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Balmón aspira a recuperar
la majoria absoluta davant
l’alternativa de comuns i Cs

Els germans Muñoz
celebren 20 anys
d’Estopa amb nou disc
6 anys
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El preu de l’habitatge segueix
pujant i no toca sostre
Foto: Gemma Sánchez/ACN

Els pisos de compra ja superen els 2.100 euros el metre quadrat i les immobiliàries diuen que anirà a més pàg 6

HOMENATGE pàg 6

Jordi Évole dedica
el seu últim ‘Salvados’
a Sant Ildefons

A la presó

COMERÇ pàg 10

Detenen dos sospitosos d’haver
matat Jumillas i un ja és entre reixes

ESPORTS pàg 12

L’Splau forma joves sense
feina per treballar al centre
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UE Cornellà - Ponferradina:
comença el ‘play-off’
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Tots contra Balmón
» El PSC aspira a recuperar la majoria absoluta a l’Ajuntament després de guanyar el 28-A
» Comuns i Ciutadans es presenten com l’alternativa mentre que Vox i JxCat lluitaran per entrar
Pau Massip
CORNELLÀ
Per la dreta o per l’esquerra, tots
els partits que es presenten el 26
de maig volen treure un bon resultat el 26-M per evitar que Antonio Balmón segueixi quatre
anys més com a alcalde, un càrrec
que ocupa des de fa 15 anys.
Però ara mateix, al PSC el vent li
bufa a favor. El 28 d’abril, els socialistes van tornar a celebrar
una victòria a la ciutat, cosa que
no podien fer des del 2015, i és
que en les diferents eleccions
convocades des de llavors havien
perdut davant dels comuns a les
dues generals i de Ciutadans a les
eleccions al Parlament del 21 de
desembre del 2017.
El 28-A, el PSC va aconseguir
17.570 vots, el 36,21%, imposant-se en tots els barris de la ciutat. Aquestes xifres confirmen
les paraules d’Antonio Balmón a
l’entrevista que va publicar aquest
periòdic el mes de març, on assegurava que ara “el PSC està en
bona posició” en comparació
amb fa quatre anys, quan deia
que es van presentar “en unes circumstàncies molt complicades”.
DIÀLEG I GESTOS
A diferència d’altres pesos pesants
del socialisme, tant català com espanyol, Balmón aposta per fer
gestos amb l’independentisme.
Per exemple, el novembre passat
l’alcalde va visitar els presos polítics a la presó de Lledoners. A
més, el batlle socialista ha aconsellat a Pedro Sánchez que s’allunyi d’aquells polítics que només busquen la crispació i que
s’impliqui en la resolució del
conflicte existent entre Catalunya i Espanya.
Aquestes declaracions les va
fer recentment en una entrevis-

Els cornellanencs i cornellanenques estan cridats a votar el 26 de maig per triar els seus representants a l’Ajuntament. Foto: Arxiu

ta a RAC1, on també va dir que el
líder del PSOE s’hauria de tornar
a asseure a dialogar amb els partits independentistes.

ALTERNATIVES DIVERSES
A diferència del 2015 i el 2016,
quan va aconseguir superar el
PSC, el 28-A En Comú Podem va
quedar en segona posició després
de rebre 10.165 vots, el 20,95%,
i ocupar la segona plaça a tots els
barris de la ciutat.
Tot i perdre’n 3.300 des del
2016, els comuns valoren “positivament la consolidació del vot
a la ciutat” i consideren que són
l’única “alternativa reals als socialistes” perquè són l’únic partit
que pot mirar “de tu a tu” un PSC
que consideren “obsolet i antiquat”. Però no són els únics que
s’erigeixen com l’opció per desallotjar el PSC del govern local.
També és l’argument de Ciuta-

dans, que el 28-A va sumar 6.792
vots, un 14%. Aquest resultat li va
valdre per escalar fins a la tercera posició, doblant els vots de les
eleccions municipals.

CREIXEMENT REPUBLICÀ
Qui també va aconseguir un resultat històric va ser Esquerra
Republicana, que el 28-A va sumar 6.077 vots, el 12,52%, passant de cinquena a quarta posició. Per barris, els republicans
van aconseguir ser la tercera
força a Almeda, a Riera i al Centre, on la diferència amb els comuns, que ocupen el segon lloc,
va ser de 99 vots.
A les municipals, amb Raquel Albiol repetint com a cap de
llista, els republicans aspiren a
mantenir el suport per tal d’augmentar la seva representació al
Ple, on aquest mandat han tingut dos regidors.

CÀSTIG SEVER
Un dels partits que va sortir més
mal parat del 28-A és el PP, que
va passar de tercera a cinquena

MARI CARMEN LÓPEZ,
NÚMERO 1 DE PODEM
4Com ha passat en altres
municipis de la comarca,
els membres de Podem no
formaran part de la confluència dels comuns i han
format la seva pròpia llista.
L’actual regidora no adscrita Mari Carmen López,
que fa quatre anys es va
presentar amb Cornellà en
Comú, n’és la cap de llista.
força després de perdre més de
3.200 vots. Els populars, que
van rebre 2.793 suports (5,76%),
tenen l’objectiu de recuperar-se

sense Daniel Serrano, que va
deixar el Ple per ser secretari general del partit i que acaba d’entrar al Parlament com a diputat.
Per darrere van quedar Vox
amb 1.826 vots (3,76%), que va
passar per davant de JxCat, que
en va sumar 1.474 (3,04%). Amb
aquests resultats, és complicat
que aquests partits aconsegueixin
representació el 26 de maig.
També caldrà veure quin paper juguen Alternativa d’Esquerres de Cornellà (CUP) i Podemos. Fa quatre anys es van presentar junts en una sola llista que
va aconseguir cinc regidors després de sumar 6.075 vots, convertint-se en la primera força de
l’oposició. Ara, les dues llistes es
presenten per separat després
de tenir un mandat convuls. A
més, la marca “comú” se l’ha
quedat l’antiga ICV.
El dia 26 sortirem de dubtes.
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Els semàfors

La lupa

Viva Mongolia
per @Modernetdemerda

Ajuntament

El consistori s’ha unit a diverses associacions i entitats de la ciutat per lluitar
contra la LGTBIfòbia. Per fer-ho,
han elaborat un programa de sensibilització que servirà per donar visibilitat
al col·lectiu i fomentar la tolerància.
pàgina 6

La revista Mongolia fa molta gràcia. sense dur amb ells la bandera de les lli- dos tontos muy tontos de Berga, i el que
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi bertats, l'humor àcid, la transgressió, el fan cada vegada que es refereixen a la realitat catalana des de diverses vies làcties
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen- modernisme i la valentia.
Van a buscar el pa amb la bandera. Van (mentals) de distància. Tot plegat, enta possible; i no sempre ho fa intencionadament, en podem estar segurs. El pa- al lavabo amb la bandera. Critiquen els que tremig de plors i crides a la moderació
triotisme és un líquid viscós que sovint lluiten contra el feixisme amb la bandera. quan el feixisme els apreta, perquè, efeccorre per la tinta d'aquelles pàgines ple- Van a comprar una nova bandera amb la tivament, el feixisme ens apreta a tots els
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im- bandera. I això fa que després se'ls vegin antifeixistes, tontaines, que a aquestes alpuls natural, poc controlable. Com en tan- totes les vergonyes quan ells, defensors de çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de tenir ben après.
tes ments progressistes esSí, la hipocresia de Monpanyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba- “El cas de Mongolia és especialment singular golia és dolorosa perquè genera una certa sensació d'imtec nacional. A l'hora d'ordeperquè són una gent que no van ni a la
potència i indefensió, però
nar les prioritats vitals, en detambé és explícita, ajuda a enfinitiva, el concepte Espanya
cantonada sense dur amb ells la bandera” tendre bé per què som on
noqueja el concepte humor.
som. D'aquí a molts anys,
Això li passa a Mongolia
i li passa també a altres revistes o espais la puresa i de l'atreviment, cauen a les quan els alumnes del futur vulguin comhumorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo- mans de la totpoderosa bandera. L'altra. prendre què va passar durant aquelles dècades turbulents en aquest país, que falogia i d'una altra. És un mal compartit La que nos dimos entre todos.
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
La rojigualda se'ls menja quan, per ex- cin una repassada al compte de Twitter
dèries, en aquest àmbit és complicat te- emple, posen Jordi Borràs en una diana de Mongolia. Els caldrà ben poc context
nir les mans lliures per poder llençar la rabiosa. Els colors els devoren les entra- més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
primera pedra. Però el cas de Mongolia nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent mals de l'Espanya més progressista i diés especialment singular i bonic, perquè el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
són una gent que no van ni a la cantonada ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels seu país. El que en quedi.

Consorci de Turisme

El Consorci de Turisme fa temps
que treballa per fomentar el turisme
familiar al Baix Llobregat. Un exemple,
la SuperFesta que va organitzar
a Can Mercader i que va portar milers
de persones a visitar la ciutat.
pàgina 10

Basket Almeda

Un curs més, el sènior femení de l’entitat
s’ha classificat per a la Final a Quatre de
la Copa Catalunya, però ha tornat a fallar i tampoc pujarà a la Lliga Femenina
2. Ara, la feina serà per a la direcció esportiva per preparar el pròxim projecte.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@MElAmrani

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí davant l’obertura d’un centre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la polarització social i la por. És realment
preocupant.

@judici1O
Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel
hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sorprendiendo lo de Marchena en el Tribunal Supremo.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès
Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports

Dipòsit Legal: B 12319-2013

@HiginiaRoig
Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú
mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan terriblement els dolors de Sarajevo. Sarajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@igpagan
Els diputats presos...
"Deberán ser debidamente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del salón de plenos, pueda quedar garantizada su seguridad. Deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".
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Oci | En marxa una nova edició de les ‘Nits insòmnia’
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Les ‘Nits insòmnia’, les propostes d’oci nocturn alternatiu per a joves, s’han posat
en marxa amb la 12a edició. Un dels plats forts serà la Nit de Llengües, que es farà
al Centre Cívic Sant Ildefons el 31 de maig. S’hi podrà practicar portuguès o francès.

El preu de l’habitatge supera els
2.100 euros el metre quadrat
» El 2018 es va tancar amb un augment de gairebé el 8%
» Els nous compradors busquen preus més barats que a Barcelona
HABITATGE4El preu de l’habitatge no ha parat de créixer a la
ciutat durant el 2018. Segons un
informe elaborat per la immobiliària Fincas Blanco, durant l’any
passat els preus van pujar gairebé un 8%. Això significa que, de
mitjana, es van pagar 2.100 euros
al metre quadrat, per sobre dels
1.950 euros al metre quadrat que
s’havien pagat durant el 2017.
De fet, la pujada ha estat tant
notable que, els últims mesos de
l’any, el preu del metre quadrat es
va enfilar fins als 2.240 euros de
mitjana. En declaracions a Línia
Cornellà, Mercedes Blanco, sòcia
directora de Fincas Blanco, diu
que “encara hi ha marge per créixer, perquè la demanda de moment va absorbint aquests preus”.
Blanco assegura que aquest
increment és “moderat” i afegeix que no es pot repetir la situació viscuda després de l’esclat
de la bombolla immobiliària perquè “tot ha canviat i hi ha més lí-

La immobiliària creu que la ciutat encara pot créixer. Foto: Fincas Blanco

mitsd’endeutament hipotecari
per a les famílies”.

BUSCANT PREUS BAIXOS
Sobre els compradors, Blanco
explica que han detectat que “hi
ha un desplaçament de compradors de Barcelona” que busquen preus més assequibles que
a la capital i que trien la ciutat
perquè està ben connectada i
ofereix molts serveis.

Davant d’aquests moviments,
la immobiliària de moment no ha
detectat que els veïns i veïnes hagin de marxar a altres ciutats
per trobar habitatge a bon preu.
Sobre la construcció d’habitatges d’obra nova al municipi,
Blanco considera que la ciutat
només té una alternativa per
créixer, transformant les zones
industrials existents en noves
zones residencials.

Jordi Évole dedica el seu últim
‘Salvados’a Sant Ildefons

HOMENATGE4El barri de Sant
Ildefons va ser el protagonista de
l’últim ‘Salvados’ presentat pel periodista cornellanenc Jordi Évole, que d’aquesta manera tanca
una etapa de més d’una dècada al
capdavant d’un dels programes
estrella de La Sexta.
Com va explicar al seu Twitter, Évole ja havia fet un reportatge sobre el seu barri. Va ser
quan tenia vuit anys i el seu pare,
amb un amic, van voler retratar

com vivien els seus veïns. Els dos
reportatges es van titular ‘Mi barrio’ i, en el d’ara, el periodista va
voler conèixer els veïns que viuen
a Sant Ildefons.
D’aquesta manera, Évole explica que ha tancat un cercle i
que posa punt final al capdavant
del programa, que continuarà
amb Gonzo com a presentador.
A més, el periodista cornellanenc
ja està preparant un nou programa per a Atresmedia.

Lluita contra la cosificació de
les dones a les xarxes socials

INNOVACIÓ4El Citilab ha llançat un repte als emprenedors de
l’àrea metropolitana, eliminar la
cosificació dels estereotips i la
imatge de les nenes, les noies joves i les dones que es fa en
molts casos a les xarxes socials.
En el marc del projecte LaborLab, el centre busca projectes d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social, i aquest any
és l’ús que es fa del cos de les dones a les xarxes socials.
Des del Citilab expliquen que
“la cosificació es considera una

forma de violència de gènere,
malgrat que la societat l’accepta igual que els micromasclisme.” Això provoca que, quan les
dones o les nenes canvien la
seva aparença, “augmenta el
risc que pateixin problemes de
salut mental associats a la vergonya, l’ansietat, la depressió o
els desordres alimentaris”.
És per això que el centre,
juntament amb l’Ajuntament i
l’AMB, destinarà 19.000 euros al projecte que aconsegueixi eliminar l’ús d’aquests estereotips tan negatius.

Trencar els tabús per lluitar
contra la LGTBIfòbia

IGUALTAT4Conscienciar els
veïns i veïnes de la importància de
respectar la diversitat sexual i la
prevenció de l’assetjament a les
persones LGTBI. Aquest és l’objectiu del programa de sensibilització contra la LGTBIfòbia que
han posat en marxa diverses associacions i entitats cornellanenques, juntament amb l’Ajuntament.
Un dels actes més importants va ser la celebració del Dia
Internacional contra la LGTBIfòbia, que es va fer divendres 17
de maig a la plaça Catalunya. Du-

rant tota la tarda es van fer espectacles per a tots els públics, actuacions musicals i tallers de
manualitats i de formació.
Un altre dels plats forts serà
la taula que acollirà el Centre Cívic Sant Ildefons per parlar sobre
la diversitat sexual el dijous 30 de
maig. També és important la visibilització d’aquesta lluita, que es
pot veure a la façana del centre
cultural Garcia Nieto. Allà, des del
dijous 16 llueix la bandera irisida. Per altra banda, l’1 de juny es
pintarà amb els mateixos colors
un banc de l’Esplai Mowgli.

Els CAP es posen al dia

Pàgines especials
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» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

4El Departament de Salut de la Generalitat torna a demostrar que l’atenció primària és una de les grans
apostes d’aquesta legislatura. I ho fa,
aquesta vegada, invertint 30 milions
d’euros en un programa per a posar
al dia les instal·lacions i l’equipament
de fins a 382 centres d’atenció primària (CAP) dels més de 400 que hi
ha a Catalunya.
En el conjunt de l’Àmbit Metropolità Sud del Servei Català de
la Salut –del que forma part la comarca del Baix Llobregat-, la in-

Es posen al dia 382

CAP dels més de 400

que hi ha a Catalunya
versió arriba, en una primera fase,
als 2,7 milions d’euros per a modernitzar fins a un total de 58 CAP;
d’aquests, gairebé una quarantena
són del Baix Llobregat, aquells en
què s’han detectat diferents necessitats, tenint en compte la seva
data de construcció o de la darrera remodelació.

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’aquest
mes de juny, i durant els pròxims tres
anys, preveu actuacions en quatre
grans àmbits: compra de nous aparells sanitaris –que augmentaran la
capacitat de resolució de la primària–;
reforma de manteniment i conservació dels centres per potenciar el
confort dels professionals i usuaris –
substituint calderes i aparells climatitzadors, pintant, instal·lant leds–; renovació d’equipament tecnològic –
com ara centraletes o equips audiovisuals–; i reposició d’elements estructurals –com ara butaques d’extracció, taulells o cadires-. El pla corregeix, així, deficiències en les infraestructures d’atenció primària
que impacten negativament en la
feina diària que desenvolupen els
professionals i en l’atenció que es
presta als usuaris dels serveis.
La primera fase de les actuacions
se centrarà principalment en l’adquisició de mobiliari i d’equipament
sanitari i invertirà 11,3 milions d’euros per a totes les regions sanitàries
de Catalunya. Pel que fa al nou equipament sanitari, per exemple, s’estrenaran dermatoscops, tensiòmetres, electrocardiògrafs i, sobretot,

ecògrafs portàtils. D’aquests, se n’adquiriran fins a 127 i alguns arribaran
a centres on mai n’hi havia hagut i
d’altres en renovaran d’obsolets.
També es preveu un pla de formació d’ús d’aquests aparells per als professionals que ho necessitin. La se-

Valorar els professionals

Es comprarà

mobiliari nou i

equipament sanitari
gona i tercera fase de les actuacions se centraran més en les reformes i adequacions i el canvi d’instal·lacions d’àmbit tecnològic, i es preveu que s’acabi al juny de l’any 2022.
Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Catalunya, amb millores que satisfaran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfatitza que aquest programa potencia l'atenció primària “com a columna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”.

salutweb.gencat.cat

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’orientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immediata que milloren les condicions laborals dels professionals.

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del conjunt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció primària concertada, d’urgències d’atenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.
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A presó un dels dos sospitosos
d’haver matat Janet Jumillas
TRIBUNALS4El jutjat d’instrucció número 4 de la ciutat va
enviar a presó l’home que els
Mossos d’Esquadra van detenir dimarts 7 de maig com a sospitós d’haver matat Janet Jumillas. El magistrat el va acusar
d’un delicte d’homicidi amb
ocultació de cadàver perquè,
quan la policia catalana el va detenir, no havien trobat el cadàver de la jove viladecanenca desapareguda des del 13 de març.
Finalment, els Mossos d’Esquadra van trobar el seu cadàver dimarts 21 de maig en un descampat al Prat de Llobregat.
Uns obrers que estaven netejant el terreny van trobar el cos
en un forat, tapat amb plàstics i
vegetació i els agents de la policia catalana no van poder confirmar la seva identitat fins al cap
de dos dies per l’avançat estat de
descomposició que presentava la
víctima. Però com recullen diferents mitjans, els Mossos ja tenien la zona al seu punt de mira
gràcies a la geolocalització del telèfon mòbil del sospitós, que hi
hauria estat poc després de la
desaparició de Janet Jumillas.
MOVIMENTS PER DESPISTAR
De fet, la geolocalització ha estat
una de les proves claus en aques-

El veí que va tirar la seva mare
pel balcó entra a la presó

SOCIETAT4El jutjat d’instrucció número 2 de la ciutat està investigant el cas d’un home que va
tirar la seva mare pel balcó al barri de Sant Ildefons.
Els fets van passar a finals d’abril, quan el jove, de 24 anys i de
nacionalitat boliviana, va empènyer la seva mare pel balcó de
casa seva. Davant d’això, el jutjat
de guàrdia va decretar la presó
provisional pel presumpte autor

dels fets, acusat d’homicidi en
grau de temptativa.
Els Mossos d’Esquadra han
explicat a Línia Cornellà que la
víctima, una dona de 43 anys i
també de nacionalitat boliviana, va ser ingressada a l’Hospital
de Bellvitge en estat crític.
Ara, els agents estan investigant els motius que van portar el
jove, que acabava de tornar de
Bolívia, a empènyer la seva mare.

Detenen un veí per agredir
tres dones a la vora del riu

La policia científica, al domicili del sospitós. Foto: Gemma Sánchez/ACN

ta investigació. Segons recull
l’ACN, la detenció dels dos sospitosos es va fer després d’intervenir i rastrejar el seu telèfon,
analitzar comptes corrents i

El cadàver trobat en un
descampat del Prat
pels Mossos és
el de Janet Jumillas
col·locar una balisa de seguiment.

Aquestes proves van demostrar que el principal sospitós
del crim va fer desplaçaments
amb el seu mòbil per tal de despistar la policia, sabent que rastrejarien els seus moviments.
Els Mossos també van comprovar que el sospitós va llençar
a les escombraries dues fregones
plenes de sang i les ulleres trencades de Janet Jumillas.
Sobre el segon sospitós, un
veí del Prat de Llobregat de 23
anys acusat d’encobriment, el
jutge va deixar-lo en llibertat
amb mesures cautelars.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van detenir a Martorell
un home veí de Cornellà de 40
anys que havia comès una agressió sexual i dos abusos a tres dones diferents des de finals de
2018. Els agents van poder detenir el sospitós gràcies a la descripció que van fer les tres víctimes a la Unitat Central de Fotografia i Audiovisuals de la policia catalana, que en va dibuixar
el retrat robot.
Com recull l’Agència Catalana de Notícies, les tres dones van
ser atacades a la zona de la llera del Llobregat, el mateix lloc on
els Mossos van detenir l’autor el
diumenge 5 de maig.

Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar
l’ingrés del detingut en un hospital psiquiàtric.
TRES ATACS SIMILARS
Els abusos van començar a Sant
Andreu de la Barca a finals de
2018, quan l’home va agafar per
la cintura una dona que feia esport. La víctima va aconseguir
desfer-se’n i el detingut va marxar corrents del lloc. El segon atac
va ser al febrer, quan l’home es va
abalançar sobre una altra dona i
li va fer tocaments. L’últim cas va
ser el març al Papiol, quan l’autor va agafar una dona per darrere i li va fer tocaments.
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Estopa celebra 20 anys
de carrera amb nou disc
MÚSICA4Els fans d’Estopa tenen dos motius per estar contents. Per una banda, el 31 de
maig publicaran el primer single
del seu nou disc, que es dirà ‘Fuego’. La cançó es diu igual que el
disc que els germans José Manuel i David Muñoz han anunciat que sortirà aquesta tardor i
que serà el desè àlbum que publiquen des de que va començar
la seva carrera ara fa vint anys.
De fet, aquesta efemèride és
la segona notícia que els músics
cornellanencs tenien preparada
per als seus seguidors, ja que a
mitjans d’abril van treure a la
venda una edició especial amb
dos CD i un DVD. Un dels àlbums és el primer disc original
que van publicar els germans
Muñoz, que va significar l’arrencada d’una carrera plena

31

de maig és la data
escollida pels germans
Muñoz per publicar
el seu nou‘single’

d’èxits. A més, els fans que comprin aquesta edició especial també podran veure el primer di-
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L’espectacle ‘L’estrena’ tanca
la temporada de L’Auditori

TEATRE4L’Auditori es va vestir
de gala per acomiadar una temporada d’aniversari, ja que fa 25
anys que aquest centre cultural
de la ciutat va obrir portes.
Per posar el punt final a la celebració, la companyia CorEnllàTeatre va portar a l’escenari
‘L’estrena’, una revista musical
de creació pròpia que va recordar els grans espectacles de revista que es feien fa uns anys als

teatres del Paral·lel de Barcelona. Però l’Auditori encara té
programació en marxa, com
l’espectacle ‘Molsa’ del cicle familiar Berenem a L’Auditori.
A més, l’espai ja té a punt la
cartellera que oferirà als espectadors aquesta tardor. A la ciutat es podrà veure, entre d’altres,
el musical ‘El despertar de la primavera’ o la triomfadora comèdia ‘L’habitació del costat’.

Arrenca la 35a edició del
concurs de còmics de la ciutat

El nou disc dels germans Muñoz es dirà ‘Fuego’. Foto: Twitter (@estopaoficial)

recte que Estopa va protagonitzar com a grup i, per primera vegada de manera oficial, podran
escoltar les maquetes del grup
format pels dos germans del barri de Sant Ildefons.
Aquests dos àlbums i el DVD
es poden trobar en un llibre especial editat per l’ocasió que es
diu ‘Estopa 20 aniversario’, que
està a la venda des del 26 d’abril.
ANIVERSARI COMPARTIT
Però la publicació d’aquest llibre
especial no és l’únic que els germans Muñoz han preparat per

celebrar els seus vint anys de carrera.
A través de les xarxes socials, amb el hashtag #Estopa20, els cornellanencs estan
rebent felicitacions i reconeixements per la seva carrera de
companys de professió com
Rozalén, Sergio Dalma o Pancho Varona. Però també n’han
rebut d’altres personalitats com
els xefs germans Torres, el youtuber Auron Play o el futbolista Andrés Iniesta i els jugadors
de bàsquet Pau Gasol, Joan
Carles Navarro o Sergi Llull.

CONCURS4La 35a edició del
Concurs de Còmics ‘Ciutat de
Cornellà’ ja està en marxa. Des
de principis de mes, tots aquells
que ho vulguin ja poden presentar les seves propostes presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per correu postal al Departament de Joventut.
El concurs, obert a nois i noies
d’entre 12 i 30 anys, acceptarà
obres fins al 28 de juny.
El tema i la tècnica que es facin servir són totalment lliures i
l’única condició que posen els organitzadors als participants és
que els personatges siguin de
creació pròpia dels autors i que
siguin inèdits.

El concurs, que va néixer el
1985, es va posar en marxa com
una aposta cultural adreçada
als joves per promoure la creació artística i perquè fos un mitjà d’expressió juvenil a partir de
la seva mirada irònica i transgressora.
Això ha fet que, durant les diferents edicions, hagin passat autors ara consolidats i reconeguts
com Albert Monteys, Pedro Vera
o Berto Romero i nous valors
que com Igor Fernández, Joan
Cornellà, Bea Tormo (Triz) o
Martín Ferrero.
El concurs també servirà per
entregar el 26è Premi Ivà al millor historietista professional.
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Fira | Trobada dels especialistes de l’automoció
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Els professionals del sector del recanvi es van reunir, del 16 al 18 de maig, a la trobada exclusiva que va organitzar AdBosch al recinte firal. La mostra va servir per
mostrar les novetats d’aquesta empresa del sector de l’automoció i els recanvis.

L’Splau forma joves sense feina
perquè treballin al seu centre
OCUPACIÓ4Una quarantena
de joves cornellanencs, d’entre
18 i 35 anys, s’han inscrit a la
nova edició del ‘Work@ Splau’.
És el segon any que el centre comercial impulsa aquesta iniciativa per promoure la inserció laboral de joves aturats en el sector de les grans superfícies comercials i el retail.
Empreses com Intimissimi,
Green Vita, Kurz&Gut, Ilusiona
o Casa Carmen, que tenen establiments al recinte, s’han sumat
a aquesta iniciativa, que permet
formar joves sense feina perquè
entrin a la borsa de treball del
centre comercial. De fet, com expliquen els mateixos gestors de
l’Splau, més d’un 80% dels participants d’aquesta iniciativa
han aconseguit trobar feina gràcies al programa.
El curs, que dura unes tres
setmanes, formarà els joves en
habilitats per poder-se desenvolupar a l’hora d’ocupar feines
de venda al públic o d’hostaleria.
Quan acabin la formació, els
participants rebran un diploma

Un dels participants al programa durant les entrevistes. Foto: Splau

que certifica el nivell de competències adquirit durant el curs.
D’aquesta manera, les marques que tenen un establiment
al centre comercial poden triar
al millor candidat.
A banda dels 37 cornellanencs i cornellanenques que
s’han apuntat al ‘Work@ Splau’
d’aquest any, el programa ha re-

but fins a 465 inscripcions de diferents joves de tota la comarca.
Unibail-Rodamco-Westfield
i Generation Spain són els impulsors d’aquesta iniciativa que,
tal com defensen, pretén dotar
als joves de les habilitats tècniques i professionals més demanades pel sector, un mètode que
garanteix l’èxit professional.

La ciutat es consolida com
a destí turístic i d’oci familiar

TURISME4La comarca es consolida com a lloc de destinació
per al turisme de proximitat i per
a l’oci familiar. I espais de Cornellà com el Parc Agrari o la cascada de la Casa Vicens, obra
d’Antoni Gaudí, han contribuït
a projectar la ciutat i a fer-la
atractiva per a famílies, que han
descobert que molt a prop de
casa tenen llocs interessants que
val la pena visitar.
Així ho certifica l’èxit de públic que ha tingut la quarta edició del SuperMes del Baix Llobregat, una iniciativa impulsada

pel Consorci de Turisme de la comarca.
Una de les principals novetats d’aquest any va ser la SuperFesta que es va fer al parc de
Can Mercader el 31 de març, que
va donar el tret de sortida a les
més de 150 propostes que s’han
dissenyat per a aquesta quarta
edició. La ciutat també va acollir
activitats al Parc Agrari, com
les activitats per aprendre a fer
de pagès o la visita que van fer
diferents periodistes estrangers
perquè coneguessin tot el que es
pot fer al Baix Llobregat.
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Futbol | La UE Sant Ildefons necessita un punt per salvar-se

El primer equip de la UE Sant Ildefons necessita sumar un empat per assegurar-se la salvació
i seguir, una temporada més, a Primera Catalana. Els blancs visitaran l’estadi de la Bòbila
el pròxim diumenge 26 per veure’s les cares contra un CF Gavà que ja no s’hi jugarà res.

La UE Cornellà comença el
‘play-off’contra la Ponferradina
» L’eliminatòria va perillar per un recurs del Teruel per alineació
indeguda d’Abde, que la Federació espanyola va desestimar
Pau Arriaga
CORNELLÀ
La feina de la temporada ha tingut la seva recompensa: després
d’una darrera jornada d’infart la
tarda del passat diumenge 19, la
UE Cornellà va aconseguir classificar-se per al play-off d’ascens
a Segona A. L’endemà d’aconseguir la quarta plaça, es va sortejar la primera de les tres eliminatòries que els de Xavi Calm hauran de superar si volen pujar de
categoria, de manera que l’equip
ja coneix el seu primer obstacle:
serà la SD Ponferradina.
El partit d’anada es jugarà al
Municipal de Cornellà (el diumenge 26 a un quart de vuit del
vespre), mentre que la tornada es
disputarà al Toralín, a l’oest de la
província de Lleó, durant el primer cap de setmana del mes
que ve.

El Basket Almeda, quart a
la final de la Copa Catalunya

Aquest any tampoc
podrà ser. El sènior
femení del Basket
Almeda va tornar
a plantar-se en la Final a Quatre
de la Copa Catalunya (que es va
disputar a Igualada els dies 18 i
19 d’aquest mes) però, de nou, va
veure com el somni de l’ascens se
li escapava. Les de Guillem Abelló van tancar la seva participació en aquest curs 2018-19 en la
quarta posició.
L’equip va quedar fora de la
final després de perdre la semifinal contra el futur subcampió,

el GEiEG Girona (54-61) en un
enfrontament en el qual les d’Abelló van anar per darrere en el
marcador en tot moment. La
pivot Lucía Pablos, amb 12 punts,
va ser la millor jugadora de l’Almeda en aquesta semifinal.
L’endemà, doncs, va ser el dia
del partit pel tercer i quart lloc,
la final de consolació, el matx que
ningú vol jugar. De nou, les cornellanenques van perdre, contra
el Lleida (57-54) tot i que l’enfrontament, molt ajustat, podria haver-se resolt cap a qualsevol dels dos cantons.

L’eufòria després d’aconseguir la classificació el passat dia 19. Foto: UEC

IMPUGNACIÓ DESESTIMADA
Però els verds no van poder estar
100% segurs que es jugaria l’eliminatòria perquè el Teruel, l’últim
rival dels verds en la fase regular,
va impugnar el partit contra la
UEC per alineació indeguda del
juvenil Abde (autor d’un gol). La
Federació, però, va desestimar el
recurs del conjunt aragonès durant el matí del dimecres 22.
El jove futbolista del Cornellà
havia vist la cinquena targeta
groga en l’últim partit de lliga amb

el juvenil, de manera que hauria
d’haver complert un partit de
sanció, però com que aquesta
competició ja s’havia acabat (i
aquest és el seu últim any en
aquesta categoria), l’haurà de
complir en la primera jornada de
la temporada 2019-20 (segueixi al
Cornellà o fitxi per un altre equip).
Això ha estat així per tractar-se
d’una sanció lleu.
El Teruel tindrà 10 dies hàbils
si vol recórrer la decisió al Comitè d’Apel·lació de la RFEF.

Bronze per al Cornellà Atlètic
al campionat de Catalunya

ATLETISME4A les portes de la
victòria. El Cornellà Atlètic va
acabar en la tercera posició en el
campionat de Catalunya per
equips a les instal·lacions de
l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona. El club va aconseguir
deixar fora del podi l’ISS l’Hospitalet (gràcies als 192 punts obtinguts, pels 191 de l’entitat hospitalenca) i només va obtenir
pitjors resultats que el Barça
(campió amb 287 punts) i que els

organitzadors de la competició,
l’AA Catalunya, amb 238.

COMENÇA L’ESTATAL
Una setmana més tard, el passat
diumenge 12, es va posar en
marxa la 62a edició del campionat d’Espanya a la ciutat, a l’Estadi Municipal Pilar Pons. El resultat del club va ser encara millor: en aquesta primera jornada,
l’equip va ser el segon per darrere
de l’ISS l’Hospitalet.

Més de 800 participants en
la17a Cursa de Can Mercader

ATLETISME4Més de 800 atletes
de totes les categories. La dissetena edició de la Cursa de Can
Mercader, que es va celebrar el
passat diumenge 19, va tornar a
ser un gran èxit de convocatòria.
La prova, organitzada pel Club
d’Atletisme Can Mercader, va
consistir a quatre curses: la benjamí i l’aleví, d’atletisme base, i les
de 5 i 10 quilòmetres, sèniors.
Carles Montllor i Núria Ramos van ser els vencedors de la
distància més llarga. L’atleta del
Casticáceres va completar el recorregut en 32 minuts i 17 segons,

per davant de dos dels altres favorits, Juan Mauel Álvarez i Óscar Rodríguez. Ramos, en canvi,
va ser la més ràpida amb una
marca de 42 minuts i 38 segons.
La corredora de l’equip Runners
Sant Adrià va pujar al calaix
acompanyada per Tamara Córdoba i Eva García.
A la distància curta, Miquel
Domènech va ser el vencedor,
acabant la prova en 16 minuts i 1
segon, per davant de Roger Ordoño i José Cabrera. Mireia Suñé
va guanyar a l’esprint, contra
Alexandra Toapanta.
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| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a
convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Famosos

No t’ho perdis

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al
festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació
sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la
capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelona en una actuació emmarcada en una campanya publicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per
crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i
ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va començar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En
qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoamericà li ha servit per situar-se entre els principals noms
de la música internacional.

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la
Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Fotografies de gent del segle XX’, del fotògraf alemany August
Sander. Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colònia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat espanyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de Sander. Es poden veure 187 fotografies organitzades segons els
esquemes tipològics de Sander i inclou un conjunt d’obres
de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

Llibres

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría
No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construeixen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del territori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

?

N A T H Y

QUI ÉS

...

El seu vessant feminista ha marcat la seva música

?

Actuar a Barcelona en un petit concert

QUÈ HA FET

El recital formava part d’una campanya publicitària

...

S’ha generat un debat sobre l’artista

A LES XARXES

Els ocells
Aristòfanes
La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dramatúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoliberal i qüestionar-se el seu auge.
A la Sala Beckett de Barcelona.

P E L U S O

Ser una cantant de trap llatinoamericà

ÉS FAMOSA PER

Teatre

La fitxa

Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

Música

Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Timadores compulsives
Chris Addison

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les muntanyes de Prades amb energia solar.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comèdia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decideixen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

15 |

Viu en línia
agenda@comunicacio21.com

Cultura
DIJOUS 23 DE MAIG
19:00 Toni Hill, autor de l’exitosa novel·la Tigres
de vidre, serà el convidat de la primera trobada de clubs de lectura de la ciutat. / Auditori
de Sant Ildefons.

L’escola Sandance presenta el
seu espectacle de final de curs
Dijous 13 de juny a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Tot a punt per a una sessió
d’alimentació saludable
Dijous 13 de juny a les 19:00

Una de les propostes de salut del mes
que ve serà aquest curs d’alimentació
saludable. Cal inscripció prèvia, el
màxim serà de 13 participants. / Centre Cívic de Sant Ildefons.

DIMECRES 29 DE MAIG
18:00 El darrer dimecres d’aquest mes es farà
un taller d’enquadernació creativa. Cal portar material reutilitzat, com trossos de cartró, fulls, tela o llana, entre altres. / Centre Cívic de Sant Ildefons.
L’escola Sandance presenta el seu espectacle de final de curs, que s’anomena Tic-Tac. Les entrades ja es poden
comprar al portal web de l’Auditori. /
Auditori de Cornellà.

Exposicions

FINS AL 26 DE MAIG
Matí-Tarda Darrers dies en els quals està oberta i es pot visitar la mostra Els “Niños de la Guerra” expliquen la seva vida, expliquen la teva
història. L’entrada és gratuïta. / Museu Palau
Mercader.

A PARTIR DEL 2 DE JUNY
Matí-Tarda El mes que ve arrencarà una exposició commemorativa del 25è aniversari de
l’entitat l’Avenç, en la qual es presenta una
mostra fotogràfica dels elements protegits.
/ Museu Palau Mercader.

Infantil

El juny comença amb una
nou ‘Berenem a l’Auditori’
Diumenge 2 de juny a les 18:00

La història del gos Molsa serà el fil conductor de la pròxima sessió de l’activitat infantil Berenem a l’Auditori. / Auditori de Cornellà.

Esports
DIUMENGE 26 DE MAIG
12:00 Partit de futbol corresponent a la trenta-quatrena jornada de Tercera Catalana
entre el CD Almeda i l’FC l’Esquerra de l’Eixample. / Camp municipal Almeda.

El Cornellà comença el
‘play-off’ al Municipal
Diumenge 26 de maig a les 18:00

DIUMENGE 26 DE MAIG
12:00 Una de les darreres propostes del mes serà
la Jugateca ambiental, en la qual els més menuts participaran en un testing d’ocells. / Parc
de Can Mercader.

TOTS ELS DIJOUS

DIMARTS 28 DE MAIG

19:00 Fins al mes que ve, cada dijous a la tarda es faran noves sessions del curs de teatre
per a adults (de fins a 21 anys) que organitza el CRAJ. Cal inscripció prèvia. / Centre de
Recursos Juvenils i associatius.

18:00 L'Artur i la Clementina, un dels clàssics de
la literatura infantil, serà el punt de partida
d’una activitat, el laboratori, pensada per a
nens i nenes que tinguin més de 6 anys. / Biblioteca Central.

Partit de futbol de la primera ronda del
play-off d’ascens a Segona Divisió A entre la UE Cornellà i la SD Ponferradina.
/ Municipal de Cornellà.
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