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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment.

Deixant de banda la cons-
ciència social, el cert és que el pro-
blema de la contaminació al con-
junt de municipis de l’àrea me-
tropolitana és greu. La realitat par-
la per si sola i és preocupant: en-
tre l’any 2010 i el 2017 a Barcelo-
na hi va haver 3.393 morts que es
poden atribuir a la contaminació.
Les xifres formen part d’una es-
timació que l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va fer en el seu
informe del 2017 referent a l’estat
de salut de la capital catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a la ca-
pital catalana, dues terceres parts
provenen de fora de la ciutat.

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han
pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada dels cot-
xes més contaminants, els que no

tenen cap etiqueta ambiental de
la DGT, al territori que queda a
l’interior de l’anella que formen les
Rondes. Es calcula que seran uns
50.000 vehicles.

EFECTE LIMITAT
La Zona de Baixes Emissions in-
clou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queda fora la Zona
Franca– i àrees dels municipis per
on passen les rondes com Sant
Adrià de Besòs, l’Hospitalet de
Llobregat, Esplugues de Llobre-
gat o Cornellà mateix. En el cas de
la ciutat, la mesura només afectarà
el barri de Femades, que és l’únic
que queda dins de la circumval·la-
ció de la capital catalana. Així
doncs, a efectes pràctics, la mesura
no tindrà un gran impacte en la
circulació de la ciutat.

De fet, els qui més en patiran
les conseqüències seran els trans-
portistes que hagin d’anar al po-
lígon industrial de Femades. A
més, en aquest cas, els impulsors
de la mesura han donat una mo-
ratòria d’un any a camions i fur-
gonetes perquè transportistes i re-
partidors s’hi puguin adaptar.

La prohibició s’aplicarà entre
els dilluns i els divendres, de les set
del matí a les vuit del vespre. La
Zona de Baixes Emissions existeix
des de l’1 de desembre del 2017 de
forma no permanent, però no
s’ha aplicat mai.

Durant la presentació pública
de la mesura es va explicar que les
multes que s’hauran de pagar
per no respectar la prohibició se-
ran de 200 a 999 euros, si no hi
ha episodi de contaminació, i de
499 fins a 1.800 euros si n’hi ha.
Hi haurà, però, un període d’a-
daptacions i les sancions no es co-
mençaran a posar fins a l’1 d’abril.

MESURA INSUFICIENT
Les entitats ecologistes, per la
seva banda, creuen que les me-
sures restrictives que contempla
la Zona de Baixes Emissions no
són suficients. Des d’Ecologistes
en Acció denuncien “la inacció” de
la Generalitat “davant la greu si-
tuació de contaminació” i recla-
men restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis

puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat con-
sidera que cal fer un pla amb pro-
tocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Plata-
forma per la Qualitat de l’Aire i el
Moviment per la Justícia Climà-
tica, i demanen un peatge urbà
“per reduir un 50% els vehicles
privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barce-
lona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de
portar l’Estat espanyol als tribu-

nals per no fer prou contra la con-
taminació. Segons la CE, les últi-
mes dades de la qualitat de l’aire
demostren que s’han sobrepassat
de forma persistent els límits le-
gals de pol·lució a Barcelona, Te-
rrassa, Sabadell, el Prat del Llo-
bregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanma-
teix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, con-
sidera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”.

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Pove-
da (AMB) i Xesco Gomar (Di-
putació) van fixar en 18 mesos el
termini per complir els límits que
marca Europa. Tot plegat en el
marc d’una cimera contra la con-
taminació on la Generalitat, 40
municipis i entitats supramuni-
cipals van conjurar-se per am-
pliar la zona de baixes emis-
sions, incrementar el transport
públic i fer més carrils bus-VAO,
entre altres mesures.

Albert Ribas / Pau Massip
CORNELLÀ

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» A Cornellà, les restriccions als vehicles més contaminants només afectaran el barri de Femades

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)
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Els semàfors

Corncrenata
L’Associació Cultural Corncrenata ha co-
sit més de 600 motxilles que s’entrega-
ran als participants del primer Congrés
sobre el Dret a l’Autonomia Personal. El
projecte serveix per ensenyar un ofici a
quatre dones amb diversitat funcional. 

pàgina 8

UE Cornellà
El conjunt de Guillermo Fernández

Romo ha empatat quatre dels sis partits
que ha jugat fins ara. No es pot parlar
d’un mal inici, tot i que de moment és

difícil predir per quins objectius lluitarà
l’equip. Encara falta molta feina per fer. 

pàgina 13

Museu de les Aigües
La UNESCO ha incorporat a la xarxa
global de Museus de l’Aigua el Museu
de les Aigües que Aigües de Barcelona
té a la Central. Aquesta notícia arriba

just quan es commemora el 15è aniver-
sari de l’obertura de portes del Museu. 

pàgina 11

La lupa

per @ModernetdeMerda

La lluita infinita

Es veu que la regidoria de Mobilitat
Sostenible de l'Ajuntament d'Elx ha po-
sat en marxa un servei que permetrà a les
dones que viatgin en el bus nocturn bai-
xar entre parades. Dit d'una altra mane-
ra, podran sol·licitar al conductor o con-
ductora del bus que les deixi en un punt
del recorregut més pròxim de la seva des-
tinació final, no necessàriament en una
parada establerta, per poder
arribar a lloc amb seguretat.
No és el primer municipi que
opta per oferir aquest servei.

Bé, no sé si tornaran a
casa amb més seguretat o no,
probablement sí, però a mi
aquesta inicativa em genera
una pregunta. Si el més important és la
seva seguretat, ¿per què no posem tots els
esforços en fer que els homes deixin de
violar-les i matar-les? Via educació, via
cultura, via justícia, garantint el canvi so-
cial. ¿Per què no ens centrem en l'arrel del
problema, ells, en comptes d'anar cro-
nificant amb decisions com aquesta el pa-
per de potencial víctima que el patriarcat
ha atorgat a les dones?

Perquè al final el que fem, sobretot,
és amagar-les a elles. Amagar-les bé, que
no les trobi el monstre. Vés per aquí, que
no et passarà res. T'acosto més enllà, i així
evitem perills. No vagis per aquell carrer.
Torna d'hora a casa.

Segur que la iniciativa de l'Ajuntament
d'Elx estigui pensada amb tota la bona vo-
luntat del món. Se'n pot entendre l'efi-

ciència en el dia a dia, les limitades com-
petències de què disposa un municipi, el
llargterminisme amb què es compta a
l'hora de revertir el masclisme imperant.
I més val això que res, #EnsVolemVives!
Però, d'altra banda, sap greu que aques-
tes iniciatives no deixin de perpetuar la
idea que al món hi ha uns llops irrepa-
rables, incontrolables, impossibles de
domesticar, i unes pobres dones que han

d'acceptar el tràgic destí que la vida els té
preparat i, com a molt, procurar esqui-
var-lo com puguin. Esquivar-lo fent que
l'autobús et deixi més a prop. Esquivar-
lo anant amb compte a l'hora de vestir-
te. Esquivar-lo evitant ser al carrer a de-
terminades hores. Esquivar-lo.

Sí, en un moment d'aparent clímax fe-
minista per part d'una majoria (?) de la

societat, encara hem d'anar
tirant amb això. Encara som
aquí. Apropant les dones a
casa. Apropant-les i venent-
ho com a avenç mentre res no
canvia. Normalitzant -invo-
luntàriament- la violència
masclista perquè mentre el

masclisme domina el món els violadors
hi són i hem de procurar que no ens tro-
bin. Els assassins hi són i hem procurar
córrer més que ells. Quina pena.

No ho sé. Sembla impossible, però
a vegades diria que el camí que ens
queda per recórrer és encara més
llarg que la infinita travessia que les
dones comencen a començar a deixar
-tot just ara- enrere.

Si el més important és la seva seguretat, 
¿per què no posem tots els esforços a fer que

els homes deixin de violar-les i matar-les?

Comunicat benemèrit:
"Consideradas precur-
sores para la confección

de explosivos, susceptibles (a espera de
confirmación por los especialistas) de
ser empleadas en la fabricación". En jer-
ga policial, traducción: "Que no hemos
encontrado nada". La darrera trista ve-
gada era Dixan...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Los Mossos han tenido
que cortar varias ca-
lles. Delante de las sedes

de ERC, CUP, Òmnium y ANC han apa-
recido paquetes sospechosos. Arte-
factos simulados con la inscripción
'TNT'  y la bandera de España. Es una
gravísima amenaza, ¿saldrá en las por-
tadas de los informativos?

@JuliaBayo1

La Generalitat retallarà
un 6% del pressupost
de Cultura, un sector al

qual només destina el 0,8% del pres-
supost total. I això, amigues, no va de
Madrid ni d'independència, sinó de
menyspreu absolut a la cultura, que
hauria de ser el centre de tot. A. La.
Merda.

Poques vegades la pro-
fessió queda tan des-
pullada com quan hi ha

macro-operatius policials. Grans mit-
jans convertits en altaveus de les ver-
sions oficials per descabellades que si-
guin. I arruïnen vides amb el circ. ¿Sín-
drome d’Estocolm o complicitat, en
tants casos, criminal?

@oriolandres@claranarvion@HiginiaRoig

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord

i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas (Bar-

celona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Es-

ports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Víctor Fe-

rran i Lola Surribas Producció gràfica: Eduar-

do Corria Dept. Comercial:Josep Cano, Yolanda

Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:

Mauro Favieri Distribució:Yennil Viteri, Daniel Ma-

nuel, Andrés Meca i Wiliam Hernández.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

5 | 

líniacornellà.catSetembre 2019

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

líniacornellà.cat Setembre 2019

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

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

L’Audiència Nacional arxiva 
el cas de l’atac a la comissaria1

2
Els Síndics reclamen un pla 
per garantir l’accés a l’habitatge

Càritas atén 1.800 veïns 
que viuen en situació de pobresa

Els comuns firmen un pacte 
amb Balmón i entren al govern

Més arbres a la ciutat, la proposta 
més votada als pressupostos

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Ahir parlava per telèfon amb una
amiga gallega i li deia que el PSOE
usaria un cop d’efecte contra l’in-
dependentisme per tal de guanyar
les eleccions. Em creia que seria
només la sentència, però ha estat
més espectacular.

Han donat preeminència a un
fet que porten executant fa mesos:
detenir gent per les seves idees i
acusar qui no ha matat ningú de
terrorista.

O sigui, es presenten a casa
teva amb una ordre que t’acusa de
terrorista per anar a reunions dels
Comitès de Defensa de la Repú-
blica (CDR), i ja has begut oli.

Mentrestant, el seu exèrcit
d’espanyolistes residents els ho fa
fàcil, girant l’esquena als fets, po-
sant denúncies, prohibint-te par-
lar el català, arrencant els llacets
grocs... o fins i tot donant suport
públicament a aquestes accions. I
després els autoanomenats “cons-
titucionalistes” parlen de Justícia
independent, de democràcia i
d’estat de dret. Doncs, vist això,
pregunto: on queden aquests con-
ceptes a la pràctica? Algú m’ho
pot explicar?

Detencions
per Dolors Miquel

Les millors
perles

Una parella nord-americana abandona la seva filla ucraïnesa
adoptada en adonar-se que en realitat no era una nena de 6
anys, sinó una dona de 22 amb nanisme. A més, en una en-

trevista a Daily Mail, la mare ha explicat que la suposada nena era
una psicòpata i els havia intentat matar.

La broma de l’assalt a l’Àrea 51, sorgida a les xarxes socials,
es va fer realitat el 20 de setembre, però va ser un fracàs.
Dels 2 milions de persones que es van apuntar a l’esdeveni-

ment via Facebook, només hi van assistir pocs centenars. A més,
cinc assistents van acabar detinguts.

Pequín té l'aeroport d'una sola terminal més gran del món. Es
tracta de Pequín-Daxing, el tercer aeroport de la capital xinesa,
que ja ha començat a operar. La terminal té cinc pisos i una su-

perfície de 700.000 metres quadrats. Ha costat 14.000 milions d'eu-
ros i es preveu que hi passin 72 milions de passatgers a l'any.

Els cantants de reggaeton han iniciat una campanya de
protesta a través de Twitter després de fer-se públics els
nominats als Grammy Llatins d’aquest any. Es mostren en-

fadats i decebuts per la poca presència d’aquest gènere musi-
cal entre els aspirants als premis. 

Troben per casualitat un quadre d’un valor d’entre 4 i 6 milions
d’euros a la cuina d’una dona gran a Compiègne, França. És
una obra del pintor italià Cenni di Pepo Cimabue i data del se-

gle XIII. El pròxim 27 d’octubre el quadre serà subhastat a Senlis, una
altra ciutat francesa.

A les xarxes

@Iniestismo1899: La historia del Barça:
Cruyff crea el estilo. Rijkaard pone los ci-
mientos. Guardiola logra llegar a la cús-
pide. Valverde lo destruye todo.

@MelciorComes: Saben que la sentència
serà duríssima i preveuen una revolta.
Aquestes detencions són un missatge
més, un nou Quieto todo el mundo.

#Detinguts23S

@tortondo: Ya que estamos empezando a
sacar los restos de Franco, podemos seguir
con los que quedan en ministerios, juzga-
dos, colegios, medios de comunicación...

#ExhumacióDeFranco #ElBarçaNoConvenç

El cinisme de Sánchez
per Antoni Moliné

Lletges, molt lletges, les parau-
les de resposta del president
Sánchez al diputat  d’ERC al
Congrés Gabriel Rufián amb la
clara intenció de llançar tota la
porqueria possible contra Cata-
lunya, segons ell, la regió més rica
d’Espanya i, per tant, amb l’o-
bligació de ser solidària amb les
més pobres. Com és que mai es
refereix a  Euskadi i Navarra que,
aquestes sí que ho són i de llarg,
les riques de debò, mercès als
concerts econòmics que tenen
reconeguts i blindats per la Cons-
titució? Per quina raó no es pu-
blica si contribueixen a la caixa
de solidaritat i en quina propor-
ció? Això si és que alguna forma
de contribuir-hi tenen.

És evident que el senyor pre-
sident desconeix la realitat ca-
talana, on hi ha milers de famí-
lies que han de viure, pràctica-
ment, de caritat. On els menja-
dors de Càritas estan pràctica-
ment plens cada dia. On la po-
bresa energètica ofega una quan-
titat tan gran  de persones que
ens hauria d’avergonyir. On els
desnonaments ja són el pa de
cada dia... I un llarg etcètera

que no esmento per manca d’es-
pai. El senyor president es veu
que no s’ha informat amb el
seu representant del partit a Ca-
talunya, aquell personatge que va
cridar: “Pedroooooo, líbranos
del P.P.....!!!”, així com tampoc
amb la senyora delegada del
govern Teresa Cunillera. Està
clar que no se n’ha informat. O
tampoc té cap interès a fer-ho,
que és el més probable.

Mentrestant, en aquesta ter-
ra “tan rica” les obres públi-
ques, a càrrec del Ministeri de
Foment, segueixen aturades o
avancen a pas de tortuga perquè
no hi ha pressupost. Se li ha de
demanar què en fa dels més de
quinze mil milions d’euros que
marxen, cada any, cap a la hi-
senda espanyola. Potser per fi-
nançar els concerts bascos i na-
varresos? És una possibilitat.

En fi, després que no s’es-
tranyin del vuitanta per cent de
catalans que demanem un refe-
rèndum. Som un poble molt
pacient i pacífic però potser que
no estirin tant la corda, no sigui
que es trenqui, cosa que mai vol-
dríem que acabés passant.
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Ciutat

EDUCACIÓ412.454 nens i nenes
de la ciutat van començar les
classes a mitjans de mes amb la
visita del president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, que va anar
a l’escola Torre de la Miranda el
primer dia de curs.

Durant la visita, Torra va ce-
lebrar que el curs hagi començat
“amb total normalitat” tot i les
restriccions que provoquen tenir
els pressupostos de la Generali-
tat prorrogats. Tot i aquesta si-
tuació, el Departament d’Edu-
cació ha pogut contractar 670
professors més, obrir vuit nous
instituts i fer obres en 413 cen-
tres de tot el país per valor de 70
milions d’euros, tal com va ex-
plicar el conseller Josep Barga-
lló, que també va participar en la
visita al centre cornellanenc.

A la ciutat, s’han fet obres de
renovació i millora a les escoles
Montserrat, Almeda, Abat Oliba,
Suris, Areny, Anselm Clavé, a
l’institut Neus Català i a les es-

coles bressol municipals la Tre-
pa i Baldufa.

MÉS PLACES
D’aquests 12.454 alumnes cor-
nellanencs, més de la meitat,
7.136, són de les etapes d’infan-
til i primària. Pel que fa a secun-
dària, en aquesta etapa hi ha
3.145 alumnes matriculats. Aquí
cal sumar els 646 de Batxillerat i
els 1.527 que fan cicles formatius.

Per donar-los cabuda a tots,
per segon curs consecutiu s’ha
creat un nou grup de primer
d’ESO, aquest any a l’IES Fran-
cesc Macià, i es mantenen les lí-
nies obertes al Joan Miró i al Ma-
ria Aurèlia Capmany.

Per complementar aquesta
oferta, l’Ajuntament ha ampliat
les places de l’Escola Municipal
de Música, que aquest curs
arrenca amb 440 alumnes.

Torra i Bargalló a l’escola Torre de la Miranda. Foto: Àlex Recolons/ACN

Arrenca el curs escolar amb 
la visita del president Torra

» El president va anar al Torre de la Miranda el primer dia d’escola
» Durant l’estiu s’han fet obres de millora a nou centres educatius

Mor el líder veïnal Juan Ruiz
en un accident de muntanya

CONDOL4L’expresident de l’As-
sociació de Veïns del barri d’Al-
meda, Juan Ruiz Cantos, va mo-
rir dissabte 7 de setembre en un
accident de muntanya al coll
del pic de Pallas, al Pirineu ara-
gonès.

En conèixer la notícia, l’A-
juntament va publicar un co-
municat on lamentava la mort de
Ruiz, de qui assegura que “ha es-
tat i continuarà sent un referent
a la ciutat pel seu compromís
amb Cornellà”.

Implicat en la defensa dels
drets veïnals, Ruiz va liderar la

reclamació per canalitzar el Llo-
bregat per evitar inundacions.
També va ser membre de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns
de la ciutat (FAVCO), arribant-
ne a coordinar, durant un temps
la seva revista.

A més, va ser un dels impul-
sors de la Travessa Almeda-
Montserrat i un dels fundadors
de l’Escola de Muntanya i Es-
ports de Natura de la ciutat.

Per reconèixer tota aquesta
tasca, el 2013 l’Ajuntament li va
atorgar el Premi d’Honor “Ciu-
tat de Cornellà”.

Corncrenata teixeix més de
600 motxilles amb roba vella
TREBALL SOCIAL4L’Associació
Cultural Corncrenata ha elabo-
rat més de 600 motxilles per lliu-
rar-les als participants del pri-
mer Congrés sobre el Dret a
l’Autonomia Personal, organit-
zat per la Confederació Espan-
yola de Persones amb Discapa-
citat Física i Orgànica que es farà
a la capital catalana el 21 i 22
d’octubre.

Les motxilles les han cosit la
Susana, la Zahara, la Charo i la
Mari Àngels, quatre costureres
amb diversitat funcional que
han format part d’aquest pro-

jecte de l’entitat, que forma per-
sones en arts plàstiques i tèxtils
per tal de facilitar-ne la inclusió
social.

Núria Bartomeu, presidenta
de Corncrenata, explica a la
Premsa del Baix que va ser l’as-
sociació que organitza el congrés
qui els va proposar que confec-
cionessin les motxilles, ja que a
l’entitat ja feien petits productes
amb roba usada.

Ara, l’objectiu és recollir més
roba feta servir dels veïns i veï-
nes per poder continuar amb
aquesta iniciativa solidària.

La ciutat recorda el llegat
utòpic de Joan N. García-Nieto
HOMENATGE4La Fundació
Utopia va tancar, el 16 de se-
tembre, una sèrie d’actes dedi-
cats a recordar la figura i el lle-
gat de Joan García-Nieto l’estiu
en què es compleix el 25è ani-
versari de la seva mort, el 23 de
juliol de 1994.

L’acte, que es va fer a l’Audi-
tori Sant Ildefons, va comptar
amb la participació d’amics i co-
neguts de García-Nieto, que van
recordar la seva lluita per la

igualtat d’oportunitats de la clas-
se obrera, que el van portar a con-
vertir-se en una figura cabdal
del sindicalisme a la comarca.

Durant l’acte també es va re-
cordar que García-Nieto va ser un
avançat al seu temps. A principis
dels noranta, el capellà i sociòleg
ja parlava de l’efecte que tindria
l’expansió de les tecnologies o de
la necessitat d’impulsar una tran-
sició energètica per protegir el
medi ambient.

Polèmica | El Ple demana a Endesa que no talli la llum
Tots els partits excepte Ciutadans van votar a favor d’una moció que demana a

la companyia elèctrica que no talli la llum a les persones vulnerables amb deutes
pendents, tal com va anunciar en una carta on reclama el deute als ajuntaments.
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Una vintena de detinguts en
una operació a Sant Ildefons

SUCCESSOS4Una operació po-
licial conjunta de la Guàrdia Ur-
bana, els Mossos d’Esquadra i la
Policia Nacional els dies 18 i 20,
va acabar amb 21 detinguts al ba-
rri de Sant Ildefons.

L’operatiu ‘Inter’ es va fer
per “reforçar la seguretat ciuta-
dana” a la zona després d’haver
detectat problemes de convivèn-
cia, diverses incidències amb te-
mes de drogues i irregularitats a

l’hora de seguir la normativa en
alguns comerços del barri.

Per controlar aquests casos,
inspectors de Treball van formar
part de l’operatiu i van acabar
presentant quatre denúncies a di-
ferents establiments que tenien
treballadors sense estar donats
d’alta a la seguretat social.

Els agents també van detec-
tar 13 casos de tinença il·legal de
drogues.

Condemnada per agredir
una dona per portar vel

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha condemnat a sis
mesos de presó i a una multa de
630 euros a una dona que en va
agredir una altra perquè porta-
va vel.

Segons la sentència, recollida
per l’ACN, el 19 de setembre del
2017, l’agressora, “moguda pel
menyspreu i rebuig a la religió
musulmana i a l’origen estranger”
de la víctima, li va dir: “Soc es-
panyola i això aquí està prohibit,
treu-te les ulleres de sol perquè
vegi el que hi ha darrere, mora de
merda”. Llavors la va agafar pel
braç, la va sacsejar i li va trencar
la tela del vel abans que alguns
vianants les separessin.

El 29 de gener del 2018 es van
tornar a trobar i, en aquest cas,
l’agressora va amenaçar la vícti-
ma dient-li “et mato, mora de
merda, treu-te el hijab, si vols po-
sar-te’l ves-te’n al teu país”.

La condemna reconeix un
delicte de lesió a la dignitat i
contra l’exercici dels drets fona-
mentals i les llibertats públiques,
un altre contra la integritat mo-
ral i un delicte lleu de lesions. A
banda de la multa, l’agressora ha
de pagar una indemnització de
400 euros a la víctima, a la que no
es pot apropar a menys d’un
quilòmetre. També haurà de fer
un curs de diversitat cultural per
evitar entrar a la presó.

DESIGUALTATS4El barri de
Sant Ildefons té la renda mit-
jana per persona més baixa de
la ciutat. Segons dades de l’Ins-
titut Nacional d’Estadística
(INE), la renda mitjana dels ha-
bitants de la zona és de 9.051
euros, per als que formen part
del districte cinquè, i de 9.274
euros, per als que viuen a la
zona del districte número 6. Per
davant d’aquest barri se situa la
Gavarra, on la xifra és d’11.543
euros de renda mitjana per ha-
bitant.

A la resta de barris, la xifra
supera els 12.000 euros, és a dir,
que els habitants tenen una
renda superior als mil euros al
mes per viure. Per exemple, a
Fontsanta-Fatjó i al Pedró, la
renda mitjana per persona és de
12.674 euros. Aquesta zona se
situa per darrere d’Almeda i
del Centre i Riera, on tenen xi-
fres molt similars. Al primer, la
renda és de 12.813 euros i al se-
gon, el més alt de tota la ciutat,
és de 12.876 euros. Així doncs,
els veïns del Centre tenen una
renda un 40% més alta que la
dels que viuen a Sant Ildefons
(3.750 euros més).

Aquestes dades s’han pogut
conèixer gràcies a l’Atles de
Distribució de la Renda de les

Llars, un projecte de l’INE que
ha comptat amb la col·laboració
de l’Agència Tributària espan-
yola, que ha cedit les xifres ca-
rrer per carrer.

DIFERÈNCIES MOLT ÀMPLIES
Gràcies al nivell de detall de les
xifres compartides per l’Agència
Tributària, l’eina de l’INE permet
comprovar que les diferències
encara són més grans si es miren
carrer a carrer.

La zona de la ciutat amb la
renda mitjana per persona més
alta se situa al Centre, entre l’A-
juntament i el carrer Joaquim
Rubió i Ors, i la xifra és de
15.791 euros.

Això és més del doble de la
renda mitjana per persona de la
zona amb la renda més baixa, on
la xifra és de 7.411 euros. Aques-
ta zona es troba entre l’avingu-
da de Sant Ildefons i la de la Lí-
nia Elèctrica.

La resta de zones amb la xi-
fra més baixa també són a Sant
Ildefons i tenen rendes mitja-
nes per persona de 7.623 i
7.752 euros.

En canvi, la segona zona
amb la renda mitjana per per-
sona més alta de la ciutat, amb
14.620 euros, és la que hi ha en-
tre el parc del Canal de la In-
fanta, el parc de Can Corts i la
carretera d’Esplugues.

Sant Ildefons té una renda mitjana de 9.051 euros. Foto: Xavier Dengra

Sant Ildefons és el barri amb
la renda per càpita més baixa
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El Museu de les Aigües entra
a la xarxa de la UNESCO

RECONEIXEMENT4El Museu
de les Aigües, que Aigües de
Barcelona té a les instal·lacions
de la Central, ja forma part de la
xarxa global de Museus de l’Ai-
gua, impulsada per la UNESCO.

Aquesta xarxa treballa per fo-
mentar l’educació i la recerca en-
torn de l’aigua i segueix els pre-
ceptes marcats en els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
de l’ONU i el Programa Hidro-

lògic Internacional de la matei-
xa UNESCO. De fet, aquest és
l’únic pla intergovernamental
dedicat a la recerca de l’aigua i a
la gestió dels recursos hídrics per
fer-ne un ús sostenible i evitar-
ne el malbaratament.

A més, aquesta incorporació
arriba quan se celebra el 15è
aniversari de l’obertura del Mu-
seu a la Central, que subminis-
tra aigua des de 1909.

Èxit de la cinquena edició
del Festival B-Retina

CINEMA4El Centre Cultural
Sant Ildefons ha acollit la cin-
quena edició del Festival B-Re-
tina, dedicat a les pel·lícules de
sèrie B. Els dies 13, 14 i 15 de se-
tembre, l’espai es va tornar a om-
plir de fans del cinema de gène-
re, que van poder gaudir de les
diferents activitats que els or-
ganitzadors van preparar per
homenatjar als creadors d’a-
quest gènere.

El primer dia de festival va
arrencar amb la projecció d’al-
gunes estrenes recents com
‘Punch the Clock’ o ‘Velocipastor’
però també de grans clàssics
del gènere com ‘Ator, el Pode-
roso’ o ‘El desafío de Hércules’.

La nit també va comptar amb el
concert de Bochornorama i el
monòleg de Javi Capitán.

Dissabte 14 va ser el torn de
les prémieres com la d’Apósta-
ta, que va comptar amb la pre-
sència de l’equip del film i que va
omplir la sala. També es va en-
tregar el premi honorífic del
festival al director Luigi Cozzi, en
homenatge a la seva carrera.

Diumenge 15 es va posar el
punt final amb una sessió in-
fantil matinal i amb l’entrega de
premis del Concurs de Curtme-
tratges, un dels moments més
esperats del Festival i que va ser-
vir per tancar un cap de setma-
na dedicat al cinema de sèrie B.

LITERATURA4Els anys 70 i 80 a
Sant Ildefons “van ser temps
durs”. Els veïns i veïnes, els joves
d’aquella època, “van tenir por”.
“Hi havia baralles, assalts”. Però
també hi havia moltes persones,
pares i mares i els seus fills ado-
lescents, “que van lluitar molt per
tenir un futur millor”. Vistes
“amb el retrovisor”, aquestes són
“històries de superació, de final fe-
liç, i la majoria se’n van sortir”.

Qui parla així és Kike Calvo,
nascut en aquest barri el 1966,
que acaba de publicar El Prínci-
pe de la calle, una novel·la que ex-
plica aquella època amb una pe-
tita gran història que, amb Sant
Ildefons com a teló de fons, aca-
ba sent universal.

UN ESCENARI PROTAGONISTA
De fet, més enllà dels protago-
nistes, qui també té un paper molt
rellevant en tota la història és Cor-
nellà. Per a Calvo, la ciutat “és una
protagonista important de la no-
vel·la” i explica que, aquells que
la llegeixin, veuran que la ciutat
d’aquella època “hi queda molt
ben reflectida”.

Amb el punt de vista d’una
persona que ho ha viscut des de
dins, Calvo diu que “en aquell mo-
ment, Cornellà era una ciutat en
reconstrucció que s’havia de fer

nova” perquè hi faltaven equipa-
ments, serveis de tota mena i, fins
i tot, asfalt en alguns carrers.
Per això explica que la novel·la
acaba sent “un mirall de la reali-
tat” d’aquella època.

UNA GRAN XARXA SOCIAL
Però més enllà de la situació po-
lítica que hi havia durant la Tran-
sició, en la novel·la, Calvo reflec-
teix la realitat social que es vivia
en aquell moment i que creu que
sovint s’hi ha passat de puntetes
a l’hora de parlar d’aquells anys.

En aquest sentit, l’autor re-

corda que va ser “un moment de
gran solidaritat i ajuda” entre
veïns, que sovint feien de xarxa de
seguretat, convertint-se una xar-
xa social molt important.

Per als que vulguin conèixer
més detalls sobre El Príncipe de
la calle, el pròxim 10 d’octubre es
farà la primera presentació de la
novel·la a la ciutat. Serà a dos
quarts de vuit del vespre a la Bi-
blioteca García-Nieto i la conduirà
l’escriptor Francesc Miralles.

I per als que ja se l’hagin lle-
git, Calvo diu que no descarta es-
criure la segona part.

Kike Calvo explica com es van viure aquells anys a la ciutat. Foto: Josep Losada

Amor, amistat i la Transició a la
ciutat a ‘El Príncipe de la calle’
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La Fira acollirà l’única mostra
de carnisseria de l’Estat

MOSTRA4La Fira acollirà, el 6 i
7 d’octubre, la segona edició d’i-
Meat, la cita dedicada al sector de
la carnisseria al detall.

Aquesta és l’única fira que es
fa en tot l’Estat per als professio-
nals d’aquest sector i, per això, els
organitzadors preveuen superar
els més de 3.000 visitants que van
tenir l’any passat.

Durant els dos dies que dura
la fira, iMeat organitza activitats

i tallers per facilitar els contactes
entre els professionals de la car-
nisseria, la xarcuteria i l’au i els di-
ferents proveïdors i marques del
sector.

L’interès d’una cita com
aquesta es pot comprovar amb el
bon ritme en què s’està omplint
l’espai dels expositors, que ja ha
superat en un 10% la xifra de pro-
fessionals que van exposar els
seus productes l’any passat.

Reparar els electrodomèstics
per allargar-ne la vida útil

MEDI AMBIENT4La Re-parada
és un servei ubicat en un antic
quiosc que hi ha al carrer Cata-
lans. En aquest espai, l’Ajunta-
ment ha posat en marxa el ser-
vei Millor reparat que nou, que
compta amb el suport de l’Àrea
Metropolitana i que pretén re-
duir els residus que genera la
societat.

El projecte, que es va posar
en marxa el mes de març, vol que
els veïns i veïnes no llencin els

seus petits electrodomèstics i
n’allarguin la seva vida útil.

Per fer-ho, a l’antic quiosc
s’ofereix un servei d’assessora-
ment per tal que els ciutadans es
reparin, ells mateixos, els seus
electrodomèstics i així donar-los
una segona vida.

A l’espai sempre hi ha un ex-
pert que ajuda als ciutadans a re-
parar els seus electrodomèstics
per evitar que els hagin d’acabar
llençant i comprant-ne de nous.

ANÀLISI4Els cornellanencs i
les cornellanenques estan molt
satisfets de l’oferta comercial
que hi ha al seu barri. Així ho re-
vela una enquesta elaborada per
la Diputació de Barcelona, que
puntua a la ciutat amb una nota
de 7,19 pel que fa a l’oferta co-
mercial que hi ha als barris.

Això fa que la ciutat se situï
en segona posició, només per da-
rrere d’Esplugues de Llobregat,
en la classificació de municipis
amb més de 20.000 habitants.
Així doncs, Cornellà queda per
davant de capitals com Sabadell
o Barcelona i de grans ciutats
com l’Hospitalet.

La bona valoració que fan els
veïns de l’oferta comercial que te-

nen més a prop també situa la
ciutat set punts per sobre de la
nota mitjana de tota la demar-
cació, que és un 6,49.

L’estudi elaborat per la Dipu-
tació reflecteix que, segons les
persones enquestades, l’element
més ben valorat pels clients són els
horaris comercials, que reben un
7,91. En segon lloc hi ha la profes-

sionalitat dels comerciants, que rep
un 7,63 i, en tercera posició, es va-
lora amb un 7,17 la qualitat de l’o-
ferta de botigues i comerços.

La mateixa enquesta també
diu que Cornellà és el segon
lloc, per darrere de Barcelona,
que trien les persones que van a
comprar productes d’alimenta-
ció fresca fora del seu municipi.

Els compradors valoren la professionalitat dels comerciants. Foto: Ajuntament

Els cornellanencs posen 
un notable a l’oferta comercial

Splau | Pirategen les pantalles del centre comercial
Símbols feixistes i vídeos pornogràfics. Això és el que va aparèixer a les pantalles de
l’Splau aquest estiu. Davant les queixes d’alguns clients, el centre explica que algú
va piratejar l’accés a les pantalles i va emetre aquest contingut sense el seu permís.

7,19
és la nota que
els veïns i veïnes posen
a l’oferta comercial
que hi ha a la ciutat
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La UE Cornellà va tancar, el pas-
sat dia 29, el primer mes com-
petitiu complet de la lliga (les dues
primeres jornades es van dispu-
tar a finals d’agost) al Municipal
contra el sorprenent Ejea (1-1). El
tram inicial del curs dels de Gui-
llermo Fernández Romo ha estat
un punt irregular, ja que l’entre-
nador encara està acabant d’en-
caixar les nombroses cares noves
de la plantilla (entre fitxatges i ju-
gadors que pugen del filial).

El curs va començar amb una
derrota per la mínima a la Nucía,
seguida de dos empats (a un
contra l’Olot i a dos en la visita al
camp de l’Espanyol B), mentre
que el passat dia 15 la UEC va po-
der celebrar el primer triomf en
la lliga, contra el Badalona. Una
setmana més tard els verds su-

marien un nou punt, al Nou Es-
tadi de Tarragona, abans del par-
tit contra el conjunt de la pro-
víncia de Saragossa.

El conjunt verd, doncs, deixa
enrere aquest segon mes de la
competició i mira ja cap als rep-
tes de l’octubre. El primer dels
partits serà el diumenge 6, amb

un derbi comarcal al Sagnier
contra el Prat de Pedro Dólera.
Set dies més tard els de Fernán-
dez Romo rebran la visita del fi-
lial del Villarreal, el dia 20 viat-
jaran al camp de l’Atlético Le-
vante i el mes s’acabarà al Muni-
cipal amb un partit contra un his-
tòric en hores baixes, l’Hércules.  

Un moment del primer triomf del curs al Municipal. Foto: Andrés Ayala / UEC

Un renovat Cornellà tanca 
el mes en onzena posició

» Els verds han empatat quatre dels sis primers partits de la lliga
» El Prat, Villarreal B, Atlético Levante i Hércules, els reptes de l’octubre

Bones sensacions del 
CB Cornellà en l’inici del curs

És molt aviat
per aventurar-
se a fer cap pro-
nòstic, però el

CB Cornellà de Juan Couto ha co-
mençat la temporada amb bones
sensacions. El conjunt blau, a
més, ha hagut d’exhibir el seu mi-
llor nivell des del principi per
afrontar un inici d’EBA durís-
sim, guanyant al Parc Esportiu
Llobregat contra el Palma (77-76)
i perdent en una de les pistes més
dures de la categoria, el Plana Lle-
dó de Mollet (88-78). 

Els reptes que el CBC haurà

d’afrontar durant el pròxim mes
d’octubre seran la visita del Ma-
taró, el desplaçament a Barcelo-
na per jugar contra el Roser, un
partit al Parc Esportiu Llobregat
contra el Valls i el viatge a Sara-
gossa per enfrontar-se a El Olivar.

LLIGA CATALANA
Per altra banda, l’equip s’ha clas-
sificat per als quarts de final de la
Lliga Catalana EBA, una elimi-
natòria prevista per al divendres
1 de novembre. Salou, Quart,
Mollet, SESE, Igualada, Castell-
defels o Vic seran el seu rival. 

Tot a punt per a la 39a Cursa
Popular Ciutat de Cornellà

ATLETISME4La prova atlètica
popular per excel·lència de la
ciutat arriba als 39 anys de vida.
El pròxim diumenge 6 d’octubre
se celebrarà una nova edició de la
Cursa Popular Ciutat de Corne-
llà, que com sempre organitza el
Cornellà Atlètic.

Com sempre, els atletes de la
categoria sènior podran triar en-
tre les distàncies de 5 i 10 quilò-
metres, però la prova mantidrà la
seva essència de competició po-
pular amb una cursa de 750 i de
1.700 metres per a nens i nenes
(en funció de la seva edat).

Les inscripcions s’han de for-
malitzar abans del 2 d’octubre a
Xipgroc.cat, excepte per a la
prova solidària, per a la qual hi
haurà temps fins al mateix dia 6.

UNA PROVA SOLIDÀRIA
Enguany, la cursa ha escollit el
Projecte Crenco, impulsat per
l’Institut Francesc Macià,  com a
iniciativa solidària amb la qual
col·laborarà. En el projecte, els
alumnes del centre escolar tre-
ballaran els valors i la solidaritat
amb els usuaris del Casal de
Gent Gran de Gavarra.

L’Almeda arrenca la lliga amb
un triomf contra el Premià

El sènior femení del
Basket Almeda tenia
ganes de començar la

temporada. L’equip de Guillem
Abelló va debutar en una nova
temporada a Copa Catalunya
amb una victòria contundent
contra el Premià (70-50) el pas-
sat dissabte 28.

Així, el conjunt negre se situa
en la segona posició, ja que no-
més el Joviat, que va guanyar per
83-49 contra el Valls, va aconse-

guir un basket average millor
que el de l’Almeda.

Amb les bones sensacions
que l’equip va desprendre en el
primer triomf, les d’Abelló es
preparen ja per als partits de
l’octubre. El BA visitarà la pista
del CEJ l’Hospitalet el diumenge
6, rebrà la visita del Bàsquet
Draft Gramenet en el primer
gran partit del curs una setmana
més tard, viatjarà a Mataró i ju-
garà a casa contra el Cerdanyola.

Futbol | La Danone Nations Cup torna a l’RCDE Stadium
La ciutat tornarà a ser l’escenari de les finals espanyoles de la Danone Nations Cup,
una de les competicions de futbol base que reuneix més equips d’arreu del planeta.

Tots els partits es jugaran al llarg del dia del dissabte 12 d’octubre a l’RCDE Stadium.

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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Amb més de 80 anys, Edna O’Brien ha
viatjat a Nigèria diversos cops per co-
nèixer i escoltar algunes de les noies que
van ser segrestades per Boko Haram. D’a-
quests viatges sorgeix La noia, una no-
vel·la que narra l’empresonament i la fu-
gida a través del bosc de la Maryam, així
com els obstacles que haurà de superar
quan torni a casa amb un fill de l’enemic.

Llibres

La noia
Edna O’Brien

Casa de nines, el clàssic d’Ibsen, acaba
amb Nora Helmer deixant la seva famí-
lia per començar una nova vida. A Casa
de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath,
la Nora torna a casa i haurà de defensar
les seves decisions. Emma Vilarasau i Ra-
mon Madaula protagonitzen aquesta
obra, dirigida per Sílvia Munt.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Casa de nines, 20 anys després
Lucas Hnath

Una dècada després de la ruptura d’Oa-
sis, Liam Gallagher ha estrenat el seu se-
gon àlbum sense el seu germà. Sota el tí-
tol Why Me? Why Not., el britànic ofereix
catorze cançons amb elements que re-
corden al so de la mítica banda de rock
dels noranta, però també al seu primer
treball en solitari, As You Were, publicat
l’any 2017.

Música

Brad Pitt es posa a la pell de l’astronau-
ta Roy McBride en la seva darrera pel·lí-
cula. El protagonista d’Ad Astrava perdre
el seu pare, l’astronauta més famós de
tots els temps, en una missió sense retorn
per trobar vida intel·ligent a l’espai. Vint
anys més tard, Roy decideix emprendre
un viatge a Neptú per trobar-lo i enten-
dre què va fallar dues dècades enrere.

Pelis i sèries

Ad Astra
James Gray

Why Me? Why Not.
Liam Gallagher

Fira del Llibre d'Ocasió
Des del 20 de setembre, el Passeig de Gràcia de Barcelona
acull la Fira del Llibre d’Ocasió, Antic i Modern, que s’allarga-
rà fins al 6 d’octubre. És la 68a edició d’aquesta proposta or-
ganitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que
ofereix al públic general la possibilitat d’aconseguir exem-
plars difícils de trobar. Hi participen fins a 36 llibreries, que

aporten clàssics en diverses llengües, edicions antigues i, fins
i tot, llibres exhaurits. Aquest any, la fira inclou l’exposició ‘Les
publicacions del folklore a Catalunya’, que es pot visitar cada
dia, i una xerrada sobre el mateix tema, que es farà el dia 3.

Des que va sortir de l’acadèmia d’Operación Triun-
fo 2017, Alfred García no s’ha aturat ni un mo-

ment. El concurs va acabar el febrer de 2018 i, en
poc més d’un any i mig, el cantant del Prat de Llo-
bregat ha representat Espanya a Eurovisió, ha es-
trenat el seu primer disc, 1016, i ha recorregut una

trentena de ciutats amb la seva gira. Per això,
aquest mes de setembre ha admès que aviat es
prendrà un descans de la música. Abans, però, ha
preparat unes quantes sorpreses per als seus fans.
L’artista ha anunciat una reedició del seu àlbum

amb un curtmetratge, El Círculo Rojo, i quatre can-
çons noves, entre les quals n’hi haurà una amb Al-

guer Miquel, vocalista de Txarango, i una altra
amb el raper Rayden. A més, ha fet una nova ver-
sió de Londres, un dels temes de 1016, en col·labo-
ració amb el grup Miss Caffeina. Tot plegat es po-
drà veure en el seu concert final de gira, que tin-

drà lloc el 9 de novembre al Sant Jordi Club.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Haver concursat a OT 2017 i a Eurovisió
El seu primer disc, ‘1016’, ha augmentat la seva popularitat

Famosos

Anunciar que es prendrà un descans
S’acomiadarà del públic al Sant Jordi Club

Barreja de comprensió i tristesa
Els fans lamenten l’aturada, però es mostren comprensius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

QUI ÉS?

| FIFA 20
EA Sports estrena FIFA 20, l’entrega anual del videojoc més famós entre els amants del futbol. A més
d’oferir més realisme, FIFA inclou novetats com Volta, un mode de joc per practicar el futbol de carrer. 
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DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
19:00 Troia, una veritable odissea! és un es-

pectacle polifònico-teatral per a tots els pú-
blics inspirat en la Ilíada i l’Odissea, obres atri-
buïdes a Homer. / Auditori.

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
11:00 El segon dimecres del mes que ve està pre-

vist que es faci un taller de nutrició, en el qual
es parlarà dels aliments més saludables en
funció de la dieta de cada assistent. / Mercat
de Sant Ildefons.

TOTS ELS DIJOUS
11:00 Des del passat dia 9 està en marxa, no-

vament, el SeniorLab, el taller que serveix per-
què persones majors de 55 anys aprenguin
a dominar el recursos de les diferents TIC. /
Citilab.

ACTIVITAT PERMANENT
Matí-Tarda Des del passat mes de juliol es pot

visitar la mostra La salvaguarda del Palau Mer-
cader durant la Guerra Civil espanyola. La mos-
tra s’allargarà fins al 15 de desembre. / Mu-
seu Palau Mercader.

FINS AL 27 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Trens viatge a principis del s. XX és

la mostra que explica com aquest mitjà de
transport ha unit pobles i ciutats de tot el ter-
ritori i durant anys han permès el creixement
econòmic i demogràfic. / Palau Mercader.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
12:00 Contes que cauen dels arbres serà el nom

de l’activitat pensada per a nens i nenes que
tinguin més de 3 anys. Ho coordina l’associació
Umpalumpa. Activitat gratuïta. / Museu Pa-
lau Mercader.

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
11:30 Un taller d'instruments sostenibles serà

el gran tema i l’activitat principal de la segona
Jugatecambiental del mes que ve. / Plaça de
Sant Ildefons.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
18:00 Partit de bàsquet de la tercera jornada del

grup C-B de la lliga EBA entre el Club Bàsquet
Cornellà i la Unió Esportiva Mataró. / Parc Es-
portiu Llobregat.

Una de les propostes del Diumenge
sense cotxes serà un taller de circ per
als més menuts. / Avinguda de Sant Il-
defons.

Un taller de circ durant 
el Diumenge sense cotxes

Diumenge 20 d’octubre a les 11:00

L’1 d’octubre es farà la primera sessió
d’un curs de risoteràpia que s’allargarà
fins al mes de desembre i que serà un
remei contra la rutina. / Centre Cívic la
Gavarra.

Arrenca un curs de risoteràpia
que s’allargarà fins al desembre

Des de l’1 d’octubre a les 19:00

Unwhu Teatre, ens presenta el seu se-
gon muntatge teatral amb un text de
Jordi Casanovas, una de les veus més
interessants dels nostre teatre con-
temporani. / Auditori.

Jordi Casanovas presenta
l’espectacle ‘Idiota’

Divendres 4 d’octubre a les 21:00

Partit de futbol de la vuitena jornada
del grup 3 de Segona B entre la Unió
Esportiva Cornellà i el Villareal B. / Mu-
nicipal de Cornellà.

Cornellà  - Villarreal B, el gran
partit de la vuitena jornada
Diumenge 13 d’octubre a les 20:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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