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Les eleccions generals del 10 de
novembre han deixat un cert
regust agredolç al Partit dels
Socialistes de Catalunya a la ciu-
tat. La llista liderada per Merit-
xell Batet, que gairebé no va fer
campanya per prescripció mè-
dica, va aconseguir revalidar la
victòria aconseguida el 28A,
mantenint un dels seus feus tra-
dicionals que, en algunes de les
darreres convocatòries electorals,
havia anat a parar en mans d’al-
tres partits. Però la repetició
electoral va provocar una pèrdua
de 2.244 vots al PSC, que va ob-
tenir 15.326 vots (33,75%), men-
tre que el 28A n’havia aconseguit
17.570 (36,21%).

Qui també va patir una pèr-
dua important de vots va ser En
Comú Podem, que va aconseguir
mantenir-se com a segona força
amb 9.141 suports (20,13%),
després de patir una davallada de
poc més d’un miler de vots en
comparació amb el 28A, quan en
va aconseguir 10.165 (20,95%).

Tot i que també va perdre su-
ports, la tornada a les urnes no
va ser del tot negativa per a Es-

querra Republicana. Per una
banda, gràcies a la caiguda de la

participació, la llista liderada
per Gabriel Rufián va aconseguir
augmentar el percentatge de vot
en comparació amb el 28A tot i
perdre 200 vots. I per l’altra, grà-
cies a l’enfonsament de Ciuta-
dans, els republicans es van en-
filar fins a la tercera posició,
amb 5.876 vots (12,94%), quan
a l’abril n’havien aconseguit
6.077 (12,52%).

EN CAIGUDA LLIURE
Un dels partits que ha sortit
més mal parats de la repetició
electoral ha estat Ciutadans.
Aquest 10N, la llista liderada
per Inés Arrimadas va perdre
3.411 vots i es va desplomar des
de la tercera posició fins a la cin-
quena. Els taronges van perdre
més de la meitat dels vots acon-
seguits el 28A, 6.792 (14%), i es
van quedar amb 3.381 (7,45%).

En canvi, els altres partits de
dreta sí que han sortit beneficiats
de la repetició electoral. Per
exemple, el Partit Popular s’ha
enfilat fins a la quarta posició, su-
perant Cs, després de sumar

3.818 (8,41%) vots i recuperar-
ne poc més d’un miler en com-
paració amb els 2.793 (5,76%)
aconseguits el 28A.

Però l’increment més im-
portant l’ha obtingut Vox, que va
tornar a ser sisena força amb
3.201 vots (7,05%), sumant 1.375
paperetes a les 1.826 (3,76%) que

va aconseguir ara fa poc més de
sis mesos.

La llista de partits més votats
la tanca Junts per Catalunya, que
va mantenir la setena posició
després de calcar els resultats del
28A i obtenir 1.473 vots (3,24%),
i la CUP, que va sumar 1.288 pa-
peretes (2,84%) i es va situar
com a vuitena força en la seva es-
trena en unes eleccions generals.

CAU LA PARTICIPACIÓ
En comparació amb el 28A,
quan van anar a votar gairebé
un 78% dels cornellanencs i
cornellanenques, aquesta ve-
gada van acudir a les urnes
45.699 veïns i veïnes, un 72,61%
dels cridats a votar. Això supo-
sa una caiguda de 5,33 punts, un
retrocés superior al que hi va ha-
ver, de mitjana, a tot Catalunya,
que va ser de 2,4 punts.

Victòria socialistaa labaixa
» El PSC va tornar a ser primera força en les eleccions del 10N a la ciutat tot i perdre més de 2.000 vots
» La desfeta de Ciutadans, que va perdre més de 3.400 vots, va deixar Esquerra en tercera posició 

Pau Massip
CORNELLÀ

La participació del 10N a la ciutat va caure 5,33 punts respecte del 28A. Foto: Núria Julià/ACN

72,6%
va ser la participació
en les eleccions
generals d’aquest
10 de novembre

El Partit Popular i Vox,
que van augmentar
més d’un miler de vots,
els més beneficiats
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La lupa

per @Modernetdemerda

El referèndum no existeix, idiota!

De què serveix dur sempre al teu pro-
grama electoral un referèndum acordat
si cada vegada que l'has de fer valer hi re-
nuncies?

M'ho pregunto mentre llegeixo el
programa electoral d'En Comú Podem.
Entre els seus objectius hi figura la Llei
de Claredat, una llei que ha de permetre
"acordar les condicions, el procediment
i la interpretació de qualsevol
consulta popular per via de
referèndum sobre la modifi-
cació de l’estatus polític de
Catalunya".

Aquesta proposta, que
podria ser clau per resoldre el
conflicte català, pretén reco-
nèixer "el dret del poble de Catalunya a
ser consultat de forma políticament vin-
culant sobre el seu futur per la via del re-
ferèndum". Som, doncs, davant d'una
eina que podria desencallar d'una vega-
da per totes el malson que viuen les so-
cietats catalana i espanyola. Una eina po-
derosa en mans d'algú que pot tocar po-
der a Madrid.

Però quan arriba l'hora de la veri-
tat, quan al davant hi ha un altre par-
tit amb qui s'ha de negociar per formar
govern, aquest acaba sent el primer
punt que cau de la negociació. És au-
tomàtic. Com qui ja sap que ha de treu-
re's el cinturó i les botes abans de pas-
sar l'arc de seguretat de l'aeroport, Po-
dem deixa el referèndum a la safata

sempre que ha de negociar quotes de
poder.

Llavors, si l'abandonament del refe-
rèndum acabarà produint-se en girar la
cantonada, per què es promou tant
aquest punt del programa electoral? Per
què el partit es ven, sobretot a Catalunya,
com a única alternativa? Per què situen
aquesta proposta com a factible, quan se-

ran ells els primers a tornar-la al calaix?
Evidentment, en una negociació has de
renunciar a part de les teves propostes,
no cal dir-ho. Tots sabem com funciona
la vida. Però en aquest cas estem parlant
d'una proposta clau pel desenllaç polític
del repte més gran que té avui aquest país.
I, per tant, les conseqüències d'aquest tri-
lerisme -sobretot, les conseqüències

emocionals- són immenses.
De què serveix dur sem-

pre al teu programa electoral
un referèndum acordat si
cada vegada que l'has de fer
valer hi renuncies?, em pre-
guntava a l'inici.

Doncs serveix per ca-
çar vots amb mala fe. Per jugar amb les
esperances de qui cregui en aquesta so-
lució pactada, utilitzant la seva con-
fiança per assolir altres interessos.
Serveix per, a la manera dels comuns,
cronificar el processisme, aquest pro-
cessisme tan criticat per ells amb raó.
I, un cop ha servit per a tot això, no ser-
veix per a res més.

Si l'abandonament del referèndum acabarà
produint-se en girar la cantonada, per què 
es promou tant aquest punt del programa?

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin

Basket Almeda
Una temporada més, el conjunt groc
ocupa una de les posicions de la zona
alta de Copa Catalunya femenina. L’e-
quip de Guillem Abelló, a més, és l’ú-
nic que ha aconseguit derrotar el líder
de la classificació, el BF Viladecans.  

pàgina 20

Els semàfors

José Montilla
L’expresident de la Generalitat José Mon-
tilla ha tornat a visitar els presos polítics a
la presó de Lledoners. No és la primera
vegada que ho fa i, malgrat que es tracta
de “visites personals sense cap rellevància

política”, són gestos de distensió. 
pàgina 8

Ajuntament
L’Ajuntament de Cornellà i l’empresa

Einsmer han incorporat a l’aplicació de
Seguretat Ciutadana una funció per

alertar de casos de violència masclista.
Es tracta d’un sistema pioner que per-

met emetre alertes immediates. 
pàgina 8
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A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

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 participació a Cornellà 
baixa quatre punts1

2
L’Ajuntament prohibeix anar 
per la vorera als patinets elèctrics

El CB Cornellà es dispara 
encadenant tres victòries

Aragonès: “ERC és segona força 
a Cornellà perquè té un projecte obert”

Les veïnes es despullen per 
prevenir el càncer de mama

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.

Qui ens pot donar informació
que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.

Resumint: es tracta de fer una
informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.

Safata d’entrada

Un estranger i la independència
per Bengt Sjöberg

Els meus antecedents: Soc suec,
tinc 57 anys i soc comandament
intermedi en l'àrea de noves
tecnologies. Em considero una
persona curiosa i gran coneixe-
dor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de va-
cances per primera vegada l'any
2002. Em va semblar estrany
que hi hagués cartells en dos
idiomes. Abans només havia
sentit parlar de l'euskera. Em va
encantar el lloc i la gent i hi vaig
tornar, fins que vaig comprar un
apartament el 2009. Ara passo
tot el meu temps lliure allà amb
la família. Ens hi estem almenys
7 setmanes a l'any. 

Em va portar uns anys fins
que vaig descobrir el moviment
independentista. Primer vaig
pensar que només tenia a veure
amb no voler pagar tants im-
postos. Al voltant del 2010, vaig
llegir més història i vaig comen-
çar a aprendre més. Cap al 2014
vaig passar del desinterès a la
neutralitat. El que va succeir
abans del primer referèndum
no oficial i les converses amb el
meu principal amic català van
canviar el meu punt de vista a fa-
vor de la independència. El 2016,
el meu amic em va dir que Es-
panya era com Turquia. Jo no
vaig estar d'acord, en realitat
vaig pensar que era un comentari
absurd, però vaig haver de donar-
li la raó el juliol de 2017. Van tan-
car llocs web, hi va haver ràtzies
i més coses que li van donar la

raó. Ja havia canviat la meva opi-
nió sobre la independència. 

El meu apartament està a
Sant Carles de la Ràpita, que va
ser un dels llocs que es van pren-
dre com a exemple en el judici per
mostrar la brutalitat policial.
Vaig veure aquesta brutalitat po-
licial per internet a través de la te-
levisió catalana, perquè havia
retornat a Suècia un dia abans del
referèndum. Tota la meva famí-
lia veia la brutalitat policial es-
panyola com un atac personal i
un insult cap a nosaltres. Només
podem imaginar-nos com ens
hauríem sentit si això passés a
casa nostra. Les ferides han de ser
molt més profundes i doloroses
quan es tracta del teu lloc natal i
no “només” d'un lloc de vacances. 

Segueixo molt el tema cata-
là. A Twitter sovint discuteixo
amb nacionalistes espanyols que
diuen que els catalans són nazis
i altres insults horribles. Això no
és veritat. Tots els catalans que
hem conegut han estat molt
amables amb nosaltres, estra-
ngers estranys que no parlen ca-
talà, però que només parlen una
mica de castellà (amb molts er-
rors). Igual que altres bones per-
sones, et tractaran amb respec-
te si les respectes. Així que aques-
ta és una llarga història, però no-
més volia dir-vos per què és im-
portant per a mi i per què inten-
to fer tot el possible per ajudar el
poble català a aconseguir la lli-
bertat i la independència.
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Ciutat

Creen una xarxa solidària
contra la pobresa energètica
SOCIETAT4L’Associació Pro-
fessional d’Empresaris d’Elec-
tricitat, Fontaneria, Gas, Clima-
tització i afins del Baix Llobregat
(Gibaix) i l’Ajuntament de la
ciutat han signat un conveni per
crear una xarxa d’instal·ladors
solidaris que combatrà la po-
bresa energètica que pateixen al-
gunes famílies cornellanenques.

Una de les mesures que pro-
posa el document firmat és un
preu solidari fix de 50 euros
per a les revisions i l’emissió del
Butlletí de Reconeixement d’Ins-
tal·lacions Elèctriques, un do-

cument que s’ha de tenir obli-
gatòriament quan es vol donar
d’alta els subministraments en
una llar i que, habitualment,
costa entre 150 i 250 euros.
També es reduirà el preu, més
d’un 30%, quan els instal·la-
dors facin treballs de millora a
les xarxes dels habitatges que ho
necessitin.

Tal com recull l’ACN, l’Ofi-
cina d’Eficiència Energètica i els
Serveis Socials seran els enca-
rregats d’indicar quines perso-
nes es poden beneficiar d’a-
quest conveni.

L’Ajuntament busca pisos
per a la borsa de lloguer social
HABITATGE4El govern muni-
cipal ha anunciat que està bus-
cant pisos que estiguin buits per
dedicar-los a lloguer social a
través de la borsa que gestiona
l’Oficina Local d’Habitatge.
Com expliquen des del mateix
consistori, l’objectiu d’aquesta
mesura és garantir l’accés a
l’habitatge de les famílies cor-
nellanenques més vulnerables
per tal de mantenir la cohesió
social a la ciutat.

De moment, la Borsa de Llo-
guer Social gestionada per l’O-
ficina ja gestiona una cinquan-
tena de pisos, però des de l’A-
juntament expliquen que cal
augmentar el nombre de pisos.
Per això, demanen als propieta-
ris que tinguin un habitatge buit
que el cedeixin per tal d’incor-
porar-lo a la borsa a canvi d’as-
segurar-se que cobren men-
sualment i de recuperar el pis tal
com el cedeixen a lloguer.

Economia |Un dels que paga més de pressa als autònoms
L’Ajuntament de Cornellà és un dels que tarda menys a pagar les factures als
autònoms. Segons les dades més recents de la Federació Nacional d’Associa-
cions de Treballadors Autònoms, el consistori abona les factures en 13 dies.

Un sistema d’alertes pioner per
a casos de violència masclista

L’aplicació M7 de Seguretat Ciu-
tadana, que funciona des de fa sis
anys, inclou ara una funció per
alertar de casos de violència mas-
clista. Aquest sistema pioner, que
va entrar en període de proves el
mes de gener, compta amb dos ni-
vells de seguretat i permet emetre
alertes immediates i preventives.

El nivell 1 està adreçat exclu-
sivament a dones en situacions de
risc per violència masclista, com
ara aquelles que tenen una pare-
lla o exparella amb una ordre
d’allunyament. Amb aquesta eina,
poden activar una alerta sense ni
tan sols desbloquejar el mòbil. El
nivell 2, en canvi, s’activa pitjant
un botó a la pantalla d’inici del te-
lèfon. En tots dos casos, els avisos
arriben a la Guàrdia Urbana i, grà-
cies a un geolocalitzador, es posen

en marxa els protocols d’assis-
tència.

L’app també ofereix la possi-
bilitat de programar alertes pre-
ventives, que s’activen quan de-
tecten una possible situació de pe-
rill. Per exemple, si una usuària
programa el temps que trigarà a
fer un recorregut determinat i
triga més del previst, s’envia una
alerta a qui ella hagi triat: un altre
usuari o cossos de seguretat pú-
blics i privats. Com que l’M7 és un
sistema de cooperació interterri-
torial, s’hi han sumat fins a 13 mu-

nicipis de l’AMB. A més, funciona
arreu del món per als usuaris.

En el que va d’any, el Centre
d’Informació i Recursos per a les
Dones (CIRD) ha atès 102 corne-
llanenques per violència masclis-
ta. Per això, el nou sistema es va
presentar el dia 22 en el marc dels
actes del 25N, entre els quals hi va
haver una marxa i diverses con-
ferències. La presentació va anar
a càrrec de l’alcalde Antonio Bal-
món i de José Antonio Gallego,
conseller delegat d’Einsmer, l’em-
presa local que ha creat l’aplicació.

L’alcalde Balmón durant la presentació de l’aplicació. Foto: Anna Utiel

Anna Utiel
CORNELLÀ

» La nova eina s’ha incorporat a l’aplicació de Seguretat Ciutadana 
» Aquest any hi ha hagut 102 casos de violència masclista a la ciutat

L’expresident Montilla visita
Jordi Cuixart a Lledoners

POLÍTICA4L’expresident de la
Generalitat José Montilla ha vi-
sitat el president d’Òmnium,
Jordi Cuixart, a la presó de Lle-
doners. Com explica La Van-
guardia, que va avançar la no-
tícia, la trobada va ser una “visita
personal i sense cap mena de re-
llevància política”.

Fonts coneixedores de la tro-
bada asseguren que el també
exalcalde de la ciutat hi va anar
a títol personal i tampoc hi va fer
cap mena de gestió.

Tot i que la reunió va ser no-
més amb el president d’Òm-

nium, Jordi Cuixart, durant la vi-
sita l’exlíder socialista va apro-
fitar per saludar altres dirigents
independentistes que estan em-
presonats a Lledoners.

SEGONA VEGADA
Comptant aquesta visita, aquest
és el segon cop que l’expresident
Montilla va a Lledoners per reu-
nir-se amb els presos polítics. La
primera visita la va fer el des-
embre de l’any passat, quan els
presos polítics estaven en presó
preventiva, i Montilla es va reu-
nir amb Oriol Junqueras.
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Premi Bones Pràctiques per a la
Universitat d’estiu de les Dones
RECONEIXEMENT4L’Associa-
ció de Dones Periodistes ha pre-
miat l’Ajuntament i la Universi-
tat de Barcelona com a institu-
cions impulsores de la Univer-
sitat d’estiu de les Dones.

El premi, que es va entregar
el 15 de novembre durant la
Festa dels Premis de Comuni-
cació no sexista 2019 que es va
celebrar a l’auditori del Caixa-
Forum de Barcelona, reconeix la

Universitat d’estiu de les Dones
per “apropar la teoria feminista
a la ciutadania”.

Els organitzadors de la Uni-
versitat d’Estiu de les Dones, per
la qual ja han passat més de
3.000 participants, recorden
que el seu objectiu és “oferir
una formació superior especia-
litzada en matèria d’igualtat de
gènere”, un projecte únic a les
universitats catalanes.

El Llindar i Orange impulsen
una aula de fabricació digital
FORMACIÓ4La Fundació El
Llindar fa temps que treballa
per transformar la metodolo-
gia educativa que té per tal d’a-
judar millor als alumnes que
acaben al centre després d’ha-
ver estat exclosos del sistema
educatiu.

Per impulsar encara més
aquests canvis, ara s’ha aliat
amb Orange per tenir un Ga-
rageLab al centre, és a dir,
una aula que estigui equipada
amb eines de fabricació digital
perquè els alumnes puguin
desenvolupar les seves com-
petències digitals i d’altres
més transversals.

A mitjans de mes es va es-
trenar aquest nou espai, de
245 metres quadrats, que tam-
bé inclou nova maquinària i un
equip docent reforçat, que pre-
veu oferir classes als 160 es-
tudiants que hi ha actualment
al Llindar.

A més de crear projectes
nous, la intenció de la direcció
de l’escola de segona oportu-
nitat amb aquesta aula és aug-
mentar la motivació dels
alumnes del centre per tal de
combatre l’absentisme i do-
nar-los noves eines perquè
augmentin les seves possibili-
tats de trobar feina.

ANIVERSARI4El Citilab va or-
ganitzar una Festa de la Inno-
vació Ciutadana per celebrar
que fa 12 anys que aquest labo-
ratori d’innovació social i tec-
nològica de la ciutat va obrir
portes. Els organitzadors van
voler oferir una festa per a tots
els col·laboradors i membres
que participen habitualment al
centre, però també la va obrir a
totes les famílies de la ciutat i
aquelles persones que tenen
ganes de descobrir el Citilab
però que encara no s’han atre-
vit a fer el pas.

El director general del Citilab,
Javier González, va ser l’enca-
rregat de donar la benvinguda
als assistents a la festa. Gonzá-
lez va explicar que “l’aniversari
del Citilab és molt important”
pels gestors d’aquest projecte,
“perquè representa la consoli-
dació d’un projecte” en el que
creuen i que estimen. A més, va
explicar que, en aquests 12 anys
de vida, gairebé 14.000 persones
ja s’han sumat al projecte. Du-
rant la recepció també va parlar
la regidora d’Igualtat i Educació,
Rocío García, que va dir que el
Citilab és “una casa acollidora”
que “deixa la llavor de la inno-
vació en cada persona que pas-
sa pel centre”.

RECONEIXEMENTS ESPECIALS
La festa, que va comptar amb la
música de DJ Jon Kieb, va voler
ser un reconeixement públic a
tots els veïns i veïnes que, durant
aquests 12 anys de vida, s’han su-
mat a alguna de les iniciatives o
projectes que s’han impulsat
des del Citilab.

Per homenatjar a aquells
que, amb el seu compromís, la
seva implicació i el seu esforç han
tirat endavant algunes de les
idees que han nascut en aquest
espai, el centre va entregar car-
nets de soci platinum i gold.

També es van fer dedicatòries
especials a Yolanda Ruiz, pro-
fessora de l’Escola Anselm Cla-
vé, pel seu compromís a l’hora
d’introduir la programació i la
robòtica als estudiants de la ciu-
tat, i a Anna Dacosta i Mayra Ca-
ballero, estudiants del Grau Su-
perior d’Administració de Siste-
mes Informàtics de l’Institut Es-
teve Terradas, que han desen-
volupat una web que recull les
dades meteorològiques de la
ciutat gràcies a la placa Whitecat
que va desenvolupar un altre
equip del Citilab.

La festa va homenatjar els membres del Citilab. Foto: Twitter (@ins_neuscatala)

El Citilab celebra 12 anys 
amb una Festa de la Innovació
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Los40 Music Awards
premien la carrera d’Estopa
RECONEIXEMENT4La gala de
premis organitzada per la ràdio
musical Los40 el 8 de novembre
al Wizink Center de Madrid va re-
conèixer les dues dècades de ca-
rrera dels germans Muñoz amb
Estopa, que el 1999 van iniciar
una carrera musical que els ha
acabat consagrant com un dels
millors grups de l’escena actual.

De fet, el duo cornellanenc ha
tret recentment un nou disc,
‘Fuego’, que també serveix
d’homenatge a la seva carrera i
que mostra que estan en plena
forma i que encara tenen milers
de fans ansiosos d’escoltar les se-
ves cançons més noves, però
també les dels primers discs,
que ja s’han convertit en autèn-
tics clàssics.

A més del disc, Estopa tam-
bé ha començat una gira que està

omplint sales i locals de tot l’Es-
tat i que els portarà al Palau Sant
Jordi aquest desembre, els dies
14 i 15, tot i que pel 14 ja han es-
gotat totes les entrades.

COMARCA AMB TALENT
Una de les imatges de l’entrega
de premis que més va córrer per
les xarxes socials va ser la foto
que el periodista cornellanenc
Tony Aguilar va penjar al seu
Twitter amb el títol ‘Baix Llo-
bregat power’.

En ella s’hi podien veure, a
més dels germans Muñoz i del
mateix Aguilar, Rosalía, que
també va ser premiada durant
la gala, i els cantants i exparti-
cipants d’OT Aitana i Alfred.
Una mostra del talent musical
i artístic que hi ha actualment
a la comarca.

CULTURA4La 35a Mostra del
Còmic ha portat, un any més, un
munt d’activitats, exposicions,
tallers i presentacions que han
omplert la ciutat amb els mi-
llors autors de novel·la gràfica,
convertint Cornellà en la ciutat
del còmic durant tot un mes.

Les activitats van començar el
3 de novembre amb la inaugura-
ció de l’exposició ‘Visions de la
Guerra Civil en còmic’, que es po-
drà veure al Museu Palau Can
Mercader tots els diumenges i fes-
tius de 10 a 14 hores fins al 15 de
desembre. Una altra de les ex-
posicions que es podrà veure és
‘Mata-Hari i altres dones valen-
tes’ de l’autora Marika Vila. La
mostra es pot veure a l’espai
d’art Moritz del Centre Cultural
Joan N. García-Nieto i es va in-
augurar amb una presentació
del còmic ‘Mata-Hari’, que va
anar a càrrec de la mateixa Ma-
rika Vila i de l’escriptor Andreu
Martín. 

NIT DE PREMIS
Un dels moments més esperats
va ser el lliurament de premis del
35è Concurs de Còmics ‘Ciutat de
Cornellà’, que va reconèixer di-
ferents autors i autores, tant lo-
cals com de la resta de l’Estat. A
més, també va ser el moment per

inaugurar l’exposició que, com és
tradicional, es pot veure al Castell
fins al dia 1 de desembre.

A banda dels reconeixements
a l’obra, durant la nit també es va
premiar la carrera de Jaime Mar-
tín, autor de còmics com ‘Sang de
barri’ o ‘Mai tindré 20 anys’,
amb el 26è Premi Ivà, que reco-
neix als millors historietistes.

CÒMICS PER TOT ARREU
Un dels objectius dels organitza-
dors de la Mostra del Còmic és
portar aquest tipus d’art a tots els
punts de la ciutat. Per això, durant

els dies que dura l’esdeveniment,
es fan tallers, exposicions i acti-
vitats a diferents espais com els
mercats municipals, els centres cí-
vics o les seus de diferents enti-
tats locals.

A més, també es vol demos-
trar que el còmic, més enllà d’en-
tretenir i distreure, pot servir
per conèixer la nostra història. Un
exemple és el cas de la Guerra Ci-
vil, que s’explicarà, ara que fa vui-
tanta anys que es va acabar, amb
les obres de Josep Salvia, Pablo
Durá i Carlos Esquembre i Fer-
nando Llor i Rafael Vargas.

Els premiats en el 35è Concurs de Còmic ‘Ciutat de Cornellà’. Foto: Ajuntament

La 35a Mostra del Còmic omple
la ciutat de tallers i exposicions

Foto de família dels baixllobregatins. Foto: Twitter (@TonyAguilarOfi)
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Èxit del projecte per fomentar
l’ús del català als comerços

LLENGUA4Les veïnes i veïns
de Cornellà que estudien el nivell
B3 de català al Consorci per la
Normalització Lingüística de la
ciutat han aprofitat aquest mes
de novembre per posar a prova
el seu nivell de català.

Per fer-ho, han anat als di-
ferents comerços i establiments
locals i de proximitat que for-
men part de la xarxa de Volun-
tariat per la Llengua, que col·la-
boren amb el CNL i el Departa-
ment de Cultura, i que fomenten
l’ús del català, ajudant als estu-
diants a practicar l’idioma.

Com expliquen des del ma-
teix Consorci de la ciutat les
pràctiques lingüístiques van ser
“tot un èxit”, demostrant l’encert
d’apostar per aquest tipus de
programes des de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística.

De fet, les botigues i comer-
ços cornellanencs fa temps que
participen en aquest tipus d’ini-
ciatives, com per exemple l’O-
fercat, que serveix per sensibi-
litzar i analitzar la situació lin-
güística als establiments i per fo-
mentar l’ús del català en l’àmbit
socioeconòmic.

FESTES4L’encesa dels llums de
Nadal a la ciutat marcarà l’inici
de la campanya de vendes per als
comerços cornellanencs. L’acte
es farà dijous 28, a partir de dos
quarts de sis de la tarda, a la pla-
ça Catalunya. A més de l’encesa
oficial de la decoració nadalen-
ca de la ciutat, durant l’acte, or-
ganitzat per Cornellà Compra a
Casa i l’Ajuntament, també es fa-
ran tallers i animació per als més
petits. A partir d’aquesta data, la
ciutat s’omplirà d’activitats i
propostes per a tots els públics
per tal de fer sortir els veïns i veï-
nes al carrer i fomentar les com-
pres als comerços locals i de
proximitat.

AMBIENT DE NADAL
Un exemple és la segona edició
del St. Ildephon’s Christmas
Festival, que es farà dissabte 7 de
desembre. Des de dos quarts
d’onze del matí i fins a les deu de
la nit, la zona de vianants del ca-
rrer Avellaner s’omplirà de ta-
llers, teatre familiar, actuacions
musicals i parades de menjar i

beure. Tot, envoltat d’una deco-
ració nadalenca molt elaborada.

El cap de setmana següent,
els dies 14 i 15, serà el torn de la
Fira de Santa Llúcia, que ocu-
parà la plaça de l’Església amb
parades de productes típics de
Nadal. La fira, organitzada per
Crear Cornellà, estarà oberta
dissabte, des de les sis de la tar-

da fins a les nou del vespre, i diu-
menge, de les 10 del matí i fins
a les 8 del vespre.

Una altra de les activitats
que tornarà serà la Fira Infantil
de Nadal, que obrirà portes el 18
de desembre i fins Cap d’Any i
que espera rebre més de 4.300
estudiants de la ciutat i d’altres
municipis de la comarca.

Imatge de la festa d’encesa dels llums de Nadal de l’any passat. Foto: Arxiu

Els comerciants ompliran els
carrers d’activitats per Nadal

Mobilitat | Acord per millorar el trànsit a l’Splau
El centre comercial Splau i l’Espanyol han firmat un acord per millorar la mobili-
tat entre aficionats i clients al voltant de l’estadi de l’RCDE els dies que hi ha par-

tit i el centre comercial és obert. Per això es promocionarà el transport públic.
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COMERÇ4Fa cinc anys a casa
nostra segurament molt poca
gent coneixia el significat del
Black Friday. Avui és al revés i és
probable que sigui força com-
plicat trobar algú que no conegui
aquesta jornada comercial que
enguany se celebrarà el pròxim
divendres 29 de novembre.

La força del Black Friday,
una tradició importada dels Es-
tats Units que se celebra l’en-
demà del Dia d’Acció de Gràcies,
i que serveix per inaugurar la
temporada de compres nada-
lenques, s’ha fet evident du-
rant els últims anys i bona part
del comerç de proximitat s’ha fet
seva aquesta data, encara que en
un primer moment es va veure
amb recança. 

Tot i que el model que re-
presenta el Black Friday no és el
mateix que el del comerç local, la
majoria de botiguers tenen clar
que han d’apostar per aquest dia
per tal que el comprador no no-
més tingui l’opció de fer la com-
pra per internet.

Des de l’entitat RETAILcat, la
Unió d’Entitats de Retail de Ca-
talunya, reconeixen la força que
ha aconseguit una jornada com

aquesta i ho atribueixen al fet
que “les campanyes promocio-
nals de curta durada són atrac-
tives per als clients”.

MÉS DE LA MEITAT
Els comerciants que faran des-
comptes pel Black Friday, se-
gons una enquesta de Pimec, re-
presenten el 55% del sector.
On no hi haurà descomptes és
en els sectors de l’alimentació i
la restauració. 

Pel que fa a la contractació,
es calcula que el comerç i la lo-
gística creïn més de 5.000 llocs
de feina a Catalunya entre el
Black Friday i el Ciber Monday,
la jornada de descomptes del 2
de novembre.   

Així doncs, des de fa uns dies
els aparadors de molts comer-
ços locals ja s’han començat a
omplir de cartells anunciant
diferents ofertes per al dia 29,
que segurament oscil·laran en-
tre el 20 i el 50%. De fet, alguns
comerços allargaran una mica
més el Black Friday i també
oferiran els descomptes algun
dia abans, l’endemà i el dilluns
2 de desembre amb motiu del
Ciber Monday. 

La força del Black Friday
» La jornada comercial amb descomptes especials se celebra el pròxim divendres 29 de novembre
» Part del comerç local ja fa temps que s’ha fet seva aquesta tradició originària dels Estats Units

El Black Friday és un esdeveniment que ha guanyat força entre el petit comerç. Fotos: Mariona Puig i Sílvia Jardí / ACN
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Esports Solidaritat | Celebrat el primer ‘Tothom juga a Cornellà!’
La carretera d’Esplugues va convertir-se, durant el matí del passat diumenge 10, 

en l’escenari de la primera edició del Tothom juga a Cornellà, una jornada esportiva
que va servir per solidaritzar-se amb les persones que pateixen malalties rares.

El CB Cornellà es manté a la
zona alta del seu grup d’EBA

Tot i que en les
darreres jorna-
des el CB Cor-
nellà ha anat al-

ternant victòries i derrotes, l’equip
segueix quart, molt més a prop de
la zona noble que no pas del pe-
rill. En la darrera victòria al Parc
Esportiu Llobregat d’aquest mes,
el passat dissabte 23, Xavi Guirao
va tornar a brillar, convertint-se
en el millor jugador de la jorna-
da per segona vegada en aquest
curs 2019-20. El ‘10’ blau va aca-
bar la victòria contra l’AE Bada-

lonès (93-81) amb 29 punts, sis
assistències i tres rebots, que li
van servir per arribar als 36
punts de valoració.

L’equip de Juan Couto tan-
carà el penúltim mes de l’any el
pròxim dissabte 30 a la pista
d’una UE Barberà en hores bai-
xes, mentre que després del Pont
de la Puríssima els cornellanencs
jugaran l’últim partit del 2019 al
PELL contra el BBA Castelldefels
i clouran l’any visitant la pista de
l’únic equip invicte de la catego-
ria, el líder, el CB Tarragona.

Encadenar una ratxa de 10 punts
per segona vegada en la lliga (tot
i que l’anterior va ser en sis jor-
nades i aquesta només en quatre)
ha servit perquè la UE Cornellà
de Guillermo Fernández Romo
hagi deixat enrere la zona baixa
i que, després de 14 partits de lli-
ga, pugui tornar a mirar cap a les
posicions de play-off.

De fet, després dels triomfs
contra l’Orihuela, el Llagostera i
l’Andorra (aquests dos darrers
són dels set millors de Segona B),
el conjunt verd s’ha situat a no-
més quatre punts de la quarta
plaça, que ocupa precisament el
conjunt andorrà. Els de Fernán-
dez Romo han sabut deixar en-
rere la crisi de tres derrotes amb
la qual van tancar el mes passat
i miren cap als darrers partits de
l’any amb bones sensacions.

L’equip arrencarà l’últim mes
del 2019 el diumenge 1 a Sara-

gossa, al camp de l’Ebro, en un
partit en el qual caldrà vigilar amb
el vent que habitualment bufa a
la Almozara. Una setmana més
tard, els verds rebran el segon
classificat, el CE Sabadell i en la
següent jornada tancaran els par-
tits al Municipal contra el líder, el
Lleida Esportiu, en un tram final
d’any molt atractiu per a l’afició.
L’últim partit de lliga de l’any serà
el diumenge 22 a Castalia.

LA COPA, CONTRA L’ORIHUELA
Aquest desplaçament a Castelló
de la Plana, però, no serà l’únic
partit d’aquella setmana. I és
que els verds començaran també
el seu recorregut en la Copa del
Rei, competició que porta bons
records en temporades recents.

El sorteig va emparellar l’e-
quip amb l’Orihuela en un partit
que es jugarà el dimecres 18 de
desembre al Municipal.

Somriures i bons resultats han marcat el mes del conjunt verd. Foto: UEC

La UE Cornellà se situa a quatre
punts de la zona de ‘play-off’

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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El nivell general
dels equips de
Copa Catalunya
femenina ha pujat
de forma notable

aquesta temporada, i el Basket
Almeda ho està ‘patint’, ja que
després de nou jornades el con-
junt groc no presenta la mateixa
xifra de victòries que en les tem-
porades anteriors.

I és que superades les nou
primeres jornades, quan el ca-
lendari s’acosta ja al final de la
primera volta, el conjunt de Gui-
llem Abelló és tercer amb sis
victòries i tres derrotes, per dar-
rere de l’Unilever Viladecans i del
Club Bàsquet Lleida. El filial de
l’Snatt’s Femení Sant Adrià té el
mateix saldo de resultats que
l’Almeda, i amb una victòria me-

nys hi ha el CB Grup Barna i el
Bàsquet Draft Gramenet.

Durant aquest mes, sense
anar més lluny, l’equip groc ha
viscut les dues cares de l’esport;

les cornellanenques van perdre a
la pista de l’Igualada, però aques-
ta ensopegada va ‘arreglar-se’
amb els triomfs obtinguts a casa
contra el Valls (72-51) i en el des-
plaçament a l’Atrium de Vilade-
cans (67-79). Aquest triomf en el
derbi baixllobregatí pren una
dimensió especial, tenint en
compte que les viladecanenques
havien guanyat els seus set pri-
mers partits. El triomf, a més,
serveix perquè l’average parti-
cular estigui a favor de l’Almeda
(encara que falta per jugar-se el
partit de la segona volta). Les d’A-

belló, però, no van poder aprofi-
tar l’impuls d’aquesta victòria i
van perdre l’últim partit del mes
el passat dissabte 23 a casa con-
tra el Grup Barna (46-54).

Així, el conjunt groc mira cap
al mes de desembre, l’últim del
2019, en el qual esperen tres en-
frontaments. Dos d’aquests seran
a domicili (la visita a Lleida del di-
umenge 1 i el viatge a Barcelona
per jugar contra el Roser el di-
umenge 22), mentre que les d’A-
belló podran acomiadar-se de
l’afició fins a l’any que   ve el dia
contra el Sant Adrià B.

Les de Guillem Abelló van guanyar a Viladecans. Foto: BFV

Alts i baixos per al Basket
Almeda en una Copa boja

La lliga està més
igualada que mai, amb
sis equips separats per
només tres victòries

L’RC Cornellà guanya la prèvia
de la lliga i ja és de Primera

La contundent victòria
per 34-0 contra l’I-
NEF Barcelona del
passat dissabte 23 a

l’Estadi Pilar Pons va permetre
que l’RC Cornellà de Francesc
Xavier Ferret tanqués la fase
prèvia de la lliga com a campió,
circumstància que li serveix per
disputar la lliga de Primera.

Els barcelonins, de fet, eren
l’únic equip que tenia opcions de
completar aquest tram de la
competició com a campió, però
una actuació immaculada en
defensa i rematada amb l’encert
ofensiu en el moment que calia
va permetre que l’RCC acabés al
capdamunt del grup E.

L’única derrota que ha patit
el conjunt de Ferret va ser en la
tercera jornada, contra el CN Po-
bleNou C (25-22), però les altres
cinc victòries en les jornades
restants (amb quatre punts de
bonus ofensiu i un més de bonus
defensiu) permeten que el con-
junt negre completi aquesta fase
amb 25 punts, dos més que el
seu principal perseguidor. El
GEiEG de Girona, amb quatre
victòries i dos partits perduts, ha
estat el tercer en discòrdia.

Amb aquesta fase ja en els
llibres d’història, el club espe-
ra que la Federació Catalana
faci el sorteig del segon tram de
la temporada. 

El conjunt negre ha estat el millor dels set aspirants. Foto: Jaume Andreu
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’, con-
curs en què va quedar segona. Un cop acabat el pro-

grama, la cantant de Sant Climent de Llobregat de se-
guida es va convertir en la concursant més popular. A

l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Teléfo-
no, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix any
va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la llum
el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment, la

seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i que
no es va endur el Grammy Llatí al qual estava nomina-
da, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests pre-
mis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19, va assistir a la

gala People in Red de Barcelona, organitzada per la
Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va aca-
parar totes les mirades i va interpretar dues de les se-

ves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ja ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que

ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en la seva pri-
mera setmana als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...
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DISSABTE 14 DE DESEMBRE
17:00 El Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina

aterrarà a la ciutat en el marc de la seva gira
mundial. Les seves acrobàcies són especta-
culars. / Auditori de Cornellà.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
10:00 Taller monogràfic pensat per a tota la fa-

mília que servirà perquè, tots plegats, co-
mencin a experimentar i crear amb materials
per fer els guarniments de Nadal. / Museu Pa-
lau Mercader.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
12:00 La botica de Sansa serà el nom de la ses-

sió monogràfica que permetrà que els par-
ticipants descobreixin certes espècies ali-
mentàries que es feien servir per curar ma-
lalties. / Plaça dels Enamorats.

FINS A L’1 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra de la 35a edició del Concurs
de Còmics Ciutat de Cornellà. En l’edició
d’enguany ha augmentat el nombre de par-
ticipants. / Castell de Cornellà.

FINS AL 15 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Josep Salvia, Pablo Durá, Carlos Es-

quembre, Fernando Llor i Rafael Vargas ex-
posen, en una mostra, les seves diferents vi-
sions de la Guerra Civil en còmics. / Museu Pa-
lau Mercader.

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
18:00 El darrer dijous del mes se celebrarà l’en-

cesa oficial dels llums de Nadal amb una jor-
nada amb activitats pensada perquè els
més menuts s’ho passin d’allò més bé. / Pla-
ça de Catalunya.

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
18:00 La contacontes Elisabeth Ulibarri s’en-

carregarà de La monstruosa història de la sra.
Cagarrines, un conte inclusiu i adaptat. / Bi-
blioteca Central.

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
18:00 Partit de bàsquet corresponent la dotzena

jornada del grup C-B de la lliga EBA entre el
CB Cornellà i el BBA Castelldefels. / Parc Es-
portiu Llobregat.

Gisela Llimona arribarà a la ciutat
amb una narració anomenada Contes
amb faldilla. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Marta Mata.

Una sessió de contacontes 
a la biblioteca Marta Mata
Dijous 28 de novembre a les 18:00

L’Espai Jove Riera-Centre continua
encarregant-se d’organitzar un taller
de dancehall i afrobeats. S’allargarà fins
a la setmana del 16 de desembre. /
CRAJ.

Continuen en marxa 
les classes de ‘dancehall’

Tots els dimarts a les 18:00

El primer dia del mes que ve es re-
presentarà a la ciutat la continuació d’u-
na de les grans obres de casa nostra:
Casa de nines: 20 anys després. / Au-
ditori de Cornellà.

‘Casa de nines: 20 anys 
després’ arriba a l’Auditori

Diumenge 1 de desembre a les 19:00

Partit de futbol de la dissetena jorna-
da del grup 3 de Segona B entre la UE
Cornellà i el Lleida Esportiu. / Municipal
de Cornellà.

La UE Cornellà tancarà l’any
a casa contra el Lleida Esportiu
Diumenge 15 de desembre a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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