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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.

El problema és que aquest fe-
nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
CORNELLÀ

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Activistes per l'extinció

El procés ha deixat seqüeles als argu-
mentaris dels catalanoparlants. I una d'e-
lles, potser la més evident, és la prudèn-
cia i la por a l'hora d'abordar problemà-
tiques o debats relacionats amb la nos-
tra llengua. Els peus de plom s'han con-
vertit en tota una ideologia. De mica en
mica, ens hem transformat en éssers in-
animats amb l'únic objectiu de no ferir
sensibilitats; i, de tant fer-ho,
hem permès que qui quedés
ferit fos el català. Ferit de
mort.

Aquesta censura (impo-
sada i autoimposada) només
ha servit per dur-nos on som.
Ens trobem en la pitjor si-
tuació de les últimes dècades -només cal
consultar els estudis recents- i amb un re-
lleu generacional cada vegada més con-
demnat. No hem fet saltar les alarmes
quan tocava, no hem actuat amb deter-
minació en sectors clau, no hem atès l'a-
llau de dificultats que el segle XXI ha abo-
cat sobre nostre, no hem defensat la pro-
tecció d'una llengua cada vegada més mi-
noritzada. En nom de no sé ben bé qui-
na inclusió, hem deixat que l'elefant

anés creixent dins l'habitació. Un elefant
que avui ja flirteja amb l'extinció.

I ara hi ha un nou fenomen que no es-
tem abordant, continuant amb la inèrcia
silenciosa dels últims anys. Ara apareixen,
dins de Catalunya, aquells que, des de po-
sicions fins avui respectuoses amb el ca-
talà, estan disposats a implicar-se acti-
vament en la seva desaparició. Els que

parlen de realitats falses, de patis d'es-
coles, de nens d'Olot. Els que trobem en
diaris, entrevistes, ponències i declara-
cions, mentint obertament i posicio-
nant-se com a activistes: activistes per l'es-
tocada final a una llengua que es troba en
un estat d'extrema fragilitat.

Són discursos que són nous perquè no
vénen dels llocs habituals. Vénen d'antics
refugis de la llengua catalana. Per això col-
peixen i dolen tant, i per això hem de fer

l'esforç de no ignorar-los. No tinguem por
d'assenyalar les seves fal·làcies i de de-
nunciar la seva intenció d'acabar amb una
llengua i una cultura, perquè el que pre-
tenen és tan gros com això: acabar amb
una llengua i una cultura. Amb tota la per-
versió, inhumanitat i misèria moral que
això suposa. Sovint, a més, amb l'objec-
tiu últim d'assegurar la unitat territorial.

Són temps d'hostilitat des-
bocada, i la prudència no ens
pot tornar a fer còmplices
dels que volen el català mort
(o dels que estarien disposats
a matar-lo si això garanteix un
objectiu polític concret). Tre-
ballar per l'eliminació d'una

llengua ha de generar-nos un rebuig im-
mens. Encara més si aquesta llengua és
la nostra. I encara més si l'envestida es fa
amb motivacions polítiques. Diguem les
coses pel seu nom, incomodem-los, que
intueixin la vergonya. No en deixem pas-
sar ni una, mantinguem-nos ferms en la
defensa d'un tresor que només ens té a
nosaltres. Mobilitzem-nos contra els 'ac-
tivistes per l'extinció': si no aixequem la
veu, aviat ens en quedarem sense.

Són discursos que són nous perquè
no vénen dels llocs habituals: vénen

d’antics refugis de la llengua catalana

Si llevas dos años ley-
endo artículos sobre

el Brexit que solo han
sabido explicarlo como un engaño y
como una autolesión absurda –y
que tanta fortuna han hecho en
cierta prensa europea–, estos resul-
tados deben de ser difíciles de en-
tender.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ayer suspendieron un
partido porque el pú-

blico gritó “nazi“ a un ju-
gador. ¿Habéis visto nunca suspender
un partido en España por cánticos
contra los catalanes?  ¿“Puta Catalu-
ña“, “Ser catalán es ser subnormal“ o
“A por ellos“? España tiene sus prio-
ridades.

@Well086

El caso Arandina pone
sobre la mesa que para

una parte de la sociedad
violación solo es la agresión de un
desconocido en una calle oscura. Lo
que se resisten a ver es que muchas
violaciones las cometen conocidos y en
escenarios donde quizá parte de la in-
teracción fue consensuada.

Ens volen fer creure
que aquestes empre-

ses tipus Glovo, Delive-
roo, UberEats, etc. són empreses tec-
nològiques digitals. En realitat el seu
core business és la precarització laboral
i la complicitat de les autoritats i jutjats
laborals. D’aquí treuen els beneficis (si
en tenen).

@BenetTatxo@RequenaAguilar@apuente

CB Cornellà
Els homes de Juan Couto estan acabant
l’any amb força, i entre finals de novem-
bre i aquest mes encadenen tres triomfs
que situen l’equip en la tercera posició
de la lliga EBA. La visita al CB Tarrago-

na serà el darrer repte d’aquest any.
pàgina 12

Els semàfors

Cornellà
A la ciutat només es reciclen una tercera
part de les escombraries que es generen,
segons l’Agència de Residus de Catalun-
ya. De fet, una anàlisi a un contenidor

de rebuig va certificar que només el 13%
de les escombraries estaven on tocava. 

pàgina 8

INS Esteve Terradas
Un equip de l’Institut Esteve Terradas
va ser el guanyador de l’edició d’en-

guany de la Game Jam, la competició
per crear videojocs celebrada al Citilab.
La cita pretén despertar vocacions cien-
tífiques i tecnològiques als estudiants. 

pàgina 10
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Els comerciants ompliran 
els carrers d’activitats per Nadal1

2
Un sistema d’alertes pioner 
per a casos de violència masclista

Los40 Music Awards premien 
la carrera d’Estopa

Alts i baixos per al Basket Almeda 
en una Copa boja

Un estranger i la independència
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Safata d’entrada

Fa anys que es fa ús de l’esport
com una palanca per servir-se dels
èxits d’atletes, per embolcallar-se
amb la bandera del seu estat, co-
munitat o club i així treure’n un rè-
dit polític. 

Quan algú declara que no s’ha
de barrejar política i esport, o és un
cínic o no sap de què parla, perquè
s’ha de ser realista: tothom fa po-
lítica quan hi ha confrontació entre
persones o equips per veure qui
guanya o perd en la contesa. El
Real Madrid era l’equip del règim
en temps de la dictadura, amb un
president, Santiago Bernabéu, ca-
poral de l’exèrcit franquista. 

Javier Tebas, un hereu confés
polític del franquisme, va forçar
que el partit Barça-Madrid de les 13
h del migdia fos ajornat per esqui-
var els possibles efectes de la con-
vocatòria d’una manifestació a les
17 h al carrer Marina de Barcelona.  

Els atletes russos han estat ex-
closos durant quatre anys per ha-
ver encobert el dopatge: no po-
dran participar en els JJOO de
Tòquio, el Mundial de Futbol de
Qatar i els Jocs d’Hivern de Pe-
quín, tot per la glòria de guanyar
medalles i enlairar l’orgull rus a
escala planetària. 

El 2018, Ciudadanos muntà
una pantalla gegant a la plaça de
Catalunya per veure la selecció es-
panyola, “la roja”, amb centenars
de persones onejant frenèticament
banderes espanyoles i cridant “A
por ellos, oé, oé”. Veure Arrima-
das, Rivera i Girauta amb la sa-
marreta de la selecció espanyola,
saltant embogits pels gols, què era,
un esclat de política o esport? 

Curiosament, es parla de no
barrejar política i esport quan juga
la selecció catalana, és clar.

Política i esport
per Jordi Lleal 

Greta Thunberg, banalització?
per Pep Font

Fa uns dies demanava a la
gent del meu compte de Face-
book qui coneixia Alejandra
Moran Ordoñez i qui coneixia
Greta Thunberg.

El resultat, cantat, va ser del
100% les respostes que afirma-
ven conèixer Greta Thunberg.

Doncs anem a pams i analit-
zem els personatges:

- Alejandra Moran Ordoñez
és coautora de l'informe ME-
DECC sobre l'estat de recursos
del planeta. I investigadora dels
programes CREAF i CTFC. Una
persona amb coneixements que
manega dades per arribar a con-
clusions útils sobre la gestió me-
diambiental, que intenta fer
aportacions útils als gestors po-
lítics del món.

- Greta Thunberg és una
adolescent sense cap experiència
ni coneixement notable. Que viu
una vida regalada anant pel món
i essent rebuda com una autori-

tat, per, fet i fet, cridar, amenaçar
i acusar que “li han arruïnat la in-
fantesa!" (a ella!!!). Queixant-se
de tots els dirigents mundials en-
tre mirades iracundes (...per cert,
allò que tots nosaltres sabem
fer, oi?).

Bé, doncs la revista TIME, o
potser hauríem de dir l'ombra de
l'antiga i prestigiosa revista TIME,
escull Thunberg personatge de
l'any.

Ho veieu com va tot? Ídols
banals per a una societat banal.
I sí, sí, amb la inestimable res-
ponsabilitat dels mitjans de co-
municació. No, jo no mato el
missatger! Les coses com són.
Responsabilitat! O per què us
creieu que coneixeu Greta Thun-
berg i no sabeu qui són Alejan-
dra Moran i els seus col·legues?
Deixem de banalitzar els temes
importants perquè, banalitzant-
los, sempre en treuen profit els
mateixos. I no és això.

Les millors
perles

Xoc entre Pilar Rahola i Ada Colau per l’augment dels impostos
a les rendes altes. L’alcaldessa de Barcelona ha criticat recent-
ment a Twitter la intervenció de Rahola a TV3 en la qual quali-

ficava el pacte dels impostos d’escàndol i tot plegat ha derivat en
una picabaralla on s’han unit diverses personalitats públiques.

Descobreixen l’obra d’art més antiga de la humanitat. Els
experts estimen que la pintura, trobada a Indonèsia, té
uns 44.000 anys d’antiguitat. S’hi veuen un grup de figu-

res abstractes que combinen característiques humanes amb al-
tres d’animals.

Augmenta la miopia en els menors de 8 anys per l’ús diari del
mòbil. El Col·legi d’Òptics de Catalunya alerta de l’impacte de les
moltes hores d’ús d’aquests dispositius per part dels nens i ne-

nes. De fet, un de cada tres utilitza el mòbil o tauleta diàriament. Cal
evitar que els més petits estiguin tantes hores davant d’una pantalla.

Rosalía i Kylie Jenner han revolucionat les xarxes socials
amb la seva “reunió”. Es tracta de la germana menor de
les Kardashian, amb una fortuna superior als mil milions

de dòlars. Ambdues han penjat fotografies prenent una copa
en una terrassa a l’aire lliure.

L’anàlisi d’un xiclet de més de 5.700 anys ha revelat no només
els orígens de la dona que el mastegava sinó també el color
dels seus ulls, els gèrmens que tenia a la boca i el que menjava.

Tot plegat gràcies a l’anàlisi completa del genoma de la dona, 
reconstruït a partir del xiclet. Ha passat a Dinamarca.

A les xarxes

@Suguet: Avui les portades dels diaris
parlen de l'acord entre Govern i comuns.
Ahir, a Telerahola, retolaven “Acord entre
ERC i comuns”. Cal mantenir el rigor.

#PacteGovernComuns

@eduardvoltas: Per trucar al MHP Torra
necessita trucar als altres 16, i ara per re-
unir-se amb Torra es reunirà amb els altres
16. Ridícul és poc.

#TrucadaSánchezTorra

@CarlesVinyas: Juga Zozulya al camp del
Rayo i l'insulten al crit de "puto nazi". Total-
ment inesperat! I l'àrbitre suspèn el partit,
segons l’LFP atenent les peticions dels clubs.

#SurrealismeAVallecas
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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La mútua veïnal Sinera
celebra un quart de segle

ANIVERSARI4La mutualitat veï-
nal Sinera va celebrar que ha
complert els 25 primers anys de
vida amb una festa al Citilab que
va reunir els actuals membres de
la junta amb Alfredo Vela, ex-
president de la Confederació
d’Associacions de Veïns de Ca-
talunya (Confavc) i un dels socis
fundadors d’aquesta mutuali-
tat d’enterraments.

Aquesta iniciativa es va posar
en marxa el 1994, quan les as-
sociacions de veïns de la ciutat es
van unir per ajudar a pagar les
despeses de l’enterrament d’un

veí de la Gavarra que havia mort
i no tenia prou recursos per pa-
gar-se un enterrament digne.
Com explica Ràdio Cornellà, da-
vant d’aquesta situació, entitats
i veïns de la ciutat es van unir en
un moviment que reclamava
ajudes per fer front al cost dels
serveis funeraris de la ciutat.

L’entitat, amb seu a Cornellà
i manté el seu caràcter solidari,
celebra un quart de segle de
vida amb més de 53.000 perso-
nes assegurades, que paguen
una quota anual per cobrir les
despeses del seu enterrament.

Noves tecnologies per millorar
el servei de la Guàrdia Urbana
SEGURETAT4Per millorar la se-
guretat i la mobilitat a la ciutat,
la Guàrdia Urbana ha inclòs
nous dispositius tecnològics que
han de servir per gestionar de
manera més eficient els recursos
municipals.

Un dels nous aparells ad-
quirits més recentment és la
compra d’un sistema de video-
wall. Es tracta d’una multipan-
talla des d’on els agents de la
Guàrdia Urbana poden contro-
lar en directe les imatges que re-
ben de totes les càmeres de se-
guretat que hi ha instal·lades a la

ciutat i on també es poden afe-
gir hidrants per als Bombers o
alarmes.

A més, els agents tindran
tauletes amb connexió directa a
la base de dades i tant ells com
els vehicles aniran equipats amb
càmeres per enregistrar les in-
tervencions més perilloses o
conflictives per tal de tenir-ne un
registre més objectiu.

També s’ha creat una nova
aplicació per al servei de grues
que n’agilitza els tràmits per re-
tirar els vehicles i que millora la
transparència del servei.

Els cornellanencs només
reciclen un terç de la brossa
MEDI AMBIENT4Els cornella-
nencs i les cornellanenques no-
més reciclen un terç de les es-
combraries que generen. Així
ho diuen les dades recollides
per l’Agència de Residus de Ca-
talunya, que detalla que dels
120,8 quilos de deixalles que va
llançar a les escombraries cada
veí, només se’n va reciclar el
29,8%.

Aquestes xifres són preocu-
pants i més si es té en compte

que estem parlant de la ciutat
més poblada del Baix Llobregat.

Davant d’això, i per cons-
cienciar als ciutadans, durant la
Setmana de la Prevenció dels Re-
sidus es va analitzar un conteni-
dor de rebuig. Amb aquest estu-
di es va comprovar que només un
13,72% dels residus estaven al
contenidor que tocava. La resta
eren deixalles que es podien re-
ciclar, com envasos, vidre, paper
i cartró o residus orgànics. 

URBANISME4Representants
dels ajuntaments dels cinc mu-
nicipis per on passa la C-245
han firmat un acord amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i l’empresa pública In-
fraestructures.cat per començar
les obres que han de convertir
aquesta carretera comarcal en
un passeig.

Tot i que la intenció és que
l’espai es converteixi en un carrer
més dels diferents pobles i ciutats
que travessa, l’objectiu també és
millorar la mobilitat d’una via per
on passen fins a 35.000 vehicles
al dia. Per aconseguir-ho, es cons-
truirà un carril bus reservat que
recorrerà els 13 quilòmetres que
separen Cornellà i Castelldefels i
que es preveu que redueixi en 15
minuts la durada del trajecte.
Per al conseller Damià Calvet,
això farà “reduir l’ús del cotxe” i
que la gent utilitzi el transport pú-
blic, que serà més atractiu.

APOSTA SOSTENIBLE
Com recull l’ACN, la previsió
de Territori és que, en un prin-
cipi, la reducció sigui d’uns 500
vehicles diaris, cosa que suposa
un estalvi de gairebé 300 tones
de CO2 anuals. A més, es crea-
rà una nova línia de bus que farà
tot el recorregut de punta a pun-
ta i l’AMB ja ha dit que tots els
autobusos que la cobriran seran
elèctrics o híbrids.

També es construirà un carril
bici que connecti tots els muni-
cipis i es crearà un gran inter-
canviador entre metro, bus,
tramvia i Rodalies a la ciutat.

Segons l’acord firmat, la re-
modelació costarà 39 milions
d’euros, dels quals la Generalitat
n’aportarà 10. Els 29 restants els
aportaran els municipis amb aju-
da de l’AMB. La previsió és que
les obres comencin l’estiu que ve.

Els diferents responsables polítics que van firmar l’acord. Foto: AMB

Arrenca el procés per convertir
la C-245 en un passeig urbà

» Acord entre administracions per posar en marxa les obres el 2020
» La nova via permetrà reduir en 15 minuts el trajecte cap al Delta

Successos |Detenen el principal sospitós d’un assassinat
Els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte autor de l’apunyalament mortal que hi
va haver durant una baralla en un bar de la Gavarra el passat 12 d’octubre. L’home va ser
identificat a l’aeroport de Barajas procedent de la República Dominicana, on havia fugit.
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L’alcalde Antonio Balmón
continua a l’executiva del PSC
POLÍTICA4Antonio Balmón s’ha
confirmat com un dels alcaldes
de més pes polític dins del Par-
tit dels Socialistes de Catalunya.

Un exemple és que, després
del 14è congrés del partit, que es
va celebrar entre divendres 13 i
diumenge 15 al Palau de Con-
gressos de Barcelona, ell i Núria
Marín són els únics alcaldes que
continuen com a membres de l’e-
xecutiva, l’òrgan de govern del
partit. I de fet, Núria Marín, al-
caldessa de l’Hospitalet i presi-
denta de la Diputació de Barce-
lona, ha estat nomenada presi-
denta del PSC, un càrrec hono-
rífic més que de direcció del
partit.

Així doncs, Balmón queda
com l’alcalde amb una cartera de
més importància dins de la di-
recció dels socialistes.

CONTACTE AMB EL TERRITORI
Antonio Balmón continuarà ocu-
pant-se de la secretaria d’Acció
Política, encarregada de definir
les intervencions dels represen-
tants del PSC en totes aquelles
institucions on els socialistes
catalans tenen representació, és
a dir, al Parlament, al Congrés i
al Senat, al Parlament Europeu
i a tots els consistoris catalans on
tenen regidors.

En aquest sentit, pel càrrec
que ocupa en el partit, l’alcalde
cornellanenc és un dels mem-
bres del partit que més contac-
te té amb la resta de represen-
tants al territori, ja que s’enca-
rrega de definir l’estratègia po-
lítica que han de seguir els re-
gidors del PSC per tal d’asse-
gurar-se que el missatge del
partit és coherent.

POLÈMICA4Una moció sobre
memòria històrica presentada
per Podemos al Ple de novembre
va aixecar polseguera. Els liles van
portar un text a proposta de dues
entitats de memòria històrica de
la ciutat, Col·lectiu Republicà del
Baix Llobregat i l’associació ‘Ate-
os y republicanos’, on demanaven
que s’instal·lin a la ciutat dues
llambordes per recordar els dos
regidors de l’Ajuntament que
van ser afusellats pel franquisme.
Aquesta idea va néixer a Mallor-
ca, seguint la iniciativa impulsa-
da per l’artista alemany Gunter
Demnig que recorda les persones
que van patir els camps d’exter-
mini nazis, però canviant les
llambordes daurades, conegu-
des com a ‘stolpersteine’, per
unes de platejades.

Aquest origen compartit va
suposar el primer xoc entre Es-
querra i Podemos. La portaveu
dels republicans, Raquel Albiol,
que el març va presentar una mo-
ció per demanar llambordes pels
sis cornellanencs represaliats als
camps nazis, va assegurar que
aquestes altres no existien. Des-
prés, ERC es va retractar a les xar-
xes socials i va demanar disculpes
a l’associació memorialista de
Mallorca que ha impulsat la idea.

A partir d’aquí, el Ple es va

anar encenent, fins al punt que
l’alcalde Antonio Balmón va dir
que “hi ha maneres de dir les co-
ses que no ajuden”.

OBJECTIU COMPARTIT
Durant el Ple, tots els partits van
dir que estan a favor de fer un ho-
menatge a les víctimes del fran-
quisme. Fins i tot Ciutadans hi va
votar a favor. Però també van de-
manar a Podemos que retirés la
moció per poder-ne consensuar
una entre tots per al Ple d’a-
quest mes, cosa que les regidores
no van acceptar argumentant
que es tracta d’una moció de
dues entitats i no del seu partit.

Davant d’això, el govern va
presentar una esmena a la tota-
litat on es proposava fer un ho-
menatge a tots els represaliats pel
franquisme i Esquerra hi va su-
mar una altra esmena on reclama
una reunió entre entitats i partits
per tractar el tema. En aquest
punt, Balmón va demanar que es
retirés la moció de Podemos per
evitar “una votació trencada” en
un tema que tots comparteixen i
va defensar que les propostes de
tots els partits sumaven.

Finalment, però, el Ple va re-
butjar la moció de Podemos i va
aprovar la presentada pels co-
muns amb l’esmena d’ERC.

Acció a Girona com la que va proposar Podemos. Foto: Lourdes Casademont/ACN

Una moció de Podemos sobre
memòria històrica escalfa el Ple
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Alumnes de primària fan una
‘escola intel·ligent’ al Citilab
EDUCACIÓ4Treballar el con-
cepte de ciutat intel·ligent a par-
tir d’una maqueta. Aquest és
l’objectiu de l’activitat que han fet
els estudiants de primària de l’es-
cola Ignasi Iglésias de la ciutat,
que han construït la reproducció
d’una escola durant una sessió al
Citilab.

Amb aquesta maqueta, els
estudiants han pogut descobrir
qüestions com l’eficiència ener-

gètica, la sostenibilitat, la gestió
de residus o l’automatització de
mecanismes rutinaris i aplicar-
los en la maqueta per tal de mi-
llorar l’edifici i facilitar la vida als
que l’han de fer servir.

Aquesta és una de les activi-
tats que s’impulsen des del Citi-
lab per tal d’introduir el concepte
‘smart city’ o ciutat intel·ligent als
estudiants d’educació primària
de la ciutat.

Construeixen una planta
d’energia solar al Japó

INNOVACIÓ4L’empresa d’en-
ginyeria cornellanenca Concom
ha dissenyat una planta solar
que s’està construint prop de la
ciutat d’Hitachi, al Japó. Un cop
enllestida, la planta ocuparà
unes 35 hectàrees de superfície
i generarà l’energia equivalent
per a subministrar electricitat a
unes 130.000 llars.

Aquest projecte, el més gran
que ha desenvolupat íntegra-
ment l’empresa cornellanenca
especialitzada en el desenvolu-
pament i manteniment de grans
infraestructures, suposarà una
inversió de 65 milions d’euros i
la previsió és que s’acabi de
construir durant l’any que ve.

Josep Padró, director execu-
tiu de la companyia, ha explicat
en declaracions a l’ACN que el
projecte que impulsen pretén fo-
mentar el consum d’energies
renovables al país nipó. Segons
Padró, la planta subministrarà
energia a la xarxa elèctrica ja-
ponesa i aquesta es podrà con-
sumir a qualsevol punt de l’illa.

A més de la construcció de la
planta, Concom, que ha pogut
impulsar aquest projecte gràcies
a la filial que l’empresa va obrir
al Japó el 2014 gràcies al suport
d’ACCIÓ, l’oficina de promoció
econòmica de la Generalitat,
també s’encarregarà del mante-
niment del centre.

COMPETICIÓ4El joc ‘The Ad-
venture of the Change’, creat
per sis estudiants de l’institut Es-
teve Terradas, és el videojoc
guanyador de l’edició d’aquest
any del Game Jam. El jurat va
triar aquesta proposta pel des-
envolupament tecnològic del
joc, però també pel disseny i
pel guió de la història en què es
basa.

El videojoc està format per
cinc mons diferents que pateixen
greus problemes mediambien-
tals i de sostenibilitat. En aques-
ta situació, el protagonista ha de
fer servir la seva imaginació i la
seva capacitat inventiva per tro-
bar solucions que permetin re-
soldre aquests problemes.

Els guanyadors són la Gise-
la Álvarez, l’Alejo Eiras, en Raúl
García, en José Luís Martín, en
Juan Antonio Medina i l’Erik Ta-
maño, integrants de l’equip ‘Re-
ference’.

La seva proposta va quedar
per davant del joc que va pre-
sentar l’equip ‘Los Fantásticos’,
format per quatre alumnes del
centre Bon Soleil de Gavà.
Aquests van proposar el joc ‘Two
points of View’, que vol que el ju-
gador experimenti les dificultats
que té un infant del Tercer Món
per aconseguir menjar i aigua i

que el jugador experimenta en
primera persona a través de di-
ferents situacions adverses que
es viuen dins del joc.

MEDI AMBIENT I APRENENTATGE
El Game Jam, organitzat pel Ci-
tilab, la St Peter’s School, la Sin-
gularity Foundation i l’Escola de
Noves Tecnologies de la Univer-
sitat de Barcelona, consisteix a
reptar als estudiants a desenvo-
lupar el prototip d’un videojoc en
48 hores i que aquest tracti sobre
tres dels 17 Objectius de Desen-
volupament Sostenible. Fam zero,

Salut i benestar i Ciutats i comu-
nitats sostenibles van ser els ob-
jectius triats aquest any.

Durant els dos dies que dura
la competició, els estudiants han
de concebre el videojoc, crear-ne
la història, el guió i els protago-
nistes que hi apareixeran, dis-
senyar l’art i el so del joc i pro-
gramar la mecànica que el farà
funcionar.

La idea dels organitzadors és
que els alumnes desenvolupin el
pensament computacional i des-
pertar-los les vocacions científi-
co-tècniques.

Participants del Game Jam treballant en el seu projecte. Foto: Twitter (@jltouron)

L’Esteve Terradas crea el millor
videojoc del Game Jam
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NADAL4Músics, malabaristes i
saltimbanquis, les bústies del
Mag Maginet, l’arbre dels desit-
jos de la Fada Ondina o l’enorme
bola nadalenca il·luminada que
presideix la plaça de Catalunya.
Aquests són només alguns dels
elements que, des de principis de
mes, omplen els carrers i barris de
la ciutat d’activitats relaciona-
des amb les festes nadalenques.

Aquesta campanya, impul-
sada per l’associació de comer-
ciants Cornellà Compra a Casa
amb el suport de l’Ajuntament,
vol animar als cornellanencs i a
les cornellanenques a sortir al ca-
rrer perquè facin les seves com-
pres a les botigues i establi-
ments de proximitat i no marxin
fora de la ciutat.

CERCAVILES ALS BARRIS
Un dels escenaris triats per veu-
re aquestes activitats són els
principals eixos comercials dels
diferents barris de la ciutat.

Fins al 4 de gener, a partir de

les 12 del migdia i cap a dos
quarts de sis de la tarda, una cer-
cavila acompanyada per una
banda de música formada per
una locomotora, un tricicle i di-
ferents animals, entre els quals
hi haurà un elefant gegant que
anirà acompanyat dels patges
reials, que es dedicaran a repar-
tir caramels. 

HORARIS ESPECIALS
Els que també s’han sumat a
aquesta iniciativa són els mercats
municipals de la ciutat, que des
de principis de mes estan fent ac-
tivitats per als més petits. A
més, durant aquestes festes tam-
bé faran horaris especials per po-
der anar a comprar allò que es
necessiti pels àpats d’aquestes
dates assenyalades.

Per exemple, dilluns 23 de
desembre, el mercat del Centre,
el de Marsans i el de Sant Ilde-
fons obriran tot el dia i l’endemà,
dia 24, els tres estaran oberts fins
a les tres de la tarda.

El comerç local surt al carrer
» Els comerciants i l’Ajuntament organitzen activitats per promocionar el comerç de proximitat

» La música i les cercaviles ompliran els mercats i els eixos comercials durant aquestes festes

Una de les activitats als mercats municipals per animar les compres al comerç de proximitat. Foto: Ajuntament

Nou servei | Obre el túnel de vent a l’Splau
El centre comercial Splau ofereix un nou servei als seus visitants. Des de principis de
mes, ja estan obertes les portes del túnel de vent de l’empresa Windoor. Les instal·la-

cions, que han costat 14 milions d’euros, permetran viure l’experiència de volar.
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Un partit de Copa i un de lliga.
Un enfrontament al Municipal i
un desplaçament a un dels camps
més durs de Segona B. La UE
Cornellà de Guillermo Fernández
Romo voldrà tornar a exhibir, en
poc més de quatre dies, les sen-
sacions de conjunt sòlid que ja fa
mesos que l’equip mostra.

I és que després de les victò-
ries a casa contra dos dels con-
junts de la zona alta (2-0 contra
el Sabadell i 1-0 contra el Lleida
Esportiu), el pròxim repte per al
conjunt de Fernández Romo serà
una nova aventura a la Copa del
Rei el pròxim dijous 19 a dos
quarts de nou del vespre. L’Ori-
huela, penúltim classificat en el
mateix grup de Segona B que els
cornellanencs, serà el rival en
aquesta primera eliminatòria de

la competició del KO i l’últim
equip que desfilarà pel Municipal
abans que s’acabi l’any.

Passi el que passi contra el
conjunt oriolà, els verds tancaran
el 2019 competitiu el diumenge
22 a les cinc de la tarda visitant
Castalia, el camp del CD Caste-
llón, un dels escenaris més em-
blemàtics de la categoria. Després

d’aquest viatge, la plantilla, el
cos tècnic i la directiva podran
gaudir d’unes vacances més que
merescudes, ja que la Segona B
s’aturarà fins al cap de setmana
anterior a la Nit de Reis. El primer
partit del 2020 serà també l’últim
de la primera volta i farà que els
de Fernández Romo rebin la vi-
sita del Valencia Mestalla. 

L’equip verd viu un moment dolç. Foto: UEC

La Copa, penúltim repte 
del 2019 per a un Cornellà sòlid
» L’últim partit de l’any serà un examen a la lliga, la visita a Castalia

» La Segona B s’aturarà fins al primer cap de setmana de gener

Gran ratxa del CB Cornellà
que li serveix per ser tercer

Una dinàmica
excel·lent de tres
triomfs seguits
han servit per-

què el CB Cornellà de Juan Couto
escali fins a la tercera posició del
grup C-B de la lliga EBA.

L’equip blau va acabar el no-
vembre amb un somriure i ha
aconseguit derrotar, en els dos
partits que s’han jugat abans i
després del Pont de la Puríssima,
la UE Barberà (67-85) i el BBA
Castelldefels (84-60), arribant a
acumular un balanç de nou vic-
tòries i tres empats en 12 partits. 

El CBC clourà l’any (i la prme-
ra volta de la lliga) el pròxim dis-
sabte 21 a la pista del líder, el CB
Tarragona, i posteriorment gau-
dirà de l’aturada nadalenca fins
al 12 de gener, quan tornarà a
viatjar, a la pista del Palma.

SENSE LLIGA CATALANA
La pitjor notícia del mes, però, va
ser l’eliminació de l’equip en la
ronda de quarts de final de la Lli-
ga Catalana EBA. Els cornella-
nencs no jugaran la Final a Qua-
tre després de perdre clarament
a Vic (101-72) el passat dia 5.

Lucía Aranda es classifica 
per a l’Open de Madrid sub16
TENIS4La jove tenista corne-
llanenca Lucía Aranda jugarà el
Mutua Madrid Open de l’any
que ve en categoria sub16. 

Aranda, que té 15 anys, i des
de que tenia 4 entrena a les ins-
tal·lacions que la Federació Ca-
talana de Tennis té a la ciutat, va
aconseguir el bitllet per a una de
les cites més esperades del 2020
(es jugarà durant el mes de maig
de forma simultània a les cate-
gories absolutes) gràcies a la seva
victòria en el torneig de classifi-
cació, celebrat a Valldoreix a fi-
nals d’octubre. La cornellanenca

va derrotar de forma clara Lucía
Ros per 7-5 i 6-2.

La seva precocitat i el seu ta-
lent, de fet, ja l’ha portat a jugar
algun torneig de categoria supe-
rior en aquest 2019. Per exemple,
Aranda va arribar als quarts de fi-
nal del Trofeo Apple Bowl, cele-
brat a Avilés (Astúries) durant el
passat mes de juny.

Aranda, doncs, seguirà en-
trenant amb la vista posada en
aquesta cita, però sense descui-
dar els campionats de la tempo-
rada 2020, que es posarà en
marxa el mes que ve.

El Basket Almeda enllaça
tres derrotes consecutives

Després de la victòria
contra el BF Vilade-
cans el mes passat, el

Basket Almeda ha encadenat
tres derrotes consecutives.
Aquesta mala ratxa ha provocat
que l’equip groc caigui fins a la
cinquena posició de Copa Cata-
lunya, amb sis victòries i cinc par-
tits perduts.

Les de Guillem Abelló, doncs,
voldran capgirar aquesta mala di-
nàmica abans que s’acabi l’any,

i afrontaran l’últim partit abans
de les vacances el pròxim dia 22
a Barcelona contra un equip
que, ara mateix, és un rival di-
recte, el CB Roser.

Després d’aquest partit, la
categoria s’aturarà durant dues
setmanes senceres, de manera
que l’equip tornarà a la feina la
segona setmana del gener del
2020 per preparar el retorn a la
lliga, previst per al dissabte 11 a
casa contra el Joviat.

Atletisme | Córrer per una bona causa: la Cursa de Reis 2020
Una caminada i quatre curses. El pròxim diumenge 5 de gener, la ciutat tindrà l’opció de

començar l’any 2020 suant per una bona causa, la Cursa de Reis. De cara a l’edició de
l’any que ve,  recaptació es destinarà a l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai.

Pau Arriaga
CORNELLÀ
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Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 
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Capses de cartró

Papers

Diaris i revistes

→Capses de cartró

Papers

Diaris i revistes

EL PAPER,
ELS DIARIS 
I LES CAPSES
DE CARTRÓ 
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.
→ VAN AL BLAU
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L’encàrrecés, probablement, un dels llibres
més interessants de tots els que s’han es-
crit sobre el Procés. Xavier Melero, un dels
advocats amb més prestigi i alhora més
polèmics del judici de l’1-O, ha decidit
compartir la seva experiència: la d’un ad-
vocat no independentista que ha de-
fensat amb professionalitat un dirigent
independentista, Joaquim Forn.

Viu en línia

Llibres

L’encàrrec
Xavier Melero

La companyia DARA, amb Roc Esquius
com a director, presenta una reinterpre-
tació del clàssic nadalenc català per ex-
cel·lència. En un viatge a l’any 0, la Mar-
tina, una nena que no vol celebrar el Na-
dal, haurà d’aliar-se amb un pastor per
aturar els plans de Satanàs, que precisa-
ment vol fer desaparèixer el Nadal.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Els pastorets de la Martina
Roc Esquius

El britànic Harry Styles ha publicat aquest
desembre el seu segon disc en solitari:
Fine Line. Aquest àlbum d’estudi, que in-
clou una dotzena de cançons noves,
suposa la consolidació del cantant com
a solista, una etapa que va començar el
2017. Des d’aleshores, l’artista ha volgut
marcar distància amb la seva faceta d’in-
tegrant de la boy bandOne Direction. 

Música

Juan Tomás Ávila Laurel, un escriptor de
Guinea Equatorial, viu refugiat a Sant Cu-
gat del Vallès des del 2011, quan va ha-
ver de marxar del seu país fugint de la dic-
tadura de Teodoro Obiang. Marc Serena
viatja al país africà de la mà del seu au-
tor més traduït i s’endinsa en un món en
què encara avui dia es pateixen les con-
seqüències del colonialisme.

Pelis i sèries

L'escriptor d'un país sense llibreries
Marc Serena

Fine Line
Harry Styles

Fira de Santa Llúcia 2019
Amb les festes de Nadal a tocar, la tradicional Fira de

Santa Llúcia de Barcelona enceta els darrers dies de l’edi-
ció d’enguany. Caganers, tions, avets i altres elements

decoratius han omplert l’avinguda de la Catedral des del
29 de novembre i ho faran fins al pròxim dia 23. Així, cu-
riosos i compradors s’hauran d’acomiadar d’aquesta cita
–un dels grans clàssics nadalencs de la capital catalana–
amb la certesa que l’any que ve la podran tornar a gau-
dir. De fet, aquest mercat es va fer per primer cop l’any

1786, de manera que ja acumula 233 edicions.

Als 27 anys, Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu,
1971) va fundar la companyia Teatre de Guerrilla, que

continua en actiu. Durant aquests més de vint anys,
ha combinat el teatre amb la ràdio i, so-

bretot, amb la televisió. L’origen de l’è-
xit que l’acompanya avui dia es remun-

ta a l’any 2013, quan es va estrenar El Foras-
tera TV3. Amb aquest format, Masferrer ha reco-

rregut els pobles petits de Catalunya explicant histò-
ries anònimes que han robat el cor a centenars de

milers d’espectadors. Mantenint l’esperit del progra-
ma, el passat dia 15 va presentar La Maratód’una for-

ma innovadora: recorrent 500 quilòmetres en auto-
car arreu del territori. A més, el van acompanyar els

tres grans presentadors de ràdio catalans: Mònica Te-
rribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que van ser a Tàrrega,

Olot i Reus, respectivament. Per acabar, des del 
Casino l'Aliança del Poblenou, tots quatre van 

anunciar la xifra recaptada: 9.404.256 euros.

Q U I M  M A S F E R R E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un presentador de renom
La seva fama es deu, sobretot, al programa ‘El Foraster’ 

Famosos

Presentar La Marató de TV3
Ho va fer d’una forma innovadora: recorrent Catalunya

Elogis dels seus seguidors
Com sempre, la xarxa li va dedicar molts comentaris positius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

| Cardpocalypse
L’estudi Gambrinous presenta aquesta barreja de joc de cartes i joc
de rol que enamorarà els qui van viure la seva infància als anys 90.

QUI ÉS?
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20, 21 I 22 DE DESEMBRE
Tarda Els dies 20 i 21 d’aquest mes,  la música

serà protagonista per Nadal amb les propostes
que corals de la ciutat i entitats ens aporta-
ran. / Diferents espais de la ciutat.

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
17:00 El penúltim divendres del mes (i també

de l’any) es farà la darrerea sessió del curs Club
de fotografia, pensat per donar claus teòri-
ques i pràctiques als joves aficionats a aques-
ta disciplina. / CRAJ.

FINS AL 31 DE DESEMBRE
19:00 Les setmanes que falten abans que s’a-

cabi l’any seran les darreres en les quals es fa-
ran sessions del taller d’aproximnació al
teatre per a joves que tinguin entre 16 i 21
anys. / CRAJ.

FINS AL 31 DE DESEMBRE
Matí-Tarda El projecte Rato baltin (galleda ver-

mella) treballa des de fa 3 anys donant eines
a nenes i dones nepaleses, per eradicar la pràc-
tica del chhaupadi i s’exhibeix en aquesta mos-
tra. / Biblioteca Central de Cornellà.

FINS AL 26 DE GENER
Matí-Tarda Aquest mes i el que ve es pot visi-

tar al Castell de Cornellà la catorzena edició
de la Mostra del Grup de Pintors de Cornellà,
una exposició que ja és tradició a la ciutat en
l’època de Nadal. / Castell de Cornellà.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
18:00 La companyia Roberto G. Alonso ens por-

ta un cant a la diversitat, a la solidaritat i a
l’esperit de superació en un espectacle ple de
màgia i fantasia. / Teatre Auditori.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
17:00 Aquest any el Club d’Amics del Ferrocar-

ril de Cornellà volen que el trenet de Can Mer-
cader també sigui present a les festes de Na-
dal. Circularà durant tota la tarda. / Parc de
Can Mercader.

DISSABTE 11 DE GENER
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la tret-

zena jornada de Copa Catalunya femenina en-
tre el Basket Almeda i el Joviat. / Pavelló d’Al-
meda.

Zaquizami és un concert teatral dirigit
a tota la família. Les entrades ja es po-
den adquirir online i al teatre. / Teatre
Auditori.

‘Zaquizami’, una proposta
per a la família a l’Auditori

Diumenge 22 de desembre a les 18:00

Cada dimarts a la tarda, a l'Espai Jove
Sant Ildefons, podràs aprendre a es-
criure lletres de rap i posteriorment gra-
var-les. Cal inscripció prèvia. / Espai Jove
Sant Ildefons.

El curs de rap seguirà en marxa
fins a finals del mes que ve

Tots els dimarts a les 17:00

Rafa Melero, autor de El secreto está en
Sasha, serà el convidat en la primera
edició de la Nit del Llop del mes que
ve. Cal reservar plaça per email. / Or-
feó Catalònia.

Rafa Melero participarà en la 
primera ‘Nit del Llop’ del 2020

Dijous 16 de gener a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la se-
gona ronda de la Copa del Rei entre la
UE Cornellà i l’Orihuela CF. / Municipal
de Cornellà.

El somni de la Copa del Cornellà 
començarà contra l’Orihuela
Dijous 19 de desembre a les 20:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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