-A de la lliga EBA
entre el CB Cornellà i el CB Igualada. / Parc Esportiu Llobregat.

El Cornellà necessita remuntar
tres gols contra el Mirandés
Dijous 28 de març a les 20:30

DIUMENGE 31 DE MARÇ
Matí El darrer diumenge d’aquest mes que ve
se celebrarà la Jugateca ambiental en diferents parcs de la ciutat, com Can Mercader o
el Canal de la Infanta.

DIUMENGE 14 D’ABRIL

DIMARTS 9 D’ABRIL

12:00 Visita comentada en la que es presenta
la història de la finca Mercader i es descobreixen alguns dels espais de la planta noble
d’aquest emblemàtic edifici. / Museu Palau
Mercader.

18:00 Darrera sessió del taller per a nenes i nens
que tinguin entre 6 i 10 anys anomenat Lectura amb gossos, pensat per poder ser compartit amb les mascotes. / Biblioteca Central
de Cornellà.

Després del 3-0 encaixat a Anduva, el
Cornellà de Xavi Calm necessita una remuntada si vol guanyar la Copa Federació. / Municipal de Cornellà.
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