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El Trambaix està de celebració.
Ara fa quinze anys que es va po-
sar en servei aquesta xarxa de
transport públic que uneix els
municipis de Sant Just Desvern,
Sant Joan Despí, Esplugues, Sant
Feliu de Llobregat i Cornellà. I va
ser en aquest últim on, a mitjans
de setembre, es va celebrar l’acte
institucional per commemorar
els 15 anys de recuperació del
tramvia, que es va fer al Museu de
les Aigües.

TRANSFORMACIÓ DE L’ENTORN
Després de 15 anys, una de les co-
ses més ben valorades de la im-
plantació del tramvia és els canvis
que ha provocat per allà on passa.

Per a Humberto López Vilalta,
director general de Tram, aquest
sistema de transport “millora el
paisatge urbanístic” dels carrers
per on passa, reduint el trànsit de
cotxes, i això acaba repercutint en
l’economia, ja que “revaloritza el
comerç” d’aquestes zones.

Qui comparteix aquesta opi-
nió és Ricard Riol, president de
l’entitat Promoció del Transport
Públic, que assegura que el tram-
via suposa “una gran renovació
per als carrers per on passa”.

PROJECTES PENDENTS
Una de les obres més ambicioses
que ha d’afrontar el Trambaix
aviat és la connexió entre Es-
plugues i Sant Just Desvern a
través del carrer Laureà Miró.
Aquesta obra permetria con-
nectar millor aquestes dues ciu-
tats amb el tramvia i, a més, re-

duiria els temps de viatge de di-
verses línies.

Segons López Vilalta, l’estu-
di informatiu que l’Autoritat del
Transport Metropolità va licitar
està “molt a prop de la seva fi-
nalització” i això permetrà avan-
çar amb aquest projecte, tenint
en compte les diferents opcions.

Per a Riol, aquest canvi “se-
ria molt útil per millorar la com-
petitivitat” del servei, ja que re-
duiria el temps de durada del tra-
jecte actual i això faria que el
tramvia fos més atractiu per a
usuaris de zones com Sant Just
o Sant Feliu.

A més, també desfaria un
error històric perquè, com ex-
plica el mateix Riol, en un prin-
cipi el projecte ja contemplava
que el tramvia passés pel centre
però l’oposició dels veïns va fer
que es canviés el recorregut.

15 anys unint ciutats
» El Trambaix celebra amb una festa a Cornellà els quinze anys des que es va posar en marxa

» Els usuaris valoren molt positivament el servei, que facilita la connexió amb la capital catalana

El Trambaix fa 15 anys que connecta Cornellà, Sant Just, Sant Joan, Esplugues i Sant Feliu. Foto: Arxiu

VALORACIÓ4Qui parla d’a-
questa manera és Ricard Riol,
president de l’entitat Promo-
ció del Transport Públic. Riol
explica que el tramvia “és un
transport públic contempo-
rani que, si té bones condi-
cions de trànsit, és molt bona
alternativa”.

A més, Riol afegeix que
gràcies a la xarxa que el Tram-
baix té a Cornellà, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern, Es-
plugues i Sant Feliu de Llo-
bregat, “qualsevol ciutadà té
un temps de viatge fins a la
Diagonal de dotze minuts”.

Aquest bon servei també

es va destacar a la festa d’a-
niversari dels 15 anys de Tram
que es va celebrar al Museu de
les Aigües de Cornellà, on es
va dir que el tramvia és el
transport públic més ben va-
lorat pels ciutadans.

De fet, segons l’Estudi de
Satisfacció de Viatgers que
elabora la mateixa companyia,
els usuaris del Baix Llobregat
posen un 8,35 al servei. Per lí-
nies, els més satisfets són els
que fan servir el ramal de la T1
i la T2, que els posen un 8,29
de nota. Poc per sota queda el
ramal de la T3, a qui els usua-
ris posen una nota de 8,22.

“El tramvia ha democratitzat
el transport amb Barcelona”

Reportatge

Pau Massip
CORNELLÀ
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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Els semàfors

CB Cornellà
El sènior masculí del club segueix obte-
nint bons resultats. El conjunt de Juan
Couto ha tancat l’octubre enllaçant tres

victòries que li permeten escalar fins 
a la quarta posició. A més, el CBC se-

gueix viu a la Lliga Catalana EBA.
pàgina 13

Citilab
El Citilab està d’enhorabona. Una estu-

diant de la ciutat ha rebut un premi Dona
TIC per un projecte que utilitza una placa
creada per un col·laborador seu. El centre
també ha ajudat un veí a impulsar uns ta-

llers de robòtica per a nens a l’hospital. 
pàgina 10

TRAM
El Tram celebra que fa quinze anys que
es va posar en marxa rebent una de les

millors notes de la seva història per part
dels usuaris. La bona valoració dels

veïns demostra que és un transport útil i
eficaç que permet deixar el cotxe a casa. 

pàgina 3
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Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls

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.

La renda al Centre és un 40% 
més alta que a Sant Ildefons1

2
Mor el líder veïnal Juan Ruiz 
en un accident de muntanya

Arrenca el curs escolar amb 
la visita del president Torra

Amor, amistat i la Transició 
a la ciutat a ‘El Príncipe de la calle’

La ciutat recorda el llegat utòpic 
de Joan N. García-Nieto

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.
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“Amb la sentència, la democràcia
a l’Estat espanyol ha mort”

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

Precisament els alcaldes i alcal-
desses d’aquestes ciutats que
cita s’han queixat durant els úl-
tims anys que el procés ha afec-
tat la gestió del dia a dia dels
seus ajuntaments. Entén que hi
hagi aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha

consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar
eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem

vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis
a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actual-
ment les filials de l’ÍBEX-35 van a re-
bentar preus i se’ns estan posant a
gestionar menjadors escolars, lu-
doteques... Serveis que des del ter-
cer sector s’havien gestionat els
darrers anys. Necessitem que els
ajuntaments puguin introduir altres
criteris en la contractació pública. Si
aquesta llei no s’aprova, empreses

com ACS, que s’han especialitzat en
contractació pública, ens les troba-

rem fins i tot al llit. Crec que les crí-
tiques no estan fonamentades i no
aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

Entrevista

“LA SENTÈNCIA ÉS
UNA VENJANÇA”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en 
les crítiques a la
Llei Aragonès”

4La sentència és una ven-
jança, una injustícia. Votar
no és delicte. Els han con-
demnat a més de 99 anys de
presó. Ens han sentenciat
també a tots nosaltres. Avui
[dilluns 14 d’octubre] la de-
mocràcia a l’Estat espanyol ha
mort. Com diu la Carme For-
cadell, cuidem-nos. Conver-
tim la ràbia en fermesa, con-
vicció i serenitat.
Paraules d’Aragonès a Twitter

poc després de conèixer-se 
la sentència del Procés
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Parlem del Baix Llobregat. Mal-
grat ser una comarca molt hete-
rogènia, en els darrers temps ha
compartit una lluita comuna: la
de la crisi econòmica. A Cornellà,
per exemple, l’alcalde Antonio
Balmón ens deia que els ajunta-
ments s’han sentit “molt sols” a
l’hora de fer-hi front.
Bé, nosaltres hem estat al costat
de tots i cada un dels ciutadans
del país. Ara bé, si gestionéssim
tots els recursos que generen els
treballadors de Catalunya des de
la Generalitat, probablement hau-
ríem pogut fer més. 

A l’Hospitalet de Llobregat, molts
veïns han de desplaçar-se a l’Hos-
pital Moisès Broggi de Sant Joan
Despí, el qual té les urgències al
límit, perquè el centre de la Creu
Roja ha quedat obsolet. El presi-
dent Torra va dir, durant una visita
a la ciutat, que el Govern “ha tret
del congelador” el projecte del
nou Hospital General de l’Hospi-
talet. És viable?
Estem estudiant com passar d’a-
quest hospital de la Creu Roja a
l’Hospital General de l’Hospitalet
i fer-ho en el termini més breu
possible. En aquests moments
això està en fase d’estudi. Pel que
fa a l’Hospital Moisès Broggi de
Sant Joan Despí, és cert que un
dels seus punts més intensius són
les urgències. Atén un volum de
població molt important, fona-
mentalment del centre del Baix
Llobregat i també de l’Hospitalet.
En aquest sentit, amb l’ampliació
de l’Hospital de Viladecans ja hi
haurà tota una part de la comarca
que estarà més atesa. Però, a
banda d’això, en el cas del Moisès
Broggi hi ha una part del pro-
blema que es pot resoldre amb
un reforç de l’atenció primària. Per
tant, el pla d’actuació de reforç en
l’àmbit de l’atenció primària ha de
servir també per descongestionar
les urgències del Moisès Broggi,
especialment pel que fa a les pun-
tes de feina en determinades
èpoques de l’any. Amb tot, primer
hem de reforçar els altres hospi-
tals de la zona, després l’atenció
primària i finalment modernitzar
algunes infraestructures, com el
cas de l’Hospital General de l’Hos-
pitalet.

És prioritari?
Evidentment. Repeteixo el que els
deia: en aquests moments estem
estudiant com poder-ho avançar el
més ràpid possible. Ara el que cal fer
és concretar-ho.

A la zona del Delta hi ha una
forta oposició política i veïnal
al creixement del trànsit d’a-
vions a l’aeroport del Prat. Creu
que s’està arribant al límit? I, en

tot cas, hi ha alguna alternativa
possible?
L’alternativa és entendre que l’ae-
roport de Barcelona no és només
l’aeroport del Prat, sinó que és la
xarxa d’aeroports de Catalunya. En
aquest sentit, la qüestió no s’ha
d’encarar pensant només en el Prat,
sinó tenint clar que tant Girona
com Reus, en termes de gestió ae-
roportuària, poden actuar com les
noves pistes de l’aeroport del Prat.
Nosaltres entenem que aquest és
el camí. De moment no hi ha una
proposta concreta damunt la taula
respecte de noves pistes. La nostra
proposta és millorar les comunica-
cions amb els altres dos aeroports
que tenim per reforçar el del Prat.
En altres paraules, Girona pot ser la
quarta pista del Prat.

Per tant, admet que el Prat està
arribant al límit.
Totes les infraestructures tenen un
límit. L’aeroport del Prat està molt
a prop de la capital, cosa que té
uns avantatges evidents, però al-
hora comporta que el creixement
no pot ser infinit. 

L’aeroport també és un dels grans
focus de contaminació a l’àrea me-
tropolitana. Un altre és el trànsit
rodat. Ara s’impulsarà la Zona de
Baixes Emissions, però les entitats
demanen mesures més dràsti-
ques, com ara un peatge. S’està
sent prou valent per revertir la crisi
climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribu-
nal Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánc-
hez que se’n va a la cimera del
clima de l’ONU a donar lliçons a
tot el món, ha mantingut aquest
recurs que ha acabat anul·lant al-
guns articles importants. Amb
tot, en aquest àmbit hi ha una hi-
pocresia del PSOE. La mateixa hi-
pocresia que significa mantenir
una execució de les inversions a
la xarxa de transport públic que
fa que un de cada tres euros pres-
supostats no es gasti. Del 2015 al
2018, les inversions de l’Estat es-
panyol a Catalunya, que fona-
mentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar bar-
reres al trànsit rodat si no tenim
una bona alternativa de transport
públic. Perquè aleshores qui aca-
baria pagant el preu en termes
socials i econòmics del canvi cli-
màtic seria la gent treballadora i
els autònoms que es desplacen
cada dia. Per tant, necessitem me-
sures per reduir el nombre de cot-
xes, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressuposta
i no ho executa, que és l’Estat.

Al Baix Llobregat Nord hi ha debat
sobre la possible creació d’una co-
marca independent. Ho veuria
amb bons ulls vostè?
El primer que hem de fer és pregun-
tar-ho al territori, com hem fet en al-
tres casos, com el del Moianès, per
exemple. En primer lloc hem de
saber si hi ha una majoria àmplia i un
consens a la zona a favor de crear
una nova comarca i, si hi és, nosaltres
haurem d’atendre la petició. En tot
cas, crec que més enllà de l’estruc-
tura i de si tenim un consell comarcal
o dos, el que és important és l’arti-
culació territorial. I en aquest sentit
cal millorar les infraestructures de
transport públic i la connexió del
Baix Llobregat Nord amb altres parts
del país, com per exemple amb el
Bages, així com impulsar equipa-
ments com el centre de formació en
automoció de Martorell, el qual hem
desbloquejat després de molts anys.

Sí, però després d’un ultimàtum
important per part de l’Ajunta-
ment de Martorell.
En tot cas, després de posar d’a-
cord actors molt diferents. Tenim la
sort de tenir un excel·lent conseller
de Treball, Chakir El Homrani, que
és capaç de negociar molt i de
posar d’acord actors amb interes-
sos legítims, però molt diferents.
Per tant, hem aconseguit desblo-
quejar aquesta situació.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa, no ho explica ben bé així.
De fet, remarca la pressió de l’A-
juntament per aconseguir desen-
callar el projecte i ironitza que,
després, alguns van anar-hi a
penjar-se la medalla.
Cadascú té la seva opinió i jo la res-
pecto. Personalment em remeto als
fets: això s’ha desbloquejat. No és
un problema de medalles. Si cal, ja
en farem més i les repartirem per a
tothom. No tenim absolutament
cap problema amb això. <

Entrevista

“Si gestionéssim
tots els nostres
recursos hauríem
pogut fer més
contra la crisi”

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

–S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

–Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

–Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

–Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

–No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.
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El Cornellà Creació adverteix
sobre la contaminació del mar
CONFERÈNCIA4Javier Goyene-
che, president de la firma Ecoalf,
ha estat el protagonista de la
quarta xerrada del Cornellà Cre-
ació Fòrum d’aquest any, cele-
brada el passat 17 d’octubre.

Per començar, Goyeneche va
parlar de l’estat en què es troben
actualment els mars i els oceans,
on cada dia s’aboquen milers de re-
sidus. Per això, va explicar que “si
continuem així, el 2050 hi haurà
més plàstics que peixos als oceans”

i va advertir que “el problema
dels residus és molt més dramàtic
del que ens podem imaginar i va
empitjorant”. Durant la confe-
rència, Goyeneche va explicar que
“no podem viure en aquest planeta
com si en tinguéssim un altre on
anar” i va assegurar que “el que
fem ja no és suficient” i que el més
important és “com ho fem”. Per
això va explicar el seu projecte per
recollir 600 tones de plàstic al mar
amb l’ajuda dels pescadors.

Sous | Balmón, el segon alcalde més ben pagat de Catalunya
L’alcalde de la ciutat, Antonio Balmón, és el que té el segon sou més alt de Catalunya, només per darre-

re dels 99.999,90 euros que percep l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (tot i que ella dona una part
important del salari a projectes socials). Segons el Ministeri, el sou de Balmón és de 71.604,40 euros.

MOBILITAT4Els patinets elèc-
trics i les bicicletes ja no poden
anar per la vorera. Aquesta és
una de les principals novetats de
la nova ordenança de mobilitat
aprovada per l’Ajuntament. Des
del mes de setembre s’aplica
aquesta nova normativa que,
segons el consistori, “dona prio-
ritat als usuaris més vulnerables:
els vianants”. A més, el govern
d’Antonio Balmón pretén mo-
dernitzar la normativa que hi ha-
via a la ciutat fins ara, que no
contemplava els nous sistemes
de transport que s’han anat in-
corporant a les ciutats, com és el
cas dels patinets elèctrics.

Per tal que tots els veïns i veï-
nes coneguin la nova normativa,
l’Ajuntament repartirà tríptics
informatius on explica quins són
els canvis que ha fet a la norma-
tiva i que afecten, principalment,
a bicicletes i patinets i rodes elèc-
triques, però també a patins, pa-
tinets i monopatins sense motor.

VELOCITAT LIMITADA
La nova normativa diu que cap
d’aquests vehicles pot circular
per la vorera i que sempre han
d’anar pels carrils bici allà on n’hi
hagi. Només poden anar per la
vorera en aquells carrers on l’es-
pai per als vianants sigui supe-
rior als tres metres, no hi hagi ca-
rril bici i el trànsit no estigui pa-
cificat.

A més, la nova ordenança de-

termina que, en aquests casos,
els patinets elèctrics i les bici-
cletes no podran anar a més de
10 quilòmetres per hora.

De moment, els agents de la
Guàrdia Urbana es dediquen a
informar d’aquesta nova regula-
ció als veïns i veïnes, però a par-
tir de desembre ja podran san-
cionar els usuaris que no com-
pleixin aquesta normativa amb
multes de fins a 500 euros.

La nova norma limita a 10km/h la velocitat dels patinets elèctrics. Foto: Alèxia Vila/ACN

L’Ajuntament prohibeix anar per
la vorera als patinets elèctrics

» La nova ordenança de mobilitat preveu multes de 500 euros
» La normativa vol protegir i donar prioritat als vianants

Les veïnes es despullen per
prevenir el càncer de mama

SOLIDARITAT4Una de les activi-
tats de la Quinzena Rosa, les dues
setmanes que la ciutat dedica a do-
nar visibilitat a les persones que pa-
teixen càncer de mama, sobretot
dones, és l’exposició ‘Toca-te-les’.

En aquesta tercera edició, fins
a 240 cornellanenques s’han fo-
tografiat despullades per cons-
cienciar tota la ciutadania d’a-
questa malaltia i de la prevenció
que cal fer per evitar-la. Aquest
any, el lema de l’exposició ins-
tal·lada a la plaça dels Enamorats
és “La sororitat i la germanor en-
tre dones: juntes contra el càncer”.

Els actes van començar dis-
sabte 19, Dia Mundial contra el
càncer de mama, amb taules in-
formatives en diferents punts de
la ciutat, la sisena edició del Pink
Zumba al PELL i un concert del
grup Vozes.

Qui també hi ha estat molt im-
plicada és la secció local de l’As-
sociació Espanyola Contra el Càn-
cer, que el 16 de novembre cele-
brarà el 6è Sopar Solidari a l’Ho-
tel Novotel, per recaptar diners per
donar suport a la investigació
d’aquesta malaltia, entre altres
activitats destacades.

L’Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer fa 25 anys
CELEBRACIÓ4L’Associació de
Familiars de malalts d’Alzhei-
mer (AFA) del Baix Llobregat va
triar l’Auditori per acollir la gala
benèfica que va organitzar l’en-
titat per celebrar els 25 anys.

A l’acte hi van assistir gaire-
bé mig miler de persones, entre
les quals destaca l’expresident de
la Generalitat, José Montilla, que
va pronunciar unes paraules.

Però els grans protagonistes
de la gala van ser els socis i sòcies
de l’entitat, les persones que par-
ticipen en les diferents activitats
que l’AFA organitza als diferents

municipis de la comarca, com els
cantants del taller de musicote-
ràpia del Prat o el vídeo prota-
gonitzat pels usuaris del Centre
Alois, una de les puntes de llan-
ça de l’associació.

Diversos artistes com la can-
tant Alba Martínez, el grup vocal
Zetzània o els ballarins Félix Pa-
tron i Lali Rodríguez també es
van sumar a l’acte, que va servir
per reivindicar la feina feta per
l’AFA en 25 anys i per agrair la
tasca de tots els que han fet pos-
sible que l’entitat ja hagi complert
un quart de segle.
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Mor un home apunyalat
en una baralla al carrer

SUCCESSOS4Una discussió en
un bar del carrer Mossèn An-
dreu, al barri de la Gavarra, va
acabar amb un home de 35
anys mort. Els fets van passar
dissabte 12 d’octubre, quan pas-
saven deu minuts de les nou del
vespre.

Segons fonts recollides per
l’Agència Catalana de Notícies,
en un bar d’aquest carrer hi ha-
via una discussió que va anar pu-
jant de to fins que un dels par-
ticipants va abandonar l’esta-
bliment. Al cap d’una estona va
tornar al local amb una arma
blanca amb la qual hauria apun-
yalat la víctima, un home de 35
anys, i després hauria fugit del
lloc.

Des de la mateixa nit dels
fets, els agents de la policia ca-
talana treballen per localitzar i

detenir l’agressor, però segons
fonts dels Mossos consultades
per Línia Cornellà encara no
l’han pogut detenir.

SEGON APUNYALAMENT
L’endemà, diumenge 13, hi va
haver una altra baralla al carrer
que també va acabar amb apun-
yalaments. En aquest cas va ser
a quarts de quatre de la tarda al
carrer del Cirerer, al barri de
Sant Ildefons.

En aquest cas, els agents van
poder identificar i detenir tres
persones que van participar en
aquesta baralla, que va acabar
amb un home ferit de gravetat.

Els Mossos d’Esquadra des-
carten que aquestes dues ba-
ralles estiguin relacionades i
asseguren que no es tracta de
cap revenja.

MASCLISME4Més d’un miler de
cornellanencs i cornellanenques
es van concentrar, dilluns 7 al ves-
pre, davant de l’Ajuntament per
condemnar l’assassinat de Cris-
tina Ortiz Lozano, veïna de la ciu-
tat de 28 anys, que feia un temps
que vivia a Southampton, al Reg-
ne Unit, per motius laborals.

La manifestació la va convo-
car el consistori de manera con-
sensuada amb la família de la víc-
tima per mostrar-los la solidari-
tat dels veïns i veïnes davant d’a-
quests fets i per manifestar el re-
buig de la ciutat davant la vio-
lència masclista.

Per refermar aquesta postu-
ra, durant l’acte, des de l’Ajunta-
ment es va llegir un manifest on
es condemnava amb contun-
dència aquest tipus de violència
i es va remarcar la necessitat de

treballar conjuntament entre ad-
ministracions, agents socials i
forces de seguretat per combatre
aquesta xacra.

A més d’aquest acte, en què es
van mantenir diversos minuts
de silenci, el consistori també va
decretar dos dies de dol oficial a
la ciutat.

CAS OBERT
Els fets que van acabar amb la
mort de Cristina Ortiz Lozano van
passar el 21 de setembre a Sou-
thampton, al sud del Regne Unit,
però aquí no es van conèixer fins
a principis d’aquest mes.

Tal com recull l’Agència Ca-
talana de Notícies, la policia de la
regió de Hampshire va trobar el

cos de la víctima abans de les 10
de la nit de dissabte 21 de se-
tembre a casa seva i l’autòpsia va
revelar que Ortiz va morir a cau-
sa de diverses punyalades que ha-
via rebut.

Davant d’aquests fets, els
agents van detenir un home de 29
anys, exparella de Cristina Ortiz
i també veí de Cornellà, com a pre-
sumpte autor de l’assassinat de la
dona. Tot i que en un primer mo-
ment es mantenia oberta la pos-
sibilitat que es tractés d’un as-
sumpte de drogues, la policia an-
glesa ho va acabar descartant.

Familiars de la víctima consternats durant la concentració. Foto: Àlex Recolons/ACN

Concentració multitudinària de
rebuig a la mort de Cristina Ortiz

Més de mil persones
es van concentrar
per mostrar la seva
solidaritat a la família
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El Dona TIC  premia un
projecte de l’Esteve Terradas
RECONEIXEMENT4Anna Da-
costa, estudiant de Cicle Forma-
tiu a l’Institut Esteve Terradas i
Illa, ha estat guardonada als pre-
mis Dona TIC pel seu projecte
TempoCat, que recull les dades
meteorològiques de la ciutat a tra-
vés de la xarxa connectada a la
placa Whitecat, dissenyada per
un col·laborador del Citilab.

Dacosta estudia el Grau Su-
perior d’Administració de Siste-

mes Informàtics en Xarxa i Ci-
berseguretat i va tirar endavant
aquesta idea juntament amb la
seva companya d’estudis, Mayra
Caballero.

El Departament de Políti-
ques Digitals i Administració Pú-
blica és l’impulsor d’aquests pre-
mis, que volen reconèixer el pa-
per de les dones en el món de les
tecnologies perquè les nenes i les
adolescents tinguin referents.

Premi per a una empresa que
aplica el ‘big data’ a la pagesia
INNOVACIÓ4Raw Data ha estat
l’start up premiada als primers
Premis Metropolitans de Suport
a la Innovació, entregats per
Cornellà Open Future i l’AMB.

La companyia, que proposa
solucions per al sector de l’a-
gricultura a partir del ‘big data’
i la intel·ligència artificial, va re-
bre 10.000 euros de premi en
una gala que es va celebrar di-
mecres 16 al vespre. Durant el
mateix acte, Raw Data també va
rebre el premi del públic, en-
tregat per l’empresa municipal
Procornellà, que consisteix en
serveis del Centre d’Empreses
de la companyia per valor de
3.000 euros.

A banda d’aquesta compan-
yia, també van rebre un reco-
neixement l’empresa VTools,
que ha guanyat 7.000 euros pel
seu projecte que lluita contra
l’assetjament escolar a través de
la realitat virtual, i Kibus Petca-
re, que ha rebut el tercer premi,
de 3.000 euros, i que comercia-
litza un electrodomèstic que cui-
na menjar per a mascotes.

Aquests nous premis van ser-
vir per tancar la tercera edició del
programa Cornellà Open Future,
dedicat a accelerar idees de base
digital. D’aquesta manera, tam-
bé s’obre la convocatòria als em-
prenedors que vulguin presentar
la seva proposta per al 2020.

SOCIETAT4Els nens i nenes que
reben tractament mèdic a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu i tenen en-
tre 8 i 12 anys “són els que ne-
cessiten més atenció”, perquè
“són molt conscients del que es-
tan passant” mentre dura la seva
hospitalització. Ho explica el cor-
nellanenc Jaume Romagosa, que
el 15 d’octubre va fer el primer ta-
ller de robòtica amb els infants
que estan ingressats al centre
gràcies a la col·laboració del Ci-
tilab. Romagosa explica que quan
va fer la proposta als responsables
del centre hospitalari, aquests
van estar encantats amb la idea.

De fet, ell mateix detalla que,
“com que a les escoles els ensen-
yen programació”, els nens i ne-
nes “tenen moltes ganes” de fer
activitats amb robots. Per això,
Romagosa reconeix que fa “mol-
ta il·lusió” fer aquest tipus de ta-
llers, perquè “veus que s’ho pas-
sen molt bé” i “es distreuen molt”,
que assegura que és el més im-
portant.

EL PAPER DEL CITILAB
Davant de la bona rebuda de la
idea per part de l’hospital, Ro-
magosa es va posar a treballar per
poder-la posar en marxa i aquí és
on entra en escena el Citilab.
Romagosa s’hi va dirigir per de-

manar-los que l’ajudessin a fer el
robot que necessitava, un aparell
senzill que els nens i nenes po-
guessin programar i adaptar al
seu gust. Però des del centre li van
dir que ja el tenien.

Es tracta d’en Fantàstic, un ro-
bot que el centre fa servir per en-
senyar robòtica i programació a
les escoles de la ciutat. A l’hospi-
tal, els infants que van participar
en el taller el van poder decorar
al seu gust amb peces de cons-
trucció.

Per altra banda, Romagosa ha
fet unes peces que encaixen en-
tre si i que imiten un trencadís de
Gaudí perquè els nens i nenes pu-

guin construir diferents camins
per on el robot circula, un cop
programat pels mateixos infants.

GRAN EXPERIÈNCIA
Per valorar el primer taller, Ro-
magosa recorda el cas d’un pa-
cient que, tot i que havia de tor-
nar a la seva habitació, no volia
deixar de jugar amb el robot del
Citilab. Després d’una experièn-
cia tan positiva, el taller es tornarà
a repetir el 20 de desembre.

Romagosa també reconeix
que s’entén molt bé amb el Citi-
lab, que es dedica a acompanyar
els projectes que els hi proposen
i amb qui ja havia col·laborat.

Els infants ingressats a l’hospital jugant amb els robots. Foto: Citilab

Tallers de robòtica ‘made in’
Cornellà per a nens a l’hospital 
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MediaMarkt prova a l’Splau
una nova atenció al client

INNOVACIÓ4La multinacional
alemanya MediaMarkt, dedica-
da a la venda de productes tec-
nològics i electrodomèstics, ha
escollit la botiga que té a la ciu-
tat per posar en marxa el pro-
jecte CaTMan.

L’establiment que l’empre-
sa té al centre comercial Splau
serà el banc de proves que la
companyia impulsarà a escala
internacional, convertint-la en
una botiga pilot que té com a
objectiu oferir una experiència
de compra completa i única
als seus clients.

La idea de la multinacional
alemanya és que cada persona
que entra a la botiga tingui una
atenció personalitzada, on els
treballadors li puguin fer una
oferta a mida, diferent de la de
la resta de compradors. D’a-
questa manera, l’empresa vol
canviar completament el model
de negoci que tenia fins ara.

Per fer-ho, MediaMarkt ha
invertit un milió d’euros per re-
formar la botiga que té a l’S-
plau, per tal que l’establiment
sigui més accessible i agradable
per als clients.

GASTRONOMIA4Aquesta tar-
dor no hi haurà QuintoTapa.
La ruta gastronòmica organit-
zada per l’Associació de Gastro-
nomia i Turisme del Baix Llo-
bregat (AGT) en col·laboració
amb l’Ajuntament ha decidit fer
un “petit descans” per encarar
amb més energia aquesta acti-
vitat.

Fonts de l’entitat organitza-
dora consultades per Línia Cor-
nellà apunten que la setena edi-
ció de la ruta es podria fer “de
cara al primer trimestre” de
l’any que ve. Així doncs, l’activi-
tat passaria de fer-se a la tardor,
per exemple l’any passat es va fer

del 25 d’octubre fins a l’11 de no-
vembre, a fer-se a la primavera.

Des de l’entitat asseguren
que aquest canvi entra dins de la
normalitat, ja que ells s’organit-
zen per cursos i no segueixen
l’any natural, de manera que si
la ruta es fa la primavera del
2021, continuarà quedant em-
marcada dins de les activitats
d’aquesta temporada.

L’AGT explica que mantenen

una “bona relació” amb el govern
cornellanenc i que esperen man-
tenir una reunió amb la nova re-
gidora de Comerç abans de finals
d’any.

En la sisena edició, que es va
celebrar la tardor de l’any passat,
els 15 bars i restaurants que hi
van participar van servir més de
30.000 tapes.

La tapa de mil fulls i xai que va guanyar l’edició de l’any passat. Foto: AGT

La setena edició del QuintoTapa
es podria fer a la primavera

Premi |PIMEC reconeix l’acompanyament dels Instal·ladors
En la celebració de la primera Nit dels Autònoms, organitzada per PIMEC Autò-

noms dilluns 21, aquesta patronal va premiar l’acció de suport que el Gremi
d’Instal·ladors del Baix Llobregat dedica als autònoms i autònomes del sector.

15
bars i restaurants van
participar en la sisena
edició del QuintoTapa
l’any passat
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Esports

Tres derrotes seguides en els úl-
tims partits del mes (dues d’elles,
contra el Villarreal B i contra
l’Hércules al Municipal de Cor-
nellà) han fet que la UE Cornellà
de Guillermo Fernández Romo
hagi caigut en picat a la taula. El
conjunt verd acumula 10 punts
després de 10 jornades de lliga,
està empatat amb el Nàstic (l’e-
quip que jugaria la promoció) i
només té dos punts més que el
primer dels conjunts que perdria
la categoria, el Valencia Mestalla.

De fet, els de Fernández
Romo només han guanyat con-
tra dos dels conjunts que per-
drien la categoria: el cuer, el CF
Badalona, i l’AE Prat, el passat di-
umenge 6 al Sagnier, mentre
que els altres quatre punts de la
UEC són gràcies als empats que

els verds van aconseguir el mes
passat contra l’Olot, l’Espanyol B,
el Nàstic  i l’Ejea.

Sigui com sigui, l’equip vol mi-
rar cap al futur (sense Eduardo
Mingotes, que serà baixa durant
tota la temporada després de
trencar-se el lligament encreuat
anterior del genoll dret en la der-
rota contra l’Atlético Levante), pe-

rò afrontarà un calendari tre-
mendament exigent. El primer
repte del novembre serà a los Ar-
cos contra el CF Orihuela (un
partit que el tècnic va dir que cal
guanyar sí o sí), mentre que la res-
ta de partits seran contra tres
equips que estan entre els set mi-
llors: Llagostera (a casa), Barça B
(a Sant Joan) i Andorra (a casa).

Mingotes serà baixa durant tot el curs per una lesió al genoll. Foto: UEC

La UE Cornellà enllaça tres
derrotes i s’apropa al descens
» L’equip només va guanyar en l’estrena del mes contra l’AE Prat

» El conjunt verd afrontarà un novembre molt exigent

El CB Cornellà es dispara
encadenant tres victòries

Si la decisió l’ha-
gués de prendre
el CB Cornellà,
aquest mes no

s’acabaria mai. El conjunt blau ha
encadenat tres victòries seguides
(l’octubre va començar amb una
al Parc Esportiu Llobregat con-
tra el Mataró) que l’ha portat a
escalar fins a la quarta posició del
grup C-B de la lliga EBA. 

El conjunt de Juan Couto té
només una victòria menys que el
líder, el Mataró, i que el Tarra-
gona (tot i que aquest conjunt ha
de recuperar una jornada) i es-

trenarà el mes de novembre dis-
sabte 2 contra el Salou. UBSA (a
Sant Adrià), JAC Sants (a Bar-
celona) i AE Badalonès (al Parc
Esportiu Llobregat) seran els al-
tres tres reptes del CBC durant el
mes que ve.

L’altre front obert del conjunt
cornellanenc és la Lliga Catalana
EBA. Els blaus es van classificar
per a la ronda de quarts de final
de la competició (que arrencaran
l’1 de novembre, aprofitant la
festivitat de Tots Sants). El CBC,
però, no jugarà el seu partit con-
tra el Vic fins al 7 de desembre.

Benslimane i Bonet guanyen
la Cursa Ciutat de Cornellà

ATLETISME4Mostafa Bensli-
mane i Jes Bonet són els nous reis
de les curses de fons a la ciutat.
Aquests dos atletes van guanyar
la prova de 10 quilòmetres de la
39a edició de la Cursa Popular
Ciutat de Cornellà, que es va dis-
putar el passat diumenge 6.

Benslimane, del Cornellà At-
lètic, va aconseguir la victòria
gràcies a la seva marca de 31 mi-
nuts i 45 segons, 14 segons millor
que la del seu company d’equip
Mohamed Azzouz. Daniel Álva-
rez va completar un podi format
al 100% per corredors locals.

Més ajustada, en canvi, va ser
la victòria de Bonet. L’atleta va
travessar la meta després de 39
minuts i 17 segons corrent, se-
guida de molt a prop (sis segons
menys) per la corredora local
Anna Huguet. La veterana Has-
na Bahom, també del Cornellà
Atlètic, va haver de conformar-se
amb la medalla de bronze.

Durant el matí, però, també es
van disputar la cursa de 5 quilò-
metres (amb triomfs de David
Guiamet i Andrea Bernal), una
prova de 1.700 metres i dues
curses de 750 metres.

El Basket Almeda s’instal·la a 
la zona alta de Copa Catalunya

Una temporada més,
el sènior femení del
Basket Almeda lluita-

rà per l’ascens a Liga Femenina
2. L’equip torna a estar instal·lat
a la zona alta de Copa Catalunya,
tot i que ha tancat els partits d’a-
quest mes amb una inesperada
derrota a casa contra el CBF
Cerdanyola (46-50).

L’equip negre, però, ha acon-
seguit guanyar els seus altres
quatre partits, tant a casa com a

domicili, de manera que és segon
amb un balanç de 4-1, empatat
amb el Lleida i només per darre-
re de l’invicte BF Viladecans.

El conjunt de Guillem Abelló,
doncs, es prepara per a un no-
vembre intens competitivament.
El primer partit serà el dia 2, a la
pista de l’Igualada; una setmana
més tard, l’Almeda rebrà el CB
Valls i el dia 16 es jugarà un par-
tit marcat en vermell al calenda-
ri: la visita a Viladecans.

Rugbi | L’RC Cornellà lidera el seu grup de la Divisió d’Honor
Tres victòries en quatre jornades. El sènior masculí de l’RC Cornellà segueix liderant el 

grup E de la Divisió d’Honor Catalana. L’equip només ha caigut contra el CN PobleNou bar-
celoní (per un ajustat 25-22) i el mes que ve jugarà contra l’Esparreguera i l’INEF Barcelona. 

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-

lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen

(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està
rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-

da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació

ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE
19:00 L’entitat Cornellà Gòtica organitzarà, un
any més, la Nit Gòtica, coincidint amb la ce-
lebració de la nit de Tots Sants. / Plaça dels
Enamorats.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
21:00 El professor Jon Kieb serà el responsable
d’una sessió en la qual els alumnes comen-
çaran a introduir-se en l’univers dels DJ. Es tre-
ballarà amb els programes que fan servir es-
trelles del moment. / La Factoria Musical.

TOTS ELS DIMARTS
17:00 A partir del 5 de novembre, cada dimarts
a la tarda es faran noves sessions del taller d’in-
troducció a la impressora 3D. Hi poden par-
ticipar persones que tinguin més de 12 anys.
/ Citilab.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-
sitar la mostra Darrere la Cortina, una sèrie de
fotografies fetes pel músic, compositor, pe-
dagog i constructor d’instruments musicals
Pep Gol. / Biblioteca Marta Mata.

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda El primer diumenge del mes que ve
s’organitzarà una visita guiada a la mostraVi-
sions de la Guerra Civil en còmic. Cal trucar per
telèfon al 93 474 51 35 per reservar. Places
limitades. / Museu Palau Mercader.

DIJOUS 31 D’OCTUBRE
18:00 A banda de menjar panelles i castanyes,
els més menuts tindran una cita obligatòria
amb el túnel del terror que han preparat els
responsables de l’Espai Jove. / Espai Jove Cen-
tre - Riera.

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
11:30 En el marc de les activitats del Jocs al car-
rer cada diumenge!, el primer del mes que ve
les activitats se centraran al voltant del car-
rer de Baltasar Oriol.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
18:00 Partit de futbol corresponent la dotzena
jornada del grup 3 de Segona B entre la Unió
Esportiva Cornellà i la Unió Esportiva Lla-
gostera. / Municipal de Cornellà.

El conte reciclat i la gimcana del reciclatge
serà el títol d’una de les sessions de la
Jugatecambiental del mes que ve. /
Parc del Canal de la Infanta.

El reciclatge, temàtica d’una
de les Jugatecambientals

Diumenge 10 de novembre a les 11:30

El segon dimecres del mes que ve es
farà la darrera sessió del curs en el qual
els participants han rebut instruc-
cions per cuidar el seu hort urbà. / Cen-
tre Cívic Sant Ildefons.

El curs per cuidar de l’hort
urbà arriba a la seva fi

Dimecres 13 de novembre a les 18:00

Maldita Nerea arriba a la ciutat en el
marc de la gira de presentació del seu
setè treball d’estudi, Bailarina. També
interpretarà els seus èxits d’altres dis-
cos. / Teatre Auditori.

Maldita Nerea actuarà el 
mes que ve al Teatre Auditori
Dissabte 16 de novembre a les 21:00

Partit de bàsquet de la setena jorna-
da de la Copa Catalunya femenina en-
tre el Basket Almeda i el CB Valls. / Pa-
velló d’Almeda.

L’Almeda rebrà el Valls en el seu
primer partit de novembre a casa
Dissabte 9 de novembre a les 19:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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