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L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es cas-
tiga amb penes de presó. 
Amb l’objectiu de despena-

litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.
Així, la seu de l’entitat a Bar-

celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.
A banda, el reforç del conve-

ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presen-
tar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apa-
reixia com un dels 10 punts pro-
gramàtics principals.
“Estem molt esperançats”,

admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 
Pel que fa al suport ciutadà,

l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Anna Utiel 
CORNELLÀ

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
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La lupa

per @Modernetdemerda

You had one job

De mica en mica anem percebent que l'e-
mergència més flagrant que viu la llen-
gua catalana l'hem de situar entre els jo-
ves, que no tenen tots els referents que
haurien de tenir per sentir-se completa-
ment orgullosos (?) de la seva llengua. Ja
sabem com funcionen aquestes coses en
plena adolescència: calen fars que ens
il·luminin i que ens reafirmin l'atractiu de
les nostres conviccions.
Els que estem preocu-

pats per aquest tema posem
la lupa sobre TV3, i la televi-
sió pública catalana acaba
sent sovint, i amb raó, l'ase
dels cops. No hi ha una es-
tratègia lògica per a la reali-
tat juvenil del 2020. Tampoc hi era
abans-d'ahir. Ni el 2017. No hi ha mas-
sa res. Només hi ha paràlisi, i un tsuna-
mi -més audiovisual que democràtic- que
ens passa per sobre.
Però, enmig d'aquest panorama tan

dantesc, hi ha quelcom que encara m'in-
quieta més que la inoperància del motor
més potent que tenim. I és el paper de les

entitats i organitzacions que van néixer
exclusivament per defensar el català. A di-
ferència del govern o de TV3, que tenen
un miler de prioritats -entre les quals, la
salut del català-, aquestes entitats només*
tenen una missió en aquesta vida: evitar
que passi el que està passant, posar el crit
al cel per denunciar la tragèdia, fer de lob-
bies, remoure-ho tot per aconseguir que

el català perduri en un dels seus moments
més difícils.
I això no crec que s'estigui produint.

No es percep, almenys. On són? Per què
no les veiem sovint exercint una pressió
ferma? Per què no hem llegit cap mani-
fest contundent ni hem viscut cap gran
acció que remogui consciències i que ins-
ti a la ciutadania i al poder a revertir la si-

tuació? Si no hi ha un cop de puny sobre
la taula, és molt complicat que res es mo-
gui. Si ni aquells més interessats a enfortir
el català no fan pressió per enfortir-lo, nin-
gú ho farà per amor a l'art. Tampoc TV3.
I amb això no vull dir que no s'estigui

fent absolutament res en aquest sentit;
dono per descomptat que alguna cosa, en-
cara que no hagi transcendit, s'està fent

per avançar. Que s'està pres-
sionant. Ho dono per des-
comptat pensant en la salut
de la llengua i, sobretot, en la
meva salut mental.
Però és urgent que, da-

vant l'emergència lingüísti-
ca que estem vivint, ens po-

sem les piles d'una vegada, que siguem
actius sense descans. Tothom. Els ca-
talanoparlants, els primers. Les insti-
tucions, no cal dir-ho. Però el paper de
les entitats és especialment impres-
cindible, perquè sense la denúncia i la
motivació d'aquells que van néixer per
denunciar i motivar, el repte se'ns farà
encara més colossal del que ja és.

Si ni aquells més interessats a enfortir 
el català no fan pressió per enfortir-lo,

ningú ho farà per amor a l’art, tampoc TV3

Hem despertat amb la
pitjor de les notícies a

Sant Joan Despí. El mas-
clisme continua arrencant vides. Sense
paraules per expressar tanta indignació
i dolor. El nostre acompanyament i es-
calf a tota la família. No pararem fins a
acabar amb aquest masclisme que ens
mata dia a dia.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi, lo que más me ir-
rita (y asusta) del asun-

to del coronavirus es ese
sistemático "Está todo bajo control"
que suelta cada responsable político o
médico cada vez que le preguntan.
Francamente, preferiría un "Es pre-
ocupante, pero tenemos confianza y
estamos trabajando duro".

@Relojero781

Un cop més, els hono-
rables consellers legí-

tims @junqueras, @jor-
diturull, @raulromeva, @quimforn, @jo-
seprull i @dolorsbassac, injustament
cessats, acusats i empresonats per Es-
paña de manera tendenciosa i covarda,
donant una enorme lliçó de democrà-
cia i coherència. Persistirem!

“Abascal y Espinosa de
los Monteros cobraron

salarios de Vox con fon-
dos del Consejo Nacional de la Resis-
tencia de Irán. Vox se fundó en 2013
con un millón de euros del CNRI, que
tuvo brazo armado en la lista de orga-
nizaciones terroristas de EEUU hasta
2012”. Fuente: El País.

@javinsan@Capablanca1714@riera_judith
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Els semàfors

Estopa
Els germans Muñoz han rebut un nou

premi en reconeixement a la seva carre-
ra artística. David i José han estat guar-
donats com a millor grup pels premis
Odéon, uns nous guardons que volen
ser els ‘Goya’ de la indústria musical. 

pàgina 9

Basket Almeda
La bona feina del club va veure’s recom-
pensada amb la convocatòria de Claudia
Soriano i Mario Díaz per a l’AllStar de
Copa Catalunya que va celebrar-se a

Granollers. Els dos jugadors, a més, van
guanyar en els partits de les estrelles. 

pàgina 12

Restaurant Plats
El local del xef Xavier Llanos ha entrat
a la guia dels 50 millors restaurants

de la comarca i ho ha fet entre els deu
primers. La novena posició aconseguida
reconeix l’aposta per la cuina creativa,

de mercat i amb productes locals. 
pàgina 10
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Safata d’entrada

A toda esa gente española y cata-
lana, pretendidamente de iz-
quierdas, que celebran haber sub-
ido el sueldo mínimo 50 míseros
euros, pero callan ante el bloqueo
de IU-Podemos y el PSOE a in-
vestigar al monarca por forrarse
vendiéndole armas a asesinos en
Arabia Saudí y Turquía:
Calláis cuando meten en la

cárcel y torturan a chavales y cha-
valas catalanas acusadas de terro-
rismo sin haber una sola víctima,
sin ni un solo atentado, sin ha-
berle hecho daño a nadie, pero
¡ah!, sois capaces de escribir que
los catalanes renegamos de un
jefe de policía porque no quiere la
independencia de Cataluña.
¿Queréis generalizar? Bien,

“nosotros” le respetamos, este-
mos de acuerdo o no con su ideo-
logía, porque se negó a cargar
contra votantes pacíficos. Sois
“vosotros” quienes le inhabilitas-
teis y le queréis condenar a 15
años de cárcel por ello.
Ahora ya podéis seguir escri-

biendo artículos de mierda.

Callar
per Mani Martínez

El Delta de l’Ebre en regressió
per Jordi Lleal 

El gener de 2017, un temporal
de gregal va provocar una tren-
cadissa al delta de l’Ebre, amb
greus danys i una important re-
gressió a diversos punts, que po-
dia provocar el seu col·lapse. Es
diu que els humans són els
únics animals que ensopeguen
dues vegades amb la mateixa
pedra. No és veritat, poden ar-
ribar a ensopegar amb la ma-
teixa pedra més vegades. La
borrasca Gloria torna a posar-
nos davant del món real: el delta
de l’Ebre és més que un lloc on
estudiar les aus migratòries,
anar-hi a devorar una paella o
una mariscada i passejar pels
seus vorals. És un territori on
molts dels nostres compatrio-
tes treballen i intenten, d’acord
amb el respecte al territori i el
medi ambient del delta, gua-
nyar-se la vida.
Estudis elaborats entre 1957

i 1989 sobre la regressió del
delta preveien la desaparició de

l’illa de Buda, l’istme del Tra-
bucador i la fletxa dels Alfacs.
Malauradament, algunes d’a-
questes previsions, amb el tem-
poral Gloria, s’han acomplert.
Es calcula que l’Ebre, sense

les preses, aportava entre 10 i
20 milions de tones de sedi-
ments cada any i ara, tot just
90.000 tones. Mequinensa,
Riba Roja i Flix retenen, des de
la seva construcció, milions de
tones de sediments amb la con-
següent pèrdua de capacitat
d’embassament d’aigua. La
gent i entitats dels territoris
afectats porten a fi de bé una
Campanya dels Sediments per
obligar a les companyies que
regenten els embassaments a
obrir les comportes de fons per
desguassar els sediments, que
ajudarien a equilibrar de nou
els terrenys i les barreres natu-
rals del Delta. La política de pe-
daços s’ha d’acabar, calen so-
lucions definitives. Ja! 

A les xarxes

@bru_esteve: És una merda que instinti-
vament tingui ganes de donar les gràcies
a un famós pel sol fet de parlar la seva
llengua materna. Però gràcies.

@antonibassas: Lorena Roldán acaba i els
diputats de Ciutadans se’n van sense es-
coltar la resposta de Junqueras: (irònic) “Ara
se’n van? Ara que començàvem a dialogar?”

#Comissió155

@adrisantaa: Jordi Turull se sincera da-
vant els diputats: “Si volen fer-nos l’estada
a presó feliç, no facin episodis com els d’a-
hir. Hi som a temps”.

#TensióAlParlament #CatalàAlsGrammy

Les millors
perles

L’esquelet d’una balena, una mandíbula humana o una bicicle-
ta. Aquests són alguns dels objectes que el mar ha retornat a
les platges catalanes a causa del temporal Glòria. La borrasca

també ha servit per alertar de l’impacte dels plàstics d’un sol ús:
s’han trobat envasos i embolcalls de productes dels anys 60 i 70. 

Avast, l’antivirus gratuït que fan servir més de 430 milions
de persones cada mes, hauria estat recopilant i venent
dades dels seus usuaris. Ho ha revelat una investigació

que també apunta que les empreses compradores d’aquestes
dades serien Google, Microsoft, Pepsi o Sephora, entre d’altres.

Detenen a Arizona un home que havia disfressat un esquelet i
l’havia assegut al seient del copilot del seu cotxe per poder
circular pel carril VAO, només permès per a vehicles amb

dues o més persones. L’home, de 62 anys, havia col·locat un barret a
l’esquelet. Sorprenentment, l’estratègia no li va funcionar.

Exhibició d’enginy. La resposta d’un nen en un examen
d’anglès s’ha fet viral a les xarxes socials. L’exercici li de-
manava que traduís el verb ‘disparar’ i l’escrivís en present,

passat i participi. L’estudiant ho va veure clar: la seva resposta
va ser “Pim, pam, pum”.

La mort de Kobe Bryant i la seva filla ha colpit el món sencer i les
mostres de condol i respecte no s’han fet esperar. A les Filipi-
nes, han volgut anar més enllà i han pintat una pista de bàs-

quet amb una gran imatge del mític jugador i la petita Gigi, que
prometia convertir-se també en una estrella d’aquest esport.
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TRIBUNALS4Els serveis jurí-
dics de l’Ajuntament estan es-
tudiant quin procediment ha de
seguir el consistori per poder-se
presentar com a acusació contra
els cinc detinguts que hi va ha-
ver a la ciutat dissabte 25, des-
prés d’una baralla que va en-
frontar, pels carrers de la ciutat,
aficionats de l’Espanyol i de
l’Athletic de Bilbao just abans del
partit de lliga que havien de dis-
putar aquests dos equips a l’RC-
DE Stadium el mateix dissabte a
la una del migdia.
Després de passar a disposi-

ció judicial, els cinc detinguts per
aquest enfrontament van sortir
en llibertat, però el jutjat d’ins-
trucció número 3 de la ciutat els
acusa d’un delicte de “baralla tu-
multuària i lesions”, tal com re-
cull l’ACN.
A més, la jutgessa que s’ha fet

càrrec del cas els va imposar una
ordre d’allunyament d’un quilò-
metre a qualsevol camp de fut-

bol, estadi o espai similar on ju-
gui l’Athletic de Bilbao.

CORREDISSES PELS CARRERS
Vidres trencats i taules i cadires
de les terrasses dels bars fetes
malbé són el rastre que va deixar
al barri de la Riera la baralla en-
tre aficionats de l’Espanyol i de
l’Athletic de Bilbao.
Alertats per la cridòria i els al-

darulls del carrer, molts veïns i
veïnes van sortir als balcons per
veure què passava. Llavors va ser
quan van poder presenciar l’es-
cena davant de casa seva. Segons
l’ACN, la baralla va acabar amb
un ferit que els Serveis d’Emer-
gència van traslladar a un centre
hospitalari.
A les xarxes socials, alguns

veïns i veïnes, així com entitats
i partits, van denunciar la ba-
ralla i la situació que es genera
al barri cada dia que els blanc-
i-blaus disputen un partit al
seu estadi.

El consistori serà acusació en el
cas de la baralla entre aficionats
» Els fets van passar dissabte 25, abans del partit Espanyol-Athletic
» Alguns veïns denuncien la situació que viuen cada dia de partit

A presó un home que va
agredir sexualment una noia

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir un home
per agredir sexualment una noia
de 25 anys a la ciutat. Com ex-
plica l’Agència Catalana de No-
tícies, l’agressor, també corne-
llanenc i sense antecedents po-
licials, va ser detingut el 9 de ge-
ner i va ingressar a la presó des-
prés de passar a disposició judi-
cial acusat d’un delicte d’agres-
sió sexual i d’un altre de robatori
amb violència i intimidació.
Segons van relatar els agents,

els fets van passar el dia de Na-
dal, 25 de desembre, cap a les sis

del matí. L’home, de 27 anys, es
va apropar a la víctima en el por-
tal d’un edifici i li va fer toca-
ments.
L’agressor va fugir del lloc

quan es va adonar que dos ho-
mes, alertats pels crits de la
noia, s’apropaven al portal per
ajudar-la. Abans de marxar,
però, li va robar el mòbil.
Els Mossos van poder iden-

tificar l’autor gràcies a les imat-
ges enregistrades per les cà-
meres de seguretat que hi ha
instal·lades al portal on van
passar els fets.

El gerent de la química que va
explotar va ser regidor del PSC
SOCIETAT4José Luis Morlanes,
conseller delegat d’IQOXE, la fà-
brica química que va explotar di-
marts 14 a Tarragona, va estar
implicat en la vida política i so-
cial de la ciutat.
Des del 1999 i fins al 2003,

Morlanes va ser tinent d’alcalde
de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajun-
tament, quan José Montilla era
qui ostentava l’alcaldia. De fet,
com han recollit diferents mit-
jans, fonts socialistes van expli-
car en aquell moment que aques-
ta cartera havia de ser per a An-
tonio Balmón, que acabaria con-

vertint-se en l’alcalde de la ciutat
el 2004. El 1998, Morlanes tam-
bé va ser l’encarregat de substi-
tuir Montilla a la presidència del
Consell Comarcal, càrrec que
també va deixar el 2003.
Després del seu pas per l’A-

juntament cornellanenc, Mor-
lanes va tenir càrrecs de res-
ponsabilitat a l’Espanyol i a La
Seda, empresa que va acabar en
concurs de creditors i que es va
vendre les diferents fàbriques
que la formaven, com IQOXE a
Tarragona o Plastiverd al Prat,
que també dirigeix Morlanes.

El temporal Glòria 
deixa dos ferits a la ciutat 

CLIMA4El pas del temporal
Glòria, que va assotar tot el país
des del 19 al 23 de gener, també
va fer notar els seus efectes a la
ciutat. Segons el Sistema d’E-
mergències Mèdiques, dues per-
sones van quedar ferides de di-
versa consideració a la ciutat.
Un dels fets va passar a Sant

Ildefons, quan una persona va
quedar ferida greu després que
caigués el recobriment de la fa-
çana d’un edifici. L’altre incident

amb ferits va passar a Almeda,
quan un arbre va caure sobre
una furgoneta al carrer Tirso
de Molina.
A més, a Sant Ildefons tam-

bé es va haver de tancar l’Esco-
la Montserrat durant uns dies,
afectant 150 estudiants, després
que el vent afectés la coberta del
centre.
Protecció Civil també va res-

tringir l’accés al riu per l’augment
del cabal i el perill de crescudes.

Can Femades | 9 detinguts per una baralla multitudinària
Els Mossos d’Esquadra van detenir nou persones per participar en una baralla

que hi va haver davant la discoteca Capitolio, a Can Femades, en què es van veure
implicades una trentena de persones, algunes de les quals tenien armes blanques.

Captura de vídeo. Foto: Twitter (@kny_Xk)
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Per tal d’incentivar el reciclatge
i reduir les quantitats d’escom-
braries que acaben als abocadors
o a les incineradores, la Unió Eu-
ropea està apujant els impostos
que les ciutats han de pagar per
desfer-se de les deixalles que
no es reciclen. Això és un pro-
blema important que la ciutat ha
de resoldre aviat, ja que, tal com
Línia Cornellà explicava el mes
passat, actualment els cornella-
nencs només reciclen un terç de
les seves escombraries.
De fet, aquesta xifra està

lluny del llistó que marca la
Unió Europea, que demana que,
en menys de cinc anys, es recicli
el 55% de les escombraries que
es generen a les ciutats.
Tenint en compte aquestes xi-

fres, l’alcalde Antonio Balmón va
explicar en una trobada amb pe-
riodistes que l’Ajuntament vol
aprofitar la renovació del con-
tracte de recollida d’escombraries
i neteja viària per incloure can-
vis en el servei que serveixin per

modificar el sistema i evitar que
gairebé un 90% d’escombraries
que es poden reciclar (envasos,
paper i cartró o orgànica) acabin
al contenidor de rebuig.

PENALITZAR ELS INCÍVICS
Des del consistori expliquen
que, davant les dificultats d’a-
plicar el sistema porta a porta a
la ciutat, aposten pel sistema
de contenidors intel·ligents que
s’obren amb una targeta perso-
nalitzada.
Com explica Claudio Car-

mona, tinent d’alcalde de Políti-
ques Mediambientals, aquesta
mesura ha de servir per “indivi-
dualitzar i identificar la recolli-
da d’escombraries” i així poder
aplicar mesures per incentivar el
reciclatge o per penalitzar els que
no volen separar les seves dei-
xalles. En aquesta línia, Balmón
defensa que cal demostrar a la
gent “que si és incívica, ho és per-
què vol”.

REDUIR L’ÚS DEL COTXE
Canviar una ciutat pensada per
als cotxes, ideada durant els
anys 80 i 90, per un lloc “més
amable i agradable” per als via-

nants. Aquesta és una altra de les
apostes del govern municipal
segons Antonio Balmón, que va
remarcar les bones experièn-
cies aconseguides als diferents
punts de la ciutat on ja s’ha res-
tringit el pas dels vehicles.
De fet, l’alcalde va admetre

que les restriccions que ja hi ha
a Barcelona “s’anirà aplicant” a
la resta de ciutats de l’àrea me-
tropolitana, però va afegir que ha
de ser un model “menys agres-
siu i més comprensible” amb el

cotxe, que ha de poder conviure
amb els vianants i per això va rei-
vindicar els tancaments de tràn-
sit que s’apliquen a diferents
carrers i zones de la ciutat.

“NI LÒGICA NI COHERÈNCIA”
Des d’Esquerra consideren que
algunes d’aquestes mesures “no
tenen lògica”, ja que obliguen els
veïns a fer més voltes per arribar
a casa seva i acaben augmentant
les emissions que generen.
Ciutadans hi coincideix i as-

segura que aquesta “poca cohe-
rència” és a causa de la falta d’un
Pla Local de Mobilitat que s’es-
tà elaborant des del 2012.
Des de l’oposició, els dos

partits també estan a l’espera per
veure quines novetats inclourà el
plec de condicions que està ela-
borant el govern d’Antonio Bal-
món per treure a concurs el ser-
vei de recollida d’escombraries i
de neteja de l’espai públic, un
servei que assenyalen que ha
empitjorat els darrers anys.

Més reciclatge i menys cotxes
» L’Ajuntament vol canviar el servei de recollida d’escombraries per millorar les dades de reciclatge
» També vol aplicar restriccions de vehicles a més carrers i l’oposició demana que es faci amb lògica

Contenidors plens a vessar i deixalles per terra en un carrer de la ciutat. Foto: Twitter (@oscarpeto)

Pau Massip
CORNELLÀ
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OCUPACIÓ4Cornellà és la ter-
cera ciutat de la comarca on
més persones es van quedar a l’a-
tur durant el tercer trimestre
de l’any passat. Així ho diu l’In-
forme sobre conjuntura econò-
mica elaborat pel Fòrum Em-
presarial del Llobregat, que
col·loca la ciutat per darrere de
Sant Boi, amb 196 nous atu-
rats, i l’Hospitalet, amb 188 per-
sones. A la ciutat, 142 cornella-
nencs i cornellanenques s’han
quedat sense feina.
Una explicació d’aquesta

dada la pot donar la xifra d’em-
preses que han presentat el con-
curs de creditors, l’antiga sus-
pensió de pagaments, que acos-
tuma a ser el pas previ al tanca-
ment de la companyia.
Segons el mateix informe,

Cornellà també és la tercera ciu-
tat en aquesta classificació i, de
nou, també està situada darrere
de Sant Boi (16) i l’Hospitalet
(15). El registre del Fòrum Em-
presarial recull fins a 13 fallides
d’empreses a la ciutat. L’informe
també recull les dades d’empre-
ses que han fet fallida durant els
últims dos anys. En aquest cas,
la ciutat se situa en segona po-
sició, empatada amb Sant Boi,
amb 21 empreses que han pre-
sentat concurs de creditors, just

per darrere de l’Hospitalet, que
suma un total de 29 fallides.

ES CREA FEINA
Tot i aquestes xifres, el mateix in-
forme presenta una dada posi-
tiva sobre feina. Es tracta de la
que recull l’ocupació intertri-
mestral a la ciutat, que situa la
ciutat en quarta posició a l’hora
de crear feina si es comparen les
dades del tercer trimestre del
2019 amb les del segon.
Segons aquestes xifres, a la

ciutat es van crear 1.056 nous
llocs de treball entre el setembre

i el novembre de l’any passat,
arribant a un total de 40.948
persones amb feina.
En aquest rànquing, Corne-

llà només està per darrere del
Prat (2.956 nous llocs de feina),
Sant Andreu de la Barca (1.330)
i Sant Just Desvern (1.196).

AJUDA A LA INSERCIÓ LABORAL
Per reduir l’impacte d’aquesta si-
tuació, l’Ajuntament dedicarà
més 1,3 milions d’euros del pres-
supost a polítiques de formació
per facilitar la inserció laboral i
per contractar treballadors. 

Tot i pujar l’atur, a la ciutat s’ha creat feina durant el 2019. Foto: ACN

Creix l’atur a la ciutat amb 142
cornellanencs més sense feina

GUARDONATS4Els germans
Muñoz han tornat a estar reco-
neguts per la seva carrera musi-
cal i artística. José i David van re-
bre el premi Odéon al millor
grup d’aquest 2020 en una gala
que es va celebrar dilluns 20 de
gener a la nit al Teatre Real de
Madrid.
Els músics cornellanencs es

van imposar a grups tan po-
tents com Mago de Oz o Came-
la i amb nous noms de l’escena
com Oques Grasses. El reconei-
xement el van aconseguir, en
gran part, gràcies al nou disc que
han tret recentment, ‘Fuego’, i
que actualment estan presentant
amb una gira que els està portant
a fer concerts per tot l’Estat i
també a l’estranger, com per
exemple el que faran el 14 de fe-
brer a la capital del Regne Unit,
Londres.

NOUS PREMIS MUSICALS
Els premis Odéon són uns nous
guardons que ha creat AGEDI,
l’Associació sense ànim de lu-
cre de Gestió de Drets de Pro-
pietat Intel·lectual, per la in-
dústria musical. Els seus orga-
nitzadors han explicat que,
amb aquesta celebració, volen
competir directament amb els
Grammy llatins.

Reconeixement
per a Estopa als
premis Odéon

Justo Molinero
porta a l’Auditori
un nou espectacle

CULTURA4El polifacètic locutor
de ràdio Justo Molinero s’enfi-
larà a l’escenari de l’Auditori
per presentar el seu nou espec-
tacle. L’obra es podrà veure dis-
sabte 1 de febrer a dos quarts de
sis de la tarda, però no cal que
busqueu entrades perquè ja es-
tan totes esgotades.
Molinero, juntament amb

Los Descastaos, presentarà ‘La
tercera juventud’, una història
sobre les vides de diverses per-
sones que viuen i comparteixen
rutina en una residència per a
persones de la tercera edat.
Però ells defensen que estan

vivint la seva tercera joventut i,
per això, protagonitzen tota
mena de situacions i ocurrències
hilarants, com per exemple el fet
de buscar parella. Una comèdia
de José Cedena que retorna Mo-
linero als escenaris.
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El Centre d’Empreses forma
emprenedors i empresaris 

FORMACIÓ4El Centre d’Em-
preses Baix Llobregat continua
oferint cursos i seminaris de
formació amb l’objectiu d’ajudar
als empresaris que ja estan es-
tablerts a la ciutat, així com per
donar eines i fomentar l’empre-
nedoria entre els cornellanencs
i les cornellanenques.
El centre impulsa aquest ti-

pus de formació amb la idea de
millorar aspectes que afecten el
funcionament de les empreses.
Per això, ofereixen cursos de
l’àmbit laboral, jurídic, fiscal i
econòmic, entre d’altres.

El mes de gener acabarà, di-
jous 30 de quatre a vuit de la tar-
da, amb una sessió informativa
anomenada ‘Imatge personal +
actitud= Influència i venda’, que
oferirà recursos per saber ges-
tionar la imatge professional
per tal d’aconseguir objectius
empresarials.
Aquesta sessió que ofereix

el Centre d’Empreses, ubicat al
costat de la Fira i l’Auditori,
tancarà un mes en què també
s’ha treballat el màrqueting di-
gital i l’elaboració d’un pla de
viabilitat.

GASTRONOMIA4El Plats és un
dels deu millors restaurants de
la comarca. Així ho va anunciar
l’Associació Gastronomia i Tu-
risme (AGT) del Baix Llobregat,
l’entitat encarregada d’elaborar
la primera guia que recull els cin-
quanta millors restaurants de la
comarca.
El restaurant Plats, que va

obrir fa quinze anys al carrer
Mossèn Palet número 5, al barri
de la Gavarra, ha aconseguit
entrar en aquesta llista i se situa
en novena posició gràcies a les
creacions que elabora el xef i ge-
rent del local, Xavier Llanos.
Des dels inicis, el restaurant

aposta per una cuina de mercat
creativa, imaginativa i avant-
guardista, que aprofita la bona
base que aporten les receptes
tradicionals. A més, al Plats uti-
litzen els millors productes de
proximitat, comprats als pagesos
que conreen les terres del Parc
Agrari, per fer els seus menús.
A banda dels agricultors, al

restaurant també tenen altres
proveïdors de la ciutat, com els

paradistes del Mercat de Sant Il-
defons o d’altres establiments de
proximitat.

QUALITAT COMARCAL
La primera Guia dels 50 millors
restaurants del Baix Llobregat i
l’Hospitalet és una mostra de la
bona salut del sector de la res-
tauració a la comarca. Un exem-

ple és que, en els nou primers
llocs, hi ha un restaurant de
cada municipi.
Segons la guia, el millor es-

tabliment de la comarca d’a-
questa primera edició de la guia
és el restaurant Marimorena,
de Sant Boi. El segueixen l’Al-
calde 36, de Gavà, i el Sucapa, de
l’Hospitalet, que tanca el podi.

Els representants dels 50 restaurants inclosos a la nova guia. Foto: AGT

El Plats, al Top 10 dels millors
restaurants de la comarca

Fira | La ciutat acollirà una nova edició del Saló de Busseig
El Mediterranian Diving Show, un dels salons sobre submarinisme i busseig més
veterans del país, tornarà a oferir les novetats del sector a la Fira de Cornellà.
La 21a edició començarà divendres 14 de febrer i s’allargarà fins diumenge 16.
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).
I és que aquest organisme

públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.
La TGSS ha pretès eliminar

tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 
A Catalunya s'estan enviant

a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 
De fet, tots aquells treballa-

dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.
D'aquesta manera, la TGSS ha

reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 
A més, l'apartat de Bases de

Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.
Una altra novetat és que, al

costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.

Serveis
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Esports Atletisme | Cunillera i Bahom guanyen la 6a Cursa de Reis
Aleix Cunillera i Hasna Bahon van ser els més ràpids del miler d’atletes que van participar en
la sisena edició de la Cursa Solidària de Reis. Cunillera va completar els cinc quilòmetres del
recorregut en 15 minuts i 46 segons, mentre que Bahom ho va fer en 18 minuts i 10 segons. 

Superats els primers tres partits
de la segona meitat de la tempo-
rada, hi ha poca gent que dubti
que el CB Cornellà serà un dels
equips que lluitarà per l’ascens a
la lliga LEB Plata. Els de Juan
Couto s’han guanyat de totes to-
tes que se’ls consideri en la terna
d’aspirants després d’encadenar
sis victòries entre finals de no-
vembre i mitjans d’aquest mes.
Aquesta ratxa, però, va arribar a
la seva fi el passat diumenge 26
a la pista del Mataró (75-62).
I és que després de 16 jorna-

des, el CBC és quart amb un ba-
lanç d’11 victòries i cinc derrotes,
empatat amb el segon i el tercer
(CB Mollet i UBSA) i dos triomfs
menys que el fins ara líder in-
tractable, el CB Tarragona. El
Mataró els segueix de prop, amb

10 partits guanyats, mentre que
amb 9 victòries hi ha un grup
nombrós d’equips, Salou, Valls,
BBA Castelldefels i Badalonès.
La recta final de la lliga, doncs,

serà apassionant, ja que el primer
del grup s’assegurarà la seva pre-
sència a la Final a Quatre del grup
C, mentre que el segon i el tercer

s’hauran d’enfrontar contra els
equips que acabin en aquestes po-
sicions al grup C-A. Sigui com si-
gui, el CBC encetarà el febrer al
Parc Esportiu Llobregat contra el
CB Roser el dissabte 1 i descan-
sarà dues setmanes, fins al dia 15,
quan es desplaçarà a la pista
d’un rival directe, el Valls.

La bona ratxa va arribar a la seva fi a la pista del Mataró. Foto: CBC

El CB Cornellà es consolida 
a la zona alta de la lliga EBA

» Els homes de Juan Couto van aconseguir guanyar sis partits 
de forma consecutiva entre finals de novembre i aquest mes

Gran ratxa de la UE Cornellà,
que empata amb el ‘play-off’

El 2019 va arribar a la
seva fi amb el Corne-
llà de Guillermo Fer-
nández Romo caient a

la Copa del Rei i perdent a Cas-
telló de la Plana, però els verds
han recuperat sensacions i ha
aconseguit una bona ratxa de
resultats (tres victòries, la darre-
ra d’elles contra l’Espanyol B, i un
empat) que els han catapultat fins
a la cinquena posició, però a un
sol punt de la zona de play-off.
La UEC segueix amb un ritme

de puntuació gairebé perfecte a
casa (fins ara només ha cedit

dos empats i dues derrotes), de
manera que l’assignatura pen-
dent per a aquesta segona volta
serà millorar a domicili si vol tor-
nar a aspirar a l’ascens a Segona
Divisió, com el curs passat.
Superat el gener, els verds

afrontaran un mes assequible
sobre el paper, en el qual jugaran
contra quatre dels set pitjors
equips de la classificació. La UEC
visitarà Badalona, rebrà el Nàs-
tic de Tarragona, es desplaçarà a
la província de Saragossa per
jugar contra l’Ejea i clourà el fe-
brer a casa contra l’AE Prat.

El Basket Almeda
va ser un dels con-
junts protagonistes
de la quarta edició

de l’AllStar de Copa Catalunya, la
cita de les estrelles de la màxima
categoria organitzada per la Fe-
deració Catalana. La cita, que es
va disputar durant els dies 25 i 26
d’aquest mes a Granollers, va
comptar amb la presència de
Mario Díaz i Claudia Soriano
per part del conjunt groc.
El partit masculí va donar el

tret de sortida al cap de setmana
i Díaz i els seus companys de la
selecció dels millors jugadors del
grup 2 van aconseguir la victòria
de forma clara (80-97). El juga-
dor, que va vestir una samarreta
amb el dorsal 77, va contribuir a
la victòria de l’equip amb quatre
punts en els 14 minuts que va es-
tar sobre el parquet del recinte de
la capital vallesana. Luis Gonzá-
lez de la UE Sant Cugat (i com-
pany de Díaz en l’AllStar) va ser
escollit millor jugador del partit.

Igualment triomfal va ser el
cap de setmana per a Soriano, tot
i que la victòria de les jugadores
de la ‘conferència sud’ va ser
molt més ajustada (69-66). So-
riano, que va escollir el número
30 per al partit de les estrelles, va
aportar set punts al triomf de l’e-
quip vermell. La de l’Almeda va
fallar els tres llançaments de tres
punts que va intentar, però va es-
tar infal·lible des de la línia de tir
lliure i també va transformar
dos tirs de camp de dos punts.  

Un cap de setmana d’estrelles

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Soriano (de vermell) va ser la representant al partit femení. Foto: FCBQ
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Cornellà, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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Un matí de 1972, el Club Nàutic de Bar-
celona es desperta amb una imatge tè-
trica: hi ha un cadàver flotant a l'aigua. És
el cos d'Alberto García Rañé, un jove de
família bona, tripulant d’un dels velers. La
policia, la burgesia barcelonina i els Ser-
veis Secrets de la Casa del Príncep Joan
Carles de Borbó intervindran en aques-
ta història misteriosa.

Llibres

Los peces solo flotan muertos
José Luis Caballero

El tàndem que formen Bruno Oro i Clara
Segura és garantia d’èxit. Ara, tots dos pro-
tagonitzen una obra escrita per ell (jun-
tament amb Alejo Levis) i dirigida per ella.
Es tracta de Cobertura, la història d’un di-
rector de cinema i una actriu que són pa-
rella des de fa 10 anys, quan es van co-
nèixer en un rodatge, i ara estan en crisi.

Al Teatre Romea, a Barcelona.

Teatre

Cobertura
Bruno Oro i Alejo Levis

Pet Shop Boys ja ha estrenat el seu 14è
àlbum d’estudi: Hotspot. En aquest disc,
el popular duo pop format per Neil Ten-
nant i Chris Lowe ha aplegat una desena
de cançons que mantenen l’essència
del grup, combinant balades amb temes
més durs, amb crítica social inclosa. El sin-
gle, publicat fa 3 mesos, és Dreamland,
una col·laboració amb Years & Years.

Música

Tres històries destinades a creuar-se. Al
Camerun, un nen busca amb la seva ger-
mana gran el moment de colar-se a les
bodegues d'un avió amb l'objectiu d'a-
rribar a Europa. No gaire lluny, un activista
lluita contra la caça furtiva i espera l'arri-
bada de la seva filla. A Melilla, un grup de
guàrdies civils i un grup de migrants es-
tan a punt de trobar-se a la frontera.

Pelis i sèries

Adú
Salvador Calvo

Hotspot
Pet Shop Boys

Festes de Santa Eulàlia
La Festa Major d’hivern de Barcelona ja és a tocar. Del 7
al 12 de febrer, la ciutat viurà la celebració en honor a la

seva copatrona, Santa Eulàlia, representada per la ge-
gantona Laia. La Laia, símbol d’aquesta festa, tornarà a
aparèixer pels carrers barcelonins i se li afegiran nom-

brosos elements i propostes de cultura popular. Hi hau-
rà una diada castellera, una diada bastonera, ballades

de sardanes, cercaviles i correfocs, entre molts d’altres.
A banda, el Moll de la Fusta acollirà la Lali Jove, l’espai

destinat específicament a activitats adreçades als joves.

Malgrat que, per a determinats públics, el
K-Pop (pop sud-coreà) encara és completa-

ment desconegut, és innegable que es
tracta d'un fenomen mundial sense atura-
dor. El màxim exponent d'aquest èxit és el

grup BTS, que va actuar a l’última gala
dels Grammy a Los Angeles amb grans

estrelles del panorama musical interna-
cional. BTS està integrat per set nois jo-
ves que han conquistat milions de fans

arreu del món, també a Catalunya. És
per això que hi ha hagut un esclat de

felicitat a les xarxes arran de l'últim
anunci de la banda: Barcelona ha

estat l'única ciutat de l'Estat que ha
entrat a formar part de la seva gira

europea. Els dies 17 i 18 de juliol,
el grup actuarà a l'Estadi Olímpic

Lluís Companys. 

B T SQUI SÓN?
Ser el grup de K-Pop més conegut

La seva popularitat els va portar a la gala dels Grammy

Anunciar dos concerts a Barcelona
Actuaran a l’Estadi Olímpic els dies 17 i 18 de juliol

Les fans embogeixen
Algunes ja s’estan organitzant per aconseguir la primera fila

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Animal Crossing
Arriba Animal Crossing New Horizons, una nova entrega de la popular saga

de Nintendo. Aquest cop, el poble ha estat substituït per una illa deserta.

Famosos
Viu en línia

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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DIVENDRES 14 DE FEBRER
21:00 Triangle Teatre arriba a la ciutat per pre-

sentar Fum, fum, fum, una obra situada a l’è-
poca nadalenca amb text de Jordi Sánchez.
/ Auditori de Cornellà.

DIMECRES 29 DE GENER
17:00 Una sessió pràctica. El darrer dimecres del

mes que ve es farà una sessió de reparacions
de petits electrodomèsticso aparells infor-
màtics, per poder donar-los una segona
vida. /  Centre Cultural La-Reparada.

DIMECRES 19 DE FEBRER
18:30 A partir de roba i consultes realitzades pels

participants i de material aportat, aprendrem
els rudiments de la costura manual que ens
permetrà resoldre alguns arranjaments i re-
tocs. /  C. C. de Sant Ildefons.

DIUMENGE 2 DE FEBRER
12:00 Visita guiada a la mostra Ossos. Un viat-

ge a l’època medieval de la mà de l’antropo-
logia física que es va posar en marxa el pas-
sat dia 13 i que es podrà visitar fins al mes que
ve. / Museu Palau Mercader.

DES DEL 6 DE FEBRER
Matí-Tarda Indestructibles s’inaugurarà el dia

6 de febrer. La mostra recull històries de nens
africans que pateixen situacions traumàtiques
i extremadament difícils però que se’n poden
sortir. /  Castell de Cornellà.

DISSABTE 1 DE FEBRER
18:00 Entresons serà el nom de la narració que

coordinarà la companyia La Botzina. Forma
part de la proposta Dissabtes Familiars. / Sala
Polivalent de la biblioteca Sant Ildefons.

FINS AL 14 DE FEBRER
Tot el dia El passat dia 27 es va posar en mar-

xa el termini d’inscripcions per a l’edició
d’enguany del Carnestoltes. Cal portar el
full amb totes les dades al Registre General
de l’Ajuntament.

DISSABTE 1 DE FEBRER
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la 15a

jornada de Copa Catalunya femenina entre
el Basket Almeda i el CB Igualada. / Pavelló
Almeda.

Parlem de tangrams serà l’activitat
del darrer dimecres del mes. La coor-
dinarà Carlos Luna. / Museu de Ma-
temàtiques de Catalunya.

Una activitat el pròxim dia 29
al Museu de les Matemàtiques

Dimecres 29 de gener a les 18:00

Des de principis d’aquest mes, Evaristo
Benítez s’encarrega de les sessions
d’un taller d’art que s’allargarà durant
tot el primer trimestre de l’any. / Cen-
tre Cívic La Gavarra.

En marxa un curs d’art
amb Evaristo Benítez
Tots els dilluns a les 19:30

The Magic Showman, una de les pro-
postes escèniques del mag Marín,
serà la proposta de la sessió del mes
de febrer del Berenem a l’Auditori. / Au-
ditori de Cornellà.

El mag Marín, convidat al
Berenem a l'Auditori del febrer

Diumenge 16 de febrer a les 18:00

Partit de futbol corresponent a la 24a
jornada del grup 3 de Segona Divisió
B entre la UE Cornellà i el Nàstic de Tar-
ragona. / Municipal de Cornellà.

La UE Cornellà estrenarà el
febrer a casa contra el Nàstic
Diumenge 9 de febrer a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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