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Els cinc partits de l’oposició
expliquen quines són les
seves propostes electorals

El periodista John Carlin
assisteix al 10è aniversari
del Cornellà Creació Fòrum
6 anys
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El Síndic avisa que el problema
de l’habitatge empitjora
Foto: Guillem Urbà/Ajuntament

Joan Barrera demana solucions per a tots els afectats, amb especial atenció per a les mares soles amb fills pàg 8

Carrers plens
de cultura
Sant Jordi marca l’inici d’una
Jordiada farcida d’activitats

NOVA CAP DE LLISTA pàg 9

Marta Amigo lidera
el projecte per portar
JuntsxCornellà al Ple
TENDÈNCIES pàg 3

Un estudi apunta que baixa
el consum de drogues noves
ESPORTS pàg 12
pàg 10

El Cornellà es juga entrar
al ‘play-off’ en quatre partits
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La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix
» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa
Alex Suárez
CORNELLÀ
Les drogues tradicionals continuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumidors, principalment per la facilitat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàncies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues obtingudes de consumidors voluntaris durant el 2018.
El consum de droga dels catalans és de substàncies tradicionals i més pures, ja que la majoria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estudis anteriors. Concretament, l’adulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la cocaïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt perillosa, ja que el consumidor no només fa front als efectes de la mateixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.
DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que passa a altres països europeus. Concretament, des del 2011 la presència de mostres de les anomenades ‘NSP’ (Noves Substàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’aparició d’aquest tipus de substàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradicionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mostres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD.
Per la seva part, la Coordinadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que malgrat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'interès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a substàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintètics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els problemes que estan provocant algunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilarne l’aparició”.

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxicomanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciutat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües residuals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.
La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Baixos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Europea està augmentant.

Menys adulteració
comporta menys riscos

SALUT4El subdirector general de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la importància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels consumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concentració, i si hi ha adulterants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una aproximació al consum de la droga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de droga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de substàncies il·legals.
D’altra banda, Colom destaca que a Catalunya no existeix un consum massiu de noves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, utilitzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una tendència preocupant i un tema
greu per a la salut pública estatal, com és el cas del fentanil als Estats Units.
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Els semàfors

La lupa

Despullant la pobresa
per Francesc Reina

Generalitat

En la societat de l'abundància i del crè- carnissa especialment amb el futur de la tar en un 13%, 21 vegades més que el sadit era difícil explicar que s'estava pro- infància. És hora d'ajustar el concepte de lari mitjà del 2% anual obrer.
duint una extensió dels riscos davant la "normalitat" i traslladar-lo a tantes poEl sistema de les pensions, pilar de l'Escrisi econòmica. Era gairebé impossible blacions desprotegides que pateixen l’in- tat del Benestar, tremola tot i ser l'únic inacceptar que cada vegada més s'anava es- cident de no disposar d'un espai físic, o te- grés de familiars a l'atur que depenen del
tenent a capes més àmplies. La crisi de les nir-lo però no tenir privacitat, o sense les seu pare o mare. 70 mil desnonaments, la
hipoteques en el marc de l'especulació im- comoditats necessàries. Viure o dormir al majoria per impagament del lloguer. El Samobiliària va trencar amb la sensació de carrer, a casa de familiars o amistats, en lari Mínim Interprofessional és un dels més
tranquil·litat: la manca de treball, el blo- cotxes o caravanes, en centres d'acollida baixos d'occident (a Catalunya, els guanys
queig a mesures de protecció social, la limitada, relloguers, ocupacions irregulars, anuals del 18% de les dones està per sota
vida en soledat amb malalties o disca- etc, és conseqüència de pobreses diferents de l'SMI). Un informe de la Comissió Eupacitats mal ateses; totes les violències van que evidencien l'esgotament dels recur- ropea va constatar que de la Garantia Jufer la resta. En quatre anys, el lloguer a sos administratius i un malestar que do- venil només es va beneficiar un 11% a diCatalunya s'ha incrementat un 20%; el narà molt de què parlar en anys venidors. ferència de França amb un 80%. La po64% dels desnonaments són derivats per
La societat del risc es va gestar amb blació femenina és especialment vulneraimpagament del lloguer; el 34% pateix la globalització d'un nou capitalisme, da. Tres vegades més dones que homes treproblemes de salut crònica
ballen en contractes parcials i
(s'incrementa en les dones
les llars monomarentals qüesMés enllà d'idees preconcebudes, les
majors de 55 anys).
tionen la igualtat d'oportuniLa pobresa extrema s'ha
tats: la mitjana europea de procircumstàncies que porten a situacions tecció a la família i la infància
associat a la figura del rodamón, persona que viu de l'alés de 2'4%, a Espanya és de
d'exclusió superen qualsevol etiqueta l'1’3%;
moina i al carrer sota l'empaa Catalunya l‘abandora d'entitats caritatives. Encara
nament dels estudis és del
avui existeix un pensament il·lògic que fo- imposat violentament, que afebleix les 17%, set punts més de la mitjana europea.
namenta que viure sense llar està associat xarxes de relació amb reformes que po- Un terç de la despesa anual de les famílies
a algú que ha portat una mala vida i no vol sen en risc a molts grups als quals se'ls fa- catalanes dedica el 30% al pagament de
refer-la. Però, més enllà d'idees precon- brica una sensació de deute creditor i cul- subministraments, i l'increment d'aigua,
cebudes, les circumstàncies que porten a pabilitat. Un parany per a pobres privi- gas i electricitat s’ha apujat més del 60%.
situacions d'exclusió superen qualsevol eti- legiant el model burocràtic de certificats
Ha nascut una nova classe social, diu
queta. L'estereotip d'alcohòlic marginal cau per necessitats, a través del que Foucault el sociòleg Guy Standing: el precariat.
davant dades –sovint insuficients- que vi- diria microfísica del poder, on l'esquema Així ho publica ECAS i FOESSA en resualitzen el drama de persones agredides, jurídic dóna pas a un de tècnic per ser el cents estudis. Convindria prendre les
forçades i robades.
dit botxí. Una plutocràcia cada vegada regnes del nostre destí, en reflexions de
Viure sense llar significa viure en amb més ingressos que operen des de la Locke, i deixar de posar l'esperança
provisionalitat, amb poques possibili- comoditat dels seus despatxos d’inversors només en un individu il·luminat que imitats de reconstruir xarxes de suport que i a la qual li importa un rave el que pas- ta l'actitud dominant del "jo abans que
permetin desenvolupar relacions estables, si als altres. La dècada passada els gua- ningú", per començar a realitzar prouna funció social desprotegida que s'a- nys dels milmilionaris es van incremen- jectes socials en clau col·lectivista.

En el seu informe anual, el Síndic
de Greuges de la ciutat adverteix que
el problema de l’habitatge s’agreuja,
sobretot per a les famílies vulnerables.
El Síndic demana més implicació a la
Generalitat i l’Estat per trobar solucions.
pàgina 8

Cornellà Creació

El Cornellà Creació Fòrum ha complert
deu anys. Durant aquesta dècada, l’espai
de debat i reflexió que vol fomentar els
punts de trobada i el diàleg ha aconseguit
portar a la ciutat personalitats de la talla
de John Carlin o Rigoberta Menchú.
pàgina 8

Basket Almeda

Una temporada més, el primer equip femení del club ha aconseguit classificarse per a la Final a Quatre de la Copa Catalunya, i tornarà a lluitar per pujar a
Lliga Femenina 2. Els pròxims mesos
seran decisius per al futur de l’entitat.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EnricJuliana

Cuando el dirigente
comunista italiano Enrico Berlinguer murió
(1984), el líder neofascista Giorgio Almirante acudió, discretamente, a la
sede del PCI para rendirle honores.
Muere Neus Català, una de las últimas
supervivientes de los campos nazis, y
hay silencios clamorosos.

@silvia_mur
Ja he llegit les primeres
crítiques per part de
gent de Junts per Catalunya pel fet que Junqueras faci una
roda de premsa des de la presó, quan
en lloc de criticar-ho haurien d’alegrarse de poder donar veu a qui fins ara
han tingut mut i a la gàbia. O hi ha molta por o molta mala llet.

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 (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Dipòsit Legal: B 12319-2013

@EnricPujol1960
Quan hi ha un Sánchez a la presidència del
govern de l’estat espanyol i un altre Sánchez a la presó per independentista, el debat dels orígens familiars dels catalans em sembla completament sobrer. Centrem-nos en el
conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol!

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

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@iescolar
Las ideas de extrema
derecha de Vox no justifican su exclusión de
los debates. Justificar la censura a un
partido político, por muy repugnantes
o equivocados que nos parezcan sus
planteamientos, ni sirve para hacerlo
desaparecer ni tiene un pase democrático.

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

per Alex Suárez

perles

Les seves cares

Laboratori d’autoritarisme

per Teresa Calveras

per Andreu Parera

l monologuista britànic ‘Ian Cognito’ mor en plena actuació i el
públic riu creient que forma part del show. L’humorista va bromejar minuts abans dient “Us imagineu que patiu un atac i us
desperteu parlant gal·lès?”. Fatídicament, va morir mentre seia a la
cadira de l’escenari, arrencant per darrera vegada el riure del públic.

E

ergio Ramos té una rèplica de l’Últim Sopar de Da Vinci, on
el mateix defensa blanc apareix com a Jesucrist, segons El
Confidencial. A l’obra també hi figura la seva dona, Pilar
Rubio, i el seu inseparable company de vestuari, Marcelo. La peculiar versió se suma a l’àmplia col·lecció artística del jugador.

S

a cap del Temps i presentadora d’RTVE, Mònica López, denuncia a les xarxes socials una carta que li va enviar una espectadora criticant el seu físic a l’hora de transmetre les prediccions
meteorològiques. Entre altres, la carta ataca López dient que té les
cuixes “molt lletges i grasses” o “un cul massa pronunciat”.

L

n aficionat de River Plate es tatua el codi QR que dirigeix
al vídeo de la final de la Copa Libertadores 2018, on els
‘milionaris’ van superar Boca Juniors, l’eterns rival. L’alegria del tatuat no ha durat gaire, ja que YouTube ha eliminat el
vídeo per no complir amb les normes sobre drets d’autor.

U

amela Anderson esclata per la detenció de Julian Assange i afirma a les xarxes socials que el Regne Unit “és la puta d’Amèrica”.
L’actriu és amiga i admiradora del fundador de Wikileaks, amb
el qual manté una relació molt estreta. Anderson també ha carregat
contra Trump i el govern equatorià, acusant-los de dimonis.

P

El + llegit
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1

Balmón: “Després de 15 anys d’alcalde
només penso a menjar-me el món”

2

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

3

La ciutat acull un acte
en record als desapareguts

4

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

5

Joan Tardà creu que ERC
aconseguirà quatre regidors

Els guàrdies civils i els policies
nacionals que declaren al judici menteixen, tots ho sabem
i ells també.
Em crida l’atenció com es
queixen de barricades fetes de
bales de palla, de cares d’odi,
de persones que els feien retrocedir i que cantaven tot aixecant les mans i així fins a
moltes altres “agressions” que
diuen que van patir. Si no fos
perquè estem dins un judici injust i patim pels presos polítics, les seves declaracions ens
farien molt riure.
Per una banda, defensant
les escoles hi havia pobles sencers, gent de totes les edats i
tots formant barrera amb les
mans alçades i cantant. Per
l’altra, furgonetes i més furgonetes plenes de policies uniformats, tots vestits de negre,
amb cascos, escuts, porres i altres eines de defensa i d’atac. I
resulta que els que tenen por
són els atacants.
En fi, no calen gaires comentaris. Si jo fos ells i expliqués davant les càmeres de televisió el que diuen que va
passar i com van patir, també
voldria que ningú veiés la
meva cara. Em faria massa vergonya tot plegat.

El Tribunal Suprem espanyol està celebrant un judici
polític als líders polítics i socials que van impulsar, de
manera pacífica i democràtica, la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya el passat octubre de
2017. Des de llavors, com a
venjança pel seu atreviment,
aquestes persones estan en
presó preventiva. Cal tenir
en compte que l’opció de solucionar el conflicte amb un
referèndum pactat i legal està
recolzada per un 80% de la
població catalana. Per contra,
el Govern Espanyol sempre
s’ha negat a dialogar i, finalment, va tractar d’impedir el
referèndum enviant la policia
espanyola a reprimir els votants i causant 1.066 ferits. En
el judici, retransmès per televisió, estem comprovant
moltes irregularitats.
Els presos pateixen indefensió perquè no disposen
gairebé de temps per tractar
la informació amb els seus advocats. Els jutges han negat
centenars de proves i testimonis de la defensa, i no permeten visualitzar vídeos que
demostrarien la falsedat dels
testimonis de la policia, que
conxorxada amb la fiscalia
basteixen un relat de rebel·lió
adduint la “suposada violència” dels manifestants en les
seves mirades d’odi (quina

mirada esperaven en pegar a
la gent?) o en la resistència
pacífica (manifestants asseguts a terra amb les mans
enlaire).
Espanya, sense cap separació de poders en la qüestió
de la unitat territorial, està
utilitzant la justícia per evitar
el diàleg polític amb l’independentisme català. Estan
reprimint aquest moviment
polític, amb un ús prevaricador de la llei, per condemnar
una aspiració política i intentar destruir-la. Els mitjans de comunicació espanyols, molt irresponsablement,
han convençut la població espanyola perquè vegi amb
bons ulls la mà dura contra els
catalans.
Però el judici sobretot intentarà vendre, a la comunitat internacional, que Espanya és un Estat de dret que no
ha actuat contra els drets humans, civils i polítics. I més
enllà del nostre patiment, si
Espanya aconsegueix convèncer la comunitat internacional del seu relat absolutament fals, i s’accepta el que
està fent a Catalunya -que
s’ha convertit en un laboratori
polític repressiu- és qüestió de
temps que, aquest model autoritari amb aparença democràtica, contribueixi a l’actual deriva mundial autoritària
d’extrema dreta.

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

#IncendiNotreDame

@fantantonio: Puede que Notre Dame
sea la catedral de Europa que más vapuleos ha soportado en toda su historia. A
ver si sale de este último.

#CampanyaPACMA

@Modgi: Té collons que amb la tempesta
de merda que ens està caient cada dia, la
millor campanya d'aquestes eleccions
l'hagi fet un partit animalista.

#MessiÉsDéu

@Faitelson_ESPN: Quien quiera ganar la
Champions tendrá que pasar sobre el Barcelona y sobre Messi. Lo primero puede
ser posible. Lo segundo, imposible.
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Cap al 26-M: parla l’oposició
» Alternativa d’Esquerres, Ciutadans i En Comú Movem Cornellà suspenen la gestió del govern
» Tots els partits lamenten no haver aprofitat millor la pèrdua de la majoria absoluta del PSC

Ángel Camacho (AEC)

Daniel Martínez (Cs)

“Vam fer una crida
“Hi ha regidors
a ERC i ICV,
del PSC que porten
però van preferir
més de 30 anys
pactar amb el PSC” de gestió política”
De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Si parléssim de governar al servei de
la UE i l’Ibex 35, treuen un 10. Però en
el que pot intervenir, l’Ajuntament
s’emporta un suspens estrepitós.
Creu que s’ha desaprofitat l’oportunitat de controlar més el
govern d’Antonio Balmón, que
en aquest darrer mandat va perdre la majoria absoluta?
A la investidura vam fer una crida a
ERC i ICV perquè no li regalessin tot
al PSC, però van preferir no parlar
amb nosaltres i entendre’s entre ells
com havien fet als mandats anteriors. Es podria haver fet més.
Fa quatre anys van aconseguir
entrar al Ple amb 5 regidors.
Creu que podran repetir aquests
resultats?
Feia 20 anys que cap partit, més
enllà del PSC, no arribava als 6.000
vots i ho vam fer des de postulats
republicans, anticapitalistes, feministes i autodeterministes. Però l’èxit es valorarà amb la suma total de
regidors que faran possible un govern alternatiu al PSC.
Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Retallar els astronòmics sous de l’equip de govern, aturar la construcció indiscriminada a Ribera-Salines
i no renovar les privatitzacions de
serveis.
Quins pactes amb altres formacions es planteja si són necessaris per governar?
Per fer fora el PSC sumarem amb
tothom qui assumeixi uns punts de
mínims per una vida digna.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
No podem aprovar la gestió del
PSC. Han apujat els impostos, la ciutat està més bruta, l’espai públic
està més degradat i el govern s’ha
enrocat en un projecte de maquillatge, el Cornellà Natura.
Creu que s’ha desaprofitat l’oportunitat de controlar més el
govern d’Antonio Balmón, que
en aquest darrer mandat va perdre la majoria absoluta?
El PSC ha tingut un mandat bastant
còmode gràcies a ICV. El PSC ha
estat incapaç d’oferir un projecte regenerador. Ciutadans ha liderat l’oposició sent el grup que més
propostes ha presentat.
Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Negociar la modificació del ROM,
fer una auditoria externa a Procornellà, planificar una baixada d’impostos, augmentar la partida de
seguretat i convivència i redactar
un nou Pla de Mobilitat.
Quins pactes amb altres formacions es planteja si són necessaris per governar?
Sortim a guanyar les eleccions municipals, com vam fer el 21D. Tenim
un projecte regenerador, incorporant talent de la societat civil. Durant aquest mandat, ens hem
consolidat com l’alternativa a més
de 34 anys de socialisme. Hi ha regidors en l’actual equip de govern
que fa més de 30 anys que es dediquen a la gestió política.
I si VOX entra al Ple?
No contemplem aquest escenari.

Raquel Albiol (ERC)

C. Carmona (ECMC)

Manuel Casado (PP)

“No tenim cap
pacte amb el PSC
tal com altres
grups afirmen”

“Davant d’un PSC
cansat podem
aportar renovació,
energia i rigor”

“Els nous partits
no han sabut
traslladar la
voluntat de canvi”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Fa molts anys que gestionen el dia
a dia de la ciutat i no són uns gestors pèssims. Ara bé, nosaltres no
compartim el seu model de ciutat.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
El govern municipal ‘necessita millorar’. La nota que més s’ajusta és
un 4. Compartim alguns projectes
encetats, però no la manera de
gestionar-los.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Malgrat ser de l'oposició, la valoro
amb un 5. Ha estat un govern de
llums i ombres i ha acabat força
cremat. Cal millorar molt en neteja
i seguretat.

Creu que s’ha desaprofitat l’oportunitat de controlar més el
govern d’Antonio Balmón, que
en aquest darrer mandat va perdre la majoria absoluta?
El 2015 es va obrir un nou escenari
però no hi havia cap suma possible
sense comptar amb el PSC. Alguns
ho han aprofitat per generar debats
estèrils, nosaltres per implementar
polítiques que mai s'haguessin portat a terme.

Creu que s’ha desaprofitat l’oportunitat de controlar més el
govern d’Antonio Balmón, que
en aquest darrer mandat va perdre la majoria absoluta?
Els nous partits no han sabut traslladar la voluntat de canvi al consistori ni s'han preocupat per acabar
amb la majoria, han fet una oposició frontal. La Crida ha buscat una
política irreal amb una ideologia
sense sentit i Ciutadans va permetre que el PSC controlés el consell
d'administració de Procornellà, una
decisió clau.

Creu que s’ha desaprofitat l’oportunitat de controlar més el
govern d’Antonio Balmón, que
en aquest darrer mandat va perdre la majoria absoluta?
N’hem tingut l’oportunitat i no hem
estat capaços de fer-ho i la responsabilitat és de tots els grups. Durant
el mandat, ICV ha estat qui ha
donat majoritàriament estabilitat al
govern, acompanyat de PP i Cs, a
canvi que els seus portaveus cobrin
49.900 euros bruts anuals.
A l’entrevista que vam publicar
el mes passat, Balmón va dir que
ERC “ha aparcat la defensa de la
gent que necessita els poders
públics”. És així?
Rotundament no. Sempre hem defensat els interessos dels ciutadans,
sense desestimar els temes nacionals. Som dels grups que més mocions hem presentat, el 80% de les
quals, en àmbits de ciutat.
Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que prendrà?
Treballarem per facilitar l’accés a
l’habitatge, alhora que preservem
les zones verdes de la ciutat.
Quins pactes amb altres formacions es planteja si són necessaris per governar?
Ni amb la dreta ni amb els partits
del 155. No tenim cap pacte amb el
PSC tal com altres grups afirmen.

Creu que la millor manera per influir i controlar el govern és formant-ne part? Ho faran si és
necessari?
Ens presentem per guanyar i per
governar la nostra ciutat. Tenim les
millors idees i el millor equip. I davant d’un PSC cansat, en algunes
matèries obsolet, podem aportar
renovació, energia i rigor.
Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Adreçar-me als treballadors municipals per reconèixer les dificultats
que han patit per fer la seva feina en
condicions i conjurar-nos per aconseguir un ajuntament al servei de
tota la ciutadania.
Quins pactes amb altres formacions es planteja si són necessaris per governar?
Estem disposats a parlar amb totes
les formacions progressistes.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Fer una auditoria externa amb una
taxació real sobre els béns i la situació de Procornellà. Revisaria els impostos, ja que amb 8 milions de
superàvit es poden abaixar. Augmentaria el nombre d'agents de la
Guàrdia Urbana i instal·laria moltes
més càmeres de seguretat.
Quins pactes amb altres formacions es planteja si són necessaris per governar?
Amb qualsevol formació menys les
que defensin l'independentisme.
Per descomptat, en certs temes
concrets es pot parlar amb tothom.
I si VOX entra al Ple?
Amb els únics que no pactaria són
els independentistes.

Pàgines especials

120.000 beneficiaris
Abril 2019
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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Successos | Detingut per empènyer la seva mare pel balcó
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Una dona de 43 anys està en estat crític a l’Hospital de Bellvitge després que el seu fill
l’empentés pel balcó el passat 21 d’abril. El jove, de 24 anys, va ser detingut i està en presó provisional per temptativa d’homicidi. La mare i el fill són de nacionalitat boliviana.

El Síndic avisa que el problema
de l’habitatge s’agreuja
» Sobretot afecta els més vulnerables i mares solteres amb fills
» El defensor reclama més implicació a la Generalitat i a l’Estat
HABITATGE4A la ciutat, el problema de l’habitatge “persisteix i
fins i tot s’agreuja”. Qui parla així
és el Síndic de Greuges cornellanenc, Joan Barrera, en l’informe
sobre l’activitat duta a terme per
l’Oficina del Síndic durant el
2018. En el document, que Barrera va exposar el 8 d’abril al Ple
municipal, el defensor dels ciutadans explica que la qüestió
afecta “especialment” els ciutadans “que viuen sota el llindar de
la pobresa o es troben en una
franja de vulnerabilitat que els
impedeix fer front a despeses
extraordinàries, com pot ser un
increment del lloguer”.
De fet, com queda reflectit a
l’informe, els desnonaments per
impagament del lloguer ja superen els que es fan per no pagar la
hipoteca.
Arran d’aquesta situació, el
Síndic es fixa en el perfil de les
persones afectades i detecta que,
en gran mesura, es tracta de fa-

La falta de pisos de lloguer social és un dels problemes de la ciutat. Foto: Arxiu

mílies monoparentals formades
per una dona amb fills menors a
càrrec. Per això, a més de reclamar una solució per a tots els afectats, Barrera insisteix a les administracions que tinguin perspectiva de gènere a l’hora d’afrontar
el problema de l’habitatge.
El Síndic, que a principis de
mes va firmar un conveni amb el
Síndic de Greuges de Catalunya,
Rafel Ribó, per millorar el servei

de defensa de drets de la ciutadania, també demana més implicació a la Generalitat i al govern
de l’Estat per trobar solucions a
les famílies que pateixen aquesta situació.
Per altra banda, l’Ajuntament
ha posat en marxa l’Oficina Local
d’Habitatge, ubicada al barri de
Sant Ildefons, per assessorar i respondre als ciutadans sobre totes
les necessitats en habitatge.

Convidats de luxe per celebrar
els 10 anys del Cornellà Creació

ANIVERSARI4El periodista i escriptor John Carlin, l’empresari
Carlos Buesa o l’escriptora Asha
Miró van ser algunes de les personalitats que van participar en
l’acte de commemoració del desè
aniversari del Cornellà Creació
Fòrum.
Més de 200 persones van assistir al sopar que es va fer l’11 d’abril al Museu de les Aigües per celebrar que fa una dècada es va posar en marxa aquesta iniciativa

que vol fomentar els espais de
diàleg, de reflexió i d’anàlisi.
Per celebrar aquesta efemèride, a més del sopar i de l’acte
presentat pel còmic Txabi Franquesa, l’acte de celebració va
comptar amb un debat que,
sota el lema ‘Evolució i canvis
d’aquesta dècada’, va analitzar
qüestions com la crisi econòmica, la globalització, la revolució tecnològica o la lluita contra el canvi climàtic.

Cent mocadors solidaris pels
infants que tenen càncer

SOLIDARITAT4El Taller de Costura Solidària, organitzat pels
centres cívics de Sant Ildefons i
La Gavarra i l’entitat Gent i Futur, ha confeccionat un centenar
de badanes-mocadors per als
infants que pateixen càncer.
La vintena de dones que
aquest any han participat en la
tercera edició del taller, es van
trobar el 10 d’abril amb Tina Parayre, cap de voluntaris de
l’Hospital de Sant Joan de Déu,
per entregar-li els mocadors,
que aniran destinats als nens i
nenes que s’estan tractant d’a-

questa malaltia al centre hospitalari.
Una altra iniciativa cornellanenca que col·labora amb la
recerca per curar el càncer infantil és ‘1.000 i una Nineka’, un
projecte impulsat per Maria
Rascón. Aquest any, l’exposició
que es va fer al Castell de la ciutat del 15 de febrer fins al 10 de
març va aconseguir recaptar
10.100 euros, que es destinaran
a la investigació per avançar en
els tractaments per trobar una
cura al càncer que, cada any, pateixen 1.200 infants a tot l’Estat.

Premi a la Xarxa d’Escoles per
a la Sostenibilitat de la ciutat

RECONEIXEMENT4La Fundació Fòrum Ambiental ha reconegut la tasca feta per la Xarxa
d’Escoles per a la Sostenibilitat
de Cornellà (XESCO). L’entitat
considera que l’actuació ‘Escoles
i entorn, deu anys treballant en
xarxa’, que implica les escoles
per millorar la sostenibilitat de
la ciutat, és molt important.
La Fundació assegura que és
clau implicar les entitats socials,
l’àmbit escolar i els ciutadans en
la millora del medi ambient i per
això valora positivament que
els centres educatius, les entitats

naturalistes i l’Ajuntament
s’hagin unit durant aquesta dècada per desenvolupar projectes
conjunts d’educació ambiental
com horts, espais verds o recursos educatius.
El consistori cornellanenc
va rebre el premi ‘Ciutat Sostenible en l’àmbit de l’educació
ambiental’ juntament amb l’Ajuntament de la ciutat valenciana d’Almassora. Aquests guardons, que entrega la Fundació
Fòrum Ambiental, tenen el suport del Ministeri de Transició
Ecològica i Ecoembes.
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Marta Amigo lidera el projecte
per portar JuntsxCornellà al Ple

Els partits passen per la ciutat
per fer campanya per al 28-A

POLÍTICA4Al maig farà quatre
anys que Convergència i Unió va
quedar fora del Ple per primera
vegada des del 1979, quan es van
celebrar les primeres eleccions
municipals després de la dictadura franquista. El 2015, la coalició va obtenir 1.455 vots, insuficients per superar la barrera del
5% que marca la llei per aconseguir un regidor.
Durant aquests quatre anys, a
escala nacional Convergència ha
trencat la coalició que mantenia
amb Unió i s’ha refundat, primer
anomenant-se PDeCAT i, finalment, Junts per Catalunya. Sota
aquest nou nom, adaptat a l’àmbit local com a Junts per Cornellà, el partit intentarà recuperar en
solitari la representació municipal.
La número 1 de la candidatura serà Marta Amigo, que durant
la presentació de la llista va voler
ressaltar “el valor d’encapçalar
l’única candidatura unitària i
transversal” de la ciutat, formada
per “persones de tots els barris de
la ciutat”. Amigo va afegir que els
integrants de la llista “no han de
ser ni del meu partit ni han de
pensar igual que jo”.
SENSE PERSONALISMES
Durant l’acte, que es va fer al bar
del Rugby a finals de març, Ami-

Acte de presentació de Marta Amigo com a cap de llista. Foto: JuntsxCornellà

go va dir que la seva és una candidatura “allunyada de personalismes”. Ho va exemplificar dient
que els veïns i veïnes no veuran fotos seves penjades enlloc i va reblar que ella lidera la llista “perquè algú ha de ser cap de llista”
però va afegir que ella creu en l’equip que ha format.

TROBADA AMB PUIGDEMONT
El 9 d’abril, una representació de
la llista de Junts per Cornellà
encapçalada per Marta Amigo
van anar a Waterloo per reunirse amb el President Puigdemont.

La candidatura va explicar
quins projectes tenen “per millorar la ciutat i la qualitat de vida”
dels veïns i veïnes. Per la seva part,
des del partit expliquen que Puigdemont es va posar a disposició de
Junts per Cornellà per tot el que
necessitin per tirar endavant les
seves propostes.
Pel que fa a les eleccions generals del pròxim 28 d’abril, el
partit estarà representat per la
cornellanenca Olga Gómez, que
ocuparà el número 20 de la llista que Junts per Catalunya presenta al Congrés.

líniacornellà.cat

ELECCIONS4La ciutat més poblada del Baix Llobregat està
marcada en vermell al mapa de
gairebé tots els partits i, amb l’arrencada de la campanya de
les eleccions generals que se celebraran el 28 d’abril, alguns
partits ja han visitat els barris de
la ciutat.
Els primers a fer-ho van ser
els candidats de Ciutadans, el 15
d’abril. Durant la visita, Carina
Mejías va acusar el PSC de ser
“pròxim als independentistes”,
tal com va recollir l’ACN. Mejías és la cinquena a la llista que
el partit taronja presenta pel
Congrés per Barcelona, però
està protagonitzant diferents
actes perquè la cap de llista,
Inés Arrimadas, està fent més
mítings a la resta de l’Estat que
a Catalunya. Celestino Corba-

cho, exalcalde socialista de
l’Hospitalet, va acompanyar Mejías i va assegurar que farà “tot
allò que sigui necessari” per la
campanya de Ciutadans.

VISITA A SANT ILDEFONS
Una altra de les candidates que ha
passejat per la ciutat és la cap de
llista del Partit Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que va visitar el mercat de Sant Ildefons.
La número 1 dels populars,
que va visitar la ciutat el 18 d’abril amb el secretari general del
PP català, Daniel Serrano, i el
candidat a l’alcaldia de Cornellà,
Manuel Casado, va lamentar
“profundament” que la Junta
Electoral autoritzés la participació d’Oriol Junqueras (ERC) i
Jordi Sànchez (JxCat) a la campanya electoral.
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Sant Jordi venç la pluja
» Els actes de la diada, que va acabar amb la lectura del Pregó al Castell, marquen l’inici de la Jordiada
» Enguany les activitats s’allargaran fins al pròxim 5 de maig, amb la 27a Festa de Cultura Popular
CULTURA4Aquest any, Sant
Jordi no només es va haver d’enfrontar al drac. Tal com va arrencar el dia, el principal perill de la
Diada era la pluja. Llibreters i floristes, que s’havien llevat ben
d’hora per muntar les parades i
tenir-ho tot a punt per als més
matiners, miraven de reüll el
cel gris mentre esperaven que els
ruixats no acabessin aigualint la
festa de les roses i els llibres.
Tot i que a primera hora l’aigua va fer acte de presència,
obligant els llibreters a tapar els
llibres amb plàstics i fent que els
més pessimistes ja donessin per
perduda una de les jornades
més importants del sector, finalment el sol va guanyar les nuvolades i els cornellanencs i les
cornellanenques van poder gaudir d’un Sant Jordi radiant.
El parc de Rosa Sensat, que
va agafar el relleu del parc de
Can Mercader, va ser l’escenari escollit per acollir els diferents actes de la 27a edició de la
Jordiada, que va arrencar a
dos quarts de sis de la tarda
amb l’espectacle musical per a
infants ‘L’atac del Drac’, de la
Companyia Ai Carai.

Els encarregats de continuar
amb la ‘Jordiada a peu de carrer’
van ser els membres del Quartet
Royal Garden, que van posar la
música a partir de dos quarts de
set de la tarda.
A continuació, diferents colles i associacions culturals de
la ciutat van posar en marxa la
cercavila popular, que va recórrer diferents carrers del barri
Centre. Els grallers de l’Agrupació Sardanista, la Colla de
Bastoners, el drac i els tabalers
del Foment de Cultura Popular
i el Quartet Royal Garden van
ser els acompanyants de la Dragona Cornèlia, que va conduir
la cercavila fins al Castell de la
ciutat.
Allà, a partir de les vuit, es va
fer l’acte de presentació de la
XXVII Jordiada. Aquest any el
pregó va anar a càrrec de l’Agrupació Sardanista de Cornellà,
ja que enguany celebra el 50è
aniversari del seu naixement.
HOMENATGE A TERESA PÀMIES
Aquest any també es compleix
el centenari del naixement de
l’escriptora i periodista Teresa
Pàmies. Davant d’aquesta efe-

L’Agrupació Sardanista de Cornellà va ser l’encarregada de llegir el Pregó de la Jordiada. Foto: Ajuntament

mèride, la Comissió de la Jordiada va voler dedicar la festa a
l’autora de títols com ‘Testament a Praga’, ‘Quan érem capitans’, ‘La filla del Gudari’ o ‘Informe al difunt’.
Tots aquests actes del 23 d’abril van marcar l’inici d’una
agenda que, fins al 5 de maig, estarà plena d’activitats, xerrades
i tallers dedicats a promoure la
cultura popular catalana. Des
de lectures de poemes i xerrades
literàries, que es faran en les di-

ferents biblioteques de la ciutat,
fins al sopar literari que acollirà
el restaurant Terra Gourmet el
pròxim 3 de maig i que servirà
per presentar el llibre ‘Kirman,
el faquir de Cornellà’.

DUES SETMANES DE CULTURA
El punt final d’aquesta agenda
d’activitats es posarà el diumenge 5 de maig amb la XXVII Festa de Cultura Popular, que se
celebrarà al parc de Can Mercader. Aquesta zona verda de la ciu-

tat s’omplirà de parades de roses
i llibres, jocs infantils, actuacions, tallers i tota mena d’activitats relacionades amb la cultura. Però també es faran mostres
d’artesania i d’oficis i un dinar popular per aquells que vulguin
passar tot el dia al parc.
A més, les entitats que impulsen aquesta festa, que farà que
aquest any la Jordiada duri dues
setmanes, podran mostrar les
diferents expressions de la cultura
popular i tradicional catalana.
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Voleibol | Recta final del curs per al sènior del Sàndor

El primer equip de l’AE Sàndor està a punt d’afrontar les tres últimes jornades
del campionat. Els cornellanencs ja no tenen opcions de lluitar per l’ascens, de
manera que jugaran sense pressió contra el CV Monjos, el Blume i el CV l’Ametlla.

Esprint final per al ’play-off’:
el Cornellà se la juga en 4 partits
» Els de Xavi Calm tenen quatre punts d’avantatge sobre el cinquè
» El calendari planteja tres partits exigents i un, a priori, més senzill
Pau Arriaga
CORNELLÀ
Ha arribat l’hora de la veritat. La
UE Cornellà de Xavi Calm afronta les quatre últimes jornades
de la fase regular de la lliga, les
que serviran per decidir si el
conjunt verd accedeix al play-off
i lluita per pujar a segona o bé si
la temporada acaba, de nou, amb
l’equip només en la zona alta.
La situació en la qual l’equip
s’ha plantat a aquestes altures de
la competició, però, és francament bona: després de 34 jornades (la darrera l’equip la va guanyar sense necessitat de jugar, ja
que l’Ontinyent es va retirar a finals del mes passat), el conjunt de
Calm té quatre punts d’avantatge sobre el cinquè i el sisè, l’Espanyol B i el Lleida Esportiu,
mentre que la resta de conjunts
que matemàticament tenen op-

Els verds afronten el tram determinant de la lliga. Foto: UEC

cions d’arribar a aquesta quarta
posició (el Barça B, l’Ebro de Saragossa i el Badalona) són encara a més distància.
D’aquesta manera, entre l’últim cap de setmana d’aquest mes
i els tres primers de maig, la
UEC es jugarà les opcions de
conservar aquest quart lloc con-

El sènior femení del
Basket Almeda ha
fet els deures una
temporada més. A
principis de mes, després del
triomf a la pista del CEJ l’Hospitalet (68-72), l’equip va certificar la seva presència a la Final a
Quatre de la Copa Catalunya.
Així, el conjunt de Guillem Abelló pot afrontar les darreres cinc
jornades de la fase regular de la
competició sense cap més objectiu que intentar obtenir la millor
classificació possible.
Ara mateix falten quatre jor-

nades per disputar-se i la primera posició, que ocupa el BF Viladecans, és a dues victòries de distància, de manera que sembla
que la lluita contra el GEiEG gironí, que té el mateix balanç de
resultats que l’Almeda (21-5)
serà la batalla que cal lliurar.
El conjunt d’Abelló tancarà el
mes, després de l’aturada de Setmana Santa, el diumenge 28 a la
pista del Bencriada, mentre que
les tres jornades del maig seran
contra el filial del Sant Adrià, a la
pista del Grup Barna i a casa contra el CN Terrassa.

Rècord d’assistència en un
partit femení a Catalunya

tra alguns dels seus rivals directes. Així, el pròxim dissabte 27 l’equip visitarà el camp del Villarreal
B en el darrer partit del mes,
mentre que els compromisos del
maig seran a casa contra l’Espanyol B, al Municipal La Almozara contra l’Ebro i al Municipal de
Cornellà contra el Teruel.

El CB Cornellà tancarà el curs
en novena o desena posició

Ser novè o desè
en el final d’una
nova temporada
a la lliga EBA.
Aquest és el repte que se li planteja al CB Cornellà, que posarà el
punt final a la competició el pròxim dissabte 27 a les set de la tarda (en horari unificat amb la resta dels partits de la jornada) al
Parc Esportiu Llobregat rebent el
cuer del grup C-A, el Castellbisbal, que encadena 20 derrotes

El Basket Almeda es classifica
per a la Final Four de la lliga

(l’últim partit que l’equip va
guanyar va ser el 21 d’octubre de
l’any passat a la pista del CB Salt,
per 71-80).
El conjunt blau no podrà igualar la setena posició que va aconseguir la temporada passada,
amb un balanç positiu de 14 victòries i 12 derrotes i, de fet, la d’aquesta temporada serà la pitjor
classificació històrica de l’entitat
d’ençà que la competició va canviar el seu format.

FUTBOL420.615 persones, una
xifra de rècord. L’RCDE Stadium té l’honor, des del passat
diumenge 22, de ser l’estadi que
més públic ha reunit en un partit de futbol femení. Va ser en
l’enfrontament entre l’Espanyol
i l’Atlético de Madrid de la vint-i-vuitena jornada de la Liga
Iberdrola que es va adjudicar el
conjunt madrileny, el principal
candidat al títol de lliga.
La xifra podria haver estat superior, ja que l’entitat blanc-i-blava havia anunciat uns dies abans
que les entrades estaven exhau-

rides (el club va repartir prop de
40.000 entrades, la capacitat de
l’RCDE Stadium), però el vent i
el mal temps d’aquest Diumenge de Resurrecció va provocar
que bona part dels assistents es
quedessin a casa i gaudissin del
matx per la televisió.
Aquesta xifra de 20.615 espectadors supera amb escreix
els 12.178 que van assistir, l’any
passat, a l’eliminatòria de quarts
de final de la Lliga de Campions
que va enfrontar el Barça i
l’Olympique de Lió al Mini Estadi de Barcelona.
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| Sekiro: Shadows Die Twice
Un guerrer ha de rescatar al seu jove amo i venjar-se del seu etern enemic. Amb escenaris propis del
Japó feudal, Sekiro s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials per la seva elevada dificultat.

Famosos

No t’ho perdis

Operación Triunfo 2017 ha deixat grans noms d’artistes
que cada vegada són més mediàtics, i un d’ells és el
d’Alfred García. El cantant d’El Prat de Llobregat va
arrassar les nits de l’11 i el 12 d’abril a la Sala Barts de
Barcelona, on va fer sonar el seu rock. Les entrades per
a l’espectacle es van esgotar en menys de 15 minuts i es
van poder veure cues de fins a 16 hores per assistirhi. Alfred va presentar ‘1016’, el seu nou àlbum, el títol del qual fa referència al seu número de càsting
a ‘OT’. Alfred García -o simplement Alfred- ha estat
un dels concursants més icònics i seguits d’Operación Triunfo. Al seu bon resultat a l’acadèmia
s’hi va sumar la participació a Eurovisió 2018, amb
la seva amiga i companya d’escenaris, Amaia Romero. El mateix any, va fer de pregoner de la Festa
Major d’El Prat. Ara comença a fer-se un lloc al
complicat món musical, tal com demostra que
el seu nou àlbum hagi arribat a ‘disc d’or ‘ poc
temps després de llançar-se.

Cerveses entre punxes
Amb l’arribada de la primavera, cada vegada ve més de gust
aprofitar els vespres per prendre una cervesa i xerrar amb
els amics. Això és el que ofereix ‘Fridays Late’, una experiència única a la Casa de les Punxes de Barcelona. Cada darrer
divendres de mes, es podrà gaudir d’un escenari tan únic
com l’obra de Puig i Cadafalch per relaxar-se i desconnectar
de la rutina. El pròxim divendres 26 d’abril i el 31 de maig
són les dues últimes cites. A més, l’activitat inclou la visita a
l’exposició de l’edifici i, per descomptat, pujar a la terrassa
per veure de prop les punxes que donen li donen nom.

Llibres

La fitxa

?

A L F R E D

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

Concursar a Operación Triunfo 2017

També va ser representant d’Espanya a Eurovisió 2018

?

Actuar a la Sala Barts de Barcelona

QUÈ HA FET

Alfred va omplir la sala i es van veure grans cues

...

A LES XARXES

Teatre

G A R C Í A

Els seguidors es desfan en elogis pel concert

Alfred agraeix l’èxit i diu que aviat anunciarà noves dates

Música

Pelis i sèries

Història mundial de Catalunya
Borja de Riquer

Com els grecs
Josep Maria Mestres

El nus i altres mons
Xarim Aresté

Justo antes de Cristo
Pepón Montero i Juan Maidagán

Què ha aportat Catalunya al món?
Aquesta és la pregunta sobre la qual
gira aquest llibre, dirigit pel catedràtic
Borja de Riquer i escrit amb la col·laboració d’un centenar d’historiadors i experts. L’obra busca divulgar la història
catalana de forma rigorosa, amb l’objectiu d’analitzar el passat, entendre el
present i pensar en el futur del país.

Basada en ‘Greek’ d’Steven Berkoff, l’obra explora el mite grec d’Èdip, que narra la història d’un jove separat dels
seus pares i criat per una altra família.
Un endeví li revelarà que matarà el seu
pare i s’enamorarà de la seva mare, un
destí que sembla inevitable. L’obra està
ambientada en l’Anglaterra dels anys
80, en plena efervescència punk.

Amb referències a històries d’amor, la
primavera i els embolics de la vida,
Xarim Aresté presenta el seu nou
disc. Aquesta vegada hi afegeix nous
instruments, com la trompeta i el sintetitzador, i estils com el jazz i el funk.
Fins i tot s’ha atrevit amb el polèmic
‘autotune’, que sembla omnipresent a
la música actual.

La nova sèrie dels creadors de ‘Camera
Café’ transporta l’espectador a l’època
dels romans, amb una comèdia basada en l’humor absurd. El protagonista
és Mani Semproni Galba, interpretat
per Julián López. Aquest patrici, fill
d’un heroi de Roma, haurà d’entrar forçadament a l’exèrcit després d’un desafortunat accident amb un senador.
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Cultura
DISSABTE 11 DE MAIG
21:00 Paco Montalvo, el violinista més jove a debutar al Carnegie Hall, arriba a la ciutat
amb l’espectacle Alma de violín flamenco. /
Teatre Auditori.

Un musical que
rendeix tribut a Queen
Dissabte 4 de maig a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Una sessió monogràfica per
aprendre a tocar la guitarra
Divendres 17 de maig a les 22:00

En el marc de les activitats del Nits Insomnia, el divendres 17 del mes que
ve es farà un taller de guitarra a una
hora molt poc convencional. / La Factoria Musical.

TOTS ELS DIVENDRES
17:00 Cada divendres a la tarda hi haurà una
nova trobada-taller de costura solidària de mocadors per a infants oncològics de l'Hospital
de Sant Joan de Déu. / Centre Cívic de Sant
Ildefons.
Una espectacular posada d'escena,
música en directe i el sentit de l'espectacle i diversió d'Yllana són els ingredients d’aquest musical tribut a
Queen. / Teatre Auditori.

Exposicions

FINS AL 5 DE MAIG
Matí-Tarda La mostra anomenada Cinema en
temps de guerra, exili i repressió dona a conèixer
l’efervescència cinematogràfica que va viure Catalunya durant la Guerra Civil espanyola. / Sala d’Art del Castell.

DES DEL 28 D’ABRIL
Matí-Tarda Els “Niños de la Guerra” expliquen
la seva vida, expliquen la teva història serà el
nom de la mostra que es podrà visitar al Palau Mercader durant bona part del mes que
ve. / Museu Palau Mercader.

Infantil

Un matí d’activitats
en el marc de la Jordiada
Dissabte 27 d’abril a les 12:00

El pati del Patronat serà l’escenari
d’un matí de tallers i activitats perquè
els més menuts gaudeixin. / Patronat
Cultural i Recreatiu.

Esports
DIMECRES 1 DE MAIG
19:00 Partit de bàsquet corresponent a la trentena jornada de la Copa Catalunya femenina entre el Basket Almeda i el CN Terrassa. /
Pavelló Almeda.

El Cornellà estrena el maig
a casa contra l’Espanyol B
Diumenge 5 de maig a les 17:00

DISSABTE 27 D’ABRIL
12:00 El darrer dissabte d’aquest mes, la companyia Penelópe y Aquiles presenta el seu espectacle familiar El Botifarra. / Parc de Can
Mercader.

DISSABTE 11 DE MAIG

DIUMENGE 12 DE MAIG

11:00 Aina Núñez, pedagoga i bailaora, s’encarregarà de coordinar una sessió de flamencs
inclusiu. L’activitat s’emmarca en el XXXVI Festival de Arte Flamenco de Catalunya. / Biblioteca Central.

18:00 Adeu Peter Pan serà el títol de la pròxima
sessió de Berenem a l’Auditori. A la Maria, una
nena amb molta imaginació, li agraden
molt els contes i juga a ser Peter Pan. / Sala
2 de l’Auditori.

Partit de futbol de la trenta-sisena jornada del grup 3 de Segona B entre la
UE Cornellà i l’Espanyol B. / Municipal
de Cornellà.
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