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Plantar diferents tipus de plantes
al sostre de l’escola per reduir la
contaminació de la ciutat. Aques-
ta va ser la proposta que van pre-
sentar els ‘Galinautes’, els alum-
nes de sisè de Primària de l’Escola
Alexandre Galí de Sant Ildefons,
al torneig internacional First
Lego League que organitza la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya i que el jurat va reconèixer
amb el Premi a l’Emprenedoria.
Però com expliquen la Irene

Gómez i en José Román, dos
dels alumnes que van presentar
el projecte al torneig que es va ce-
lebrar dissabte 8 de febrer al
Campus de Sant Adrià de Besòs
de la UPC, aquesta no va ser la
seva primera idea. Aquest any, el
repte consistia a millorar l’entorn,
les ciutats i els edificis on viuen els
alumnes. Per això, en un primer
moment, l’objectiu dels ‘Gali-
nautes’ va ser eliminar les barre-
res arquitectòniques que hi ha als
parcs infantils cornellanencs.
Però quan van veure que aquest
era un repte inabastable per a ells,
van buscar-ne un que fos més fà-
cil de fer realitat. Perquè, com ex-
plica el director del centre, An-
tonio García, així és com funcio-
na el projecte a l’Alexandre Galí:
els alumnes són els que fan les
propostes, els que han de buscar
les solucions i els que han de tro-
bar una alternativa quan la cosa
es complica massa. La mestra, en
aquest cas, els acompanya i els
ajuda quan ho necessiten.

SUPERAR MISSIONS
Un cop fixat l’objectiu, els estu-
diants es divideixen en dos grups
i, mentre uns desenvolupen el
projecte científic, els altres es de-
diquen a programar el robot que,

juntament amb la seva proposta
científica, hauran de presentar al
torneig. Segons l’horari, en prin-
cipi treballen en aquest projecte
una hora i mitja a la setmana. Però
en José i la Irene reconeixen que
el projecte els apassiona tant que,
al final, hi dediquen totes les es-
tones que poden, com per exem-
ple l’hora del pati.
Al centre de l’aula de robòti-

ca hi ha una superfície plana, com
si fos una taula, que és l’espai per
on es mou el robot. Lego els
dona la superfície, que té uns ca-
rrils marcats per on s’ha de des-
plaçar la màquina i on ha de
complir una sèrie de “missions”,
els reptes que el torneig planteja
als estudiants perquè programin
el robot. La Irene n’enumera al-
gunes: pujar una rampa, gronxar
un ninot que va en cadira de ro-
des, moure una grua o un ascen-
sor o aixecar una superfície pla-

na. Totes, fetes a escala pels ma-
teixos estudiants amb peces de
Lego.
Tot i que, com reconeix en

José, el seu és un robot senzill en
comparació amb el que portaven
altres grups, els ‘Galinautes’ estan
satisfets perquè van aconseguir
acabar en quarta posició després
de sumar 200 punts. De fet, cal re-
conèixer que els alumnes de l’Es-
cola Alexandre Galí van competir
contra nois i noies més grans
que ells, d’ESO i de Batxillerat.

NOVES VOCACIONS
L’Antonio García, el director del
centre, explica que per ells la
competició queda en segon pla i
que el seu principal objectiu a
l’hora de participar en un projecte
com aquest és la motivació que
suposa per als estudiants, que
aprenen amb molt d’entusias-
me temes relacionats amb la tec-

nologia, la ciència o la progra-
mació. La Irene i en José assen-
teixen i reconeixen que, per a ells,
el més important és passar-s’ho
bé i aconseguir superar els dife-
rents reptes que els planteja el tor-
neig. Però García reconeix que hi
ha un altre motiu per participar
en aquest torneig: el futur dels es-
tudiants.
El director explica que, des

que hi participen, han detectat
que, a l’hora de triar institut, les
famílies miren en quins centres hi
ha un bon programa educatiu de
robòtica i programació que per-
meti continuar els infants amb la
seva formació. Aquesta situació és
nova, ja que abans la majoria d’es-
tudiants anaven al mateix insti-
tut on hi havia els seus germans
grans. A més, gran part d’aques-
tes alumnes són nenes, de ma-
nera que és una manera d’obrir
camí per fomentar la presència de

futures dones a les carreres cien-
tífiques i tecnològiques.

FER-HO REALITAT
Tot i que per al centre els premis
no són primordials, el paper de
l’Escola Alexandre Galí al torneig
organitzat per Lego i la UPC és un
autèntic èxit. L’any passat, en la
seva primera participació, el cen-
tre va aconseguir el Premi a les Jo-
ves Promeses amb una proposta
perquè els astronautes, en tornar
de la Lluna, no patissin miopia,
una solució que, tot i que molt di-
fícil d’aplicar, els experts van va-
lorar molt positivament.
Aquest any, el jurat va reco-

nèixer que aplicar la solució per
reduir la contaminació de la ciu-
tat seria molt viable. De fet, el di-
rector explica que el projecte dels
alumnes ja està en mans de l’A-
juntament, que està estudiant
les possibilitats per fer-lo realitat.

Pau Massip
CORNELLÀ

Premi a la bona feina
» Un projecte dels alumnes de 6è de l’Escola Alexandre Galí guanya un premi de la First Lego League
» El torneig fomenta les vocacions científiques i tecnològiques dels estudiants, molts d’ells noies

Els alumnes de sisè de Primària després de rebre el Premi a l’Emprenedoria pel seu projecte d’una coberta verda per a l’escola. Foto: Escola Alexandre Galí

En Portada
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Els semàfors

Escola Alexandre Galí
La participació dels alumnes de 6è de

Primària del centre al torneig First Lego
League, que compta amb el suport de la
UPC, està afavorint les vocacions cientí-
fiques i tecnològiques entre els estu-

diants d’aquesta escola de Sant Ildefons. 
pàgina 3

Citilab
La Nit de les Telecomunicacions i la In-
formàtica, que reuneix els màxims expo-
nents del sector, va reconèixer la tasca
social del laboratori cornellanenc amb
un premi per EduLab, que introdueix la
programació i la robòtica a les escoles.

pàgina 8

CB Cornellà
Dues derrotes consecutives han provo-
cat que l’equip de Juan Couto cedeixi la
seva posició de play-off de forma provi-
sional al CB Mollet. Els blaus, però, es-
tan empatats a punts amb els vallesans,
amb el Castelldefels i amb el Mataró. 

pàgina 12

La lupa

per @Modernetdemerda

Un matí a Les Corts

Mentrestant, a Les Corts la vida passa i
fa un bon sol. S'hi està bé. Fa una esto-
na que som al bar i ens hi sentim com a
casa. Moltes banderes del Barça, olor de
cafè, fusta bona, a la tele hi fan Espejo Pú-
blico però ningú n'està massa pendent.
I d'aquí una estona marxarem cap a casa,
que ens hi espera un dinar que intuïm que
s'ha fet sol.
En sortir del bar veiem el

Camp Nou, imponent davant
nostre. És el santuari i ho
continuarà sent amb l'Espai
Barça, que serà fabulós i en-
cara es pagarà més fabulosa-
ment. La temperatura és agra-
dable i tot va bé. Els pardals van d'un ar-
bre a l'altre i aquella noia que passa per allà
té un bon cul. Fumem. El Paco i jo duem
el Mundo Deportivo sota el braç. Una mica
arrugats, tant els diaris com nosaltres. Al
meu diari hi ha quedat una taqueta de cer-
vesa. Del que no hi ha rastre és de les cro-
quetes. Avui el Pedro ens ha regalat una

tapeta de croquetes, era l'aniversari del
Pemi, i a mi m'han agradat encara més
que aquelles de l'Assemblea. Aquelles
eren bones però petites, com de disseny,
modernes. Prefereixo les originals del bar,
sens dubte.
Avancem pels carrers i no sabem què

està passant al Barça perquè no hi està

passant res. Tot funciona, Messi continua
marcant gols i ara li han donat el Laureus,
el bàsquet déu-n'hi-do, l'altre dia sortia
una gràfica al diari que deia que som els
primers en no sé què del tema econòmic,
els turistes ens estan fent ingressar molts
diners, i Neymar vol tornar.
Arribo a casa i el dinar que s'ha fet sol

m'explica una polèmica que es veu que hi
està havent al club relacionada amb les
xarxes socials. Diu que anaven contra Gu-
ardiola i Messi i Víctor Font i altres. No
sé què són les xarxes socials i amb prou
feines recordo qui era aquest Guardiola.
Alguna cosa deu haver fet, que no pot ju-
gar la Champions. I Messi últimament

està maleducat, potser caldria
vendre'l. Víctor Font no ho sé.
M'assec al sofà. M'ador-

miré una mica, ara havent di-
nat. Fa un bon sol i s'hi està
bé. Tot funciona correcta-
ment, ser del Barça és el mi-
llor que hi ha. Abans que

em caigui el cap penso en l'últim triplet
que vam guanyar i dono gràcies a aquest
president que mai diu una paraula més
alta que l'altra i que fa la feina amb dis-
creció i amb els pantalons posats. Vull
guanyar un altre triplet i ell també ho vol.
El guanyarem, Setién en sap. Quin cul te-
nia aquella noia i m'adormo.

Avancem pels carrers i no sabem què 
està passant al Barça perquè no hi 

està passant res: tot funciona

Sobre los seis primeros
muertos por coronavi-

rus en Italia: son cuatro
hombres de entre 78 y 88 años y dos
mujeres de más de 75 (una de ellas pa-
decía cáncer). Lo que quiero decir, con
todo el respeto, es que esta gente
también podría haber muerto si pillan
un resfriado.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cuando un niño hace
algo “de niña”, es decir,

asociado a lo femenino,
la actividad lo degrada a él. Ejemplo:
pintarse las uñas. Cuando una niña
hace algo “de niño”, es decir, asociado
a lo masculino, es ella quien degrada
la actividad. Ejemplo: jugar al fútbol.
He aquí la gran diferencia/desigualdad.

@perifericah

Weinstein declarat cul-
pable de múltiples

agressions, Plácido Do-
mingo declarant-se responsable i de-
manant perdó per les seves. El mal pro-
vocat no desapareixerà mai, però el
#metoo ha estat una arma poderosa,
empoderadora i sorora contra la vio-
lència masclista.

Confirmado que se
permite que empresas

cuyo negocio es que mis
hijos se arruinen la vida se anuncien en
un partido Madrid-Barça. Tened en
cuenta que si este gobierno dice que
algo es un problema de salud pública
o que “sí, se puede” es probable que
esté mintiendo.

@yeyaboya@pablom_m @quiquepeinado
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Més reciclatge i menys cotxes, 
els objectius de Balmón per a aquest mandat

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

El consistori serà acusació 
en el cas de la baralla entre ultres

El temporal Glòria deixa 
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 Safata d’entrada

El actor Willy Toledo está bajo jui-
cio y acusado por blasfemia al ca-
garse en Dios y en la virgen María
a través de Facebook. La acusa-
ción de Abogados Cristianos alega
ataque a la libertad religiosa y Wi-
lly Toledo a la de expresión. ¿Quién
lleva la razón? Pues en un asesi-
nato, y sin demostración de un cu-
erpo difunto, el juicio se declararía
nulo. En nuestro caso debería de-
mostrarse la existencia de Dios y
posteriormente la de la virginidad
de María. En ambos casos es algo
imposible ya que Dios es un acto
de fe y lo de la virgen María fue un
error de traducción de Los Evan-
gelios. En hebreo almah, mujer jo-
ven o doncella, fue traducido por
parthenos, virgen, y no por be-
toula, doncella, idea corroborada,
entre otros, por la profesora Gloria
Blanchfield Thomas del Associate
Professor of Theology del Mary-
mount College. Es decir, que en
origen María fue una joven por
desposar que se quedó embara-
zada. En definitiva, que ni Dios ni
la virgen forman parte de cuerpos
demostrados ante este juicio. ¿Qué
tal un poco más de cultura, histo-
ria y lógica por parte de los Aboga-
dos Cristianos? Si quieren pueden
defecar sobre los ateos, aquello de
ojo por ojo y diente por diente,
aunque me temo que eso mismo
es lo que hacen, una venganza muy
alejada del perdón cristiano.

Willy Toledo
per David Rabadà

Tractat sobre la pena
per Francesc Reina

Les úniques obres d'art que sem-
blen ser capaces de sobreviure a
la destrucció del sentit són les que
encarnen el patiment. Ens llan-
cen tota la felicitat que produeix
contemplar el malestar humà
davant d'un món que vacil·la. 
El pesar i la solitud en l'art

són la paradoxa de l'expressivi-
tat. Allà on es fa ressò l'abando-
nament i la nostàlgia es produ-
eix un allunyament voluntari
que dona lloc a un sentiment
constant d'inquietud que fa im-
possible l'oblit. És així com so-
cietat i artistes conjuguen un la-
ment idoni per sobreviure a la
pèrdua de dignitat, de llibertat,
la falta de drets, deixant sortir
allò que la ideologia oculta.
“Deixeu-me plorar en aquest
camp”, escrivia García Lorca.
Des del cante jondodels gitanos,
on la pena és la dona que carre-
ga el seu nom al gemec de la se-
guiriyao la soleá, fins als afroa-
mericans de Harlem que no es-
taven disposats a ignorar l'o-
pressió racial amb els seus ar-
dors de jazz, blues o ragtime, o
aquell lament borincanode ne-
cessitat i pobresa dels hispans als
EUA. Hi ha molts exemples
d'equilibri entre la poesia i la

nuesa del silenci, com el color
que surt de les paraules.
Dolors mal tancats d'aquelles

persones que pateixen, no tant
per les causes, sinó pels efectes;
o aquelles unions forçades on la
llibertat es perd i exigeix un preu
tan alt que no dona opció a re-
parar les notes perdudes; o
aquells conflictes en estructures
asimètriques que són motiu d'o-
pressió sense que se sàpiga com
netejar el cos i l'ànima. La buro-
cràcia, la manca de recursos, la
utopia d'un habitatge digne o un
treball estable, els entorns fràgils,
sense estímuls, fins i tot el discurs
de l'odi, fan els dies molt difícils
per als que més pateixen les
punxades de la vida. En el regne
dels últims, els noms es perden
després de les borrasques. Les
properes es diran Herve, Inés,
Jorge, Katerine, Leon. Quan pas-
sa el vendaval deixen un rastre de
paraigües trencats que són se-
nyals que afligeixen la mirada. 
La pena és que a casa nostra

són greus les dades de pobresa ex-
trema i pobresa infantil de la po-
blació gitana, de l'africana o la his-
panoamericana, una esquerda
que posa la pell de gallina perquè
empaita la bellesa que alleuja.

Les millors
perles

Estar massa convençut d’alguna cosa pot arribar a ser perillós. I
si no, que li diguin a Mike Hughes, l’acròbata estatunidenc que
ha mort després de deixar-se caure al desert de Califòrnia des

d’un coet fabricat per ell mateix. La finalitat d’aquesta idea de bom-
ber? Arribar a l’espai per demostrar que la terra és plana.

Un campionat d’esquí que disputen capellans amb sotana.
Sona estrany, però passa cada any a la ciutat de Wisla, a
Polònia. Els participants d’aquesta curiosa prova, la ma-

joria d’edat avançada, tenen l’objectiu d’homenatjar el papa
Joan Pau II mostrant les seves habilitats a la neu.

Fingir que ets un fantasma per estalviar-te pagar l’Uber que t’ha
portat a casa. És l’estratègia que va seguir una jove a Monter-
rey, Mèxic. Quan va arribar a casa seva, va dir que havia d’entrar

a agafar diners. Al cap d’una estona, va sortir la mare de la noia per
dir-li al conductor que la seva filla havia mort quatre anys enrere.

La fortuna de Kirk Douglas, estimada en 61 milions de dò-
lars, no anirà a parar a cap membre de la seva família. Set-
manes després de la mort de l’actor centenari, s’ha sabut

que la seva última voluntat va ser destinar el 90% de la seva ri-
quesa a causes benèfiques. 

Un futbolista amateur ha estat suspès cinc anys per haver
mossegat el penis d’un rival. Va passar a França, després del
partit entre el Terville i el Soetrich, dos equips d’una lliga lo-

cal. Un cop acabat el matx, diversos jugadors es van veure involu-
crats en una tensa baralla que va tenir un final inesperat.

A les xarxes

@trosich: Sembla que per rentar la cara de
Bartomeu i publicar merda de Messi, Piqué,
Guardiola, Puyol, Xavi i crítics amb la direc-
tiva, com Roures i Font, sí que hi ha calers.

@orioldebalanzo: Jo ja he comprat ai-
gua, arròs, tonyina i he segellat les fines-
tres de casa amb fustes i m'he comprat un
rifle. I vosaltres?

#CoronavirusACatalunya

@DolorsBoatella: Esperar a veure si es
confirma la teva culpabilitat abans de de-
manar perdó no seria la millor manera
d’acceptar la teva responsabilitat.

#DomingoCulpable #Barçagate



líniacornellà.cat Febrer 2020

| 6

Ciutat

MOBILITAT4El govern d’Antonio
Balmón es planteja demanar una
llicència específica per als ciclis-
tes i els usuaris de patinet elèctric
que circulin per la ciutat. De mo-
ment ja han fet el primer pas: han
enviat una carta a la Dirección
General de Tráfico, l’adminis-
tració que té la competència so-
bre les normes de circulació, per
demanar-los un canvi a la llei que
ho permeti, segons ha explicat a
Línia CornellàEmilia Briones, ti-
nenta d’alcalde i regidora dele-
gada de l’àrea de Presidència.
El consistori ha pres aquesta

decisió després dels 34 accidents
en què aquest tipus de vehicles
van estar implicats l’any passat,
segons les dades recollides per La
Xarxa. Això situa la ciutat com el
quart municipi on més se’n van
produir a tot Catalunya durant el
2019.
Briones explica que, davant

del fet que “cada vegada hi ha més
patinets” circulant per la ciutat,

demanar una llicència només és
una mesura per “intentar millo-
rar la regulació i la convivència de
tots els usuaris de la via pública”.
En aquest sentit, assegura que la
prioritat del govern municipal
és la protecció dels vianants.

AUGMENTEN LES DENÚNCIES
Des de principis d’any i fins al 23
de febrer, la Guàrdia Urbana ha
posat 74 denúncies i s’han comp-

tabilitzat sis accidents amb pati-
nets o bicicletes implicades. D’a-
questes multes, 18 han estat per-
què anaven dues persones en un
sol patinet i 17 més per conduir el
vehicle amb auriculars.
Segons la tinenta d’Alcalde

Emilia Briones, aquestes són
conductes que acostumen a tenir
els joves, uns dels principals
usuaris d’aquest tipus de vehicles
àgils a la ciutat.

Des de gener, la Guàrdia Urbana ha denunciat 74 infraccions. Foto: Alèxia Vila/ACN

L’Ajuntament vol una llicència
per portar patinets i bicicletes
» Ha enviat una carta a la DGT per controlar millor aquests vehicles 
» L’any passat la Guàrdia Urbana va intervenir en 34 accidents 

Pinten un mural a l’estació del
Tram per fer-la més agradable

ART URBÀ4L’artista Iker Muro,
conegut artísticament com a
Mur0ne, està pintant un mural
de 1.635 metres quadrats a l’es-
tació del tramvia de Cornellà
Centre des de mitjans de mes.
Es tracta de la primera de les

intervencions que està impulsant
el Tram juntament amb l’entitat
cultural Rebobinart dins del
projecte Art al Tram per revita-
litzar les estacions de la xarxa de
tramvies del Trambaix i del
Trambesòs i convertir-les en
llocs més agradables pels usua-
ris i usuàries.
La pintura que es podrà veu-

re ben aviat a la parada presen-

tarà un joc de cares que s’entre-
creuen entre si i creen la sensa-
ció que s’estan movent. Amb
aquesta proposta, Iker Muro
pretén reflectir la diversitat i la
multiculturalitat dels usuaris i
usuàries que cada dia fan servir
el tramvia a la ciutat.
A banda del nou mural, Tram

ha fet diverses obres de remo-
delació a la parada per tal d’a-
rreglar la il·luminació, de ma-
nera que sigui més regular i així
es pugui veure millor l’obra que
està pintant l’artista. A més, la
nova il·luminació reduirà el con-
sum energètic, ja que els nous fa-
nals són leds de baix consum.

500.000 euros dels comptes
al pressupost participatiu

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
ha anunciat que destinarà mig
milió d’euros dels pressupostos
locals del 2021 als projectes que
proposin els veïns i veïnes en la
cinquena edició dels pressupos-
tos participatius que ja estan en
marxa.
Per començar, des de princi-

pis de mes i fins al març, l’Ajun-
tament ha posat en marxa una
campanya per informar a entitats,
Consells Municipals i Consells Es-

colars per tal d’explicar-los el
període de participació i el fun-
cionament. Durant el mes d’abril
es farà la recollida de propostes,
que es podran presentar tan di-
gitalment com a través de for-
mularis.
A més, aquest any l’Ajunta-

ment ha canviat les bases per fo-
mentar la participació dels joves
amb mesures com reservar
100.000 euros per projectes des-
tinats a joves d’entre 16 i 30 anys.

Condol |Mor Florenci Vila, un dels fundadors de l’Avenç
Florenci Vila, un dels fundadors de l’Avenç de Cornellà, va morir a mitjans d’a-
quest mes. Des de l’entitat, recorden com Vila els va ensenyar a “estimar Corne-
llà trescant pels seus racons i places” i com els va explicar les seves vivències.

PRESENTACIÓ4La plaça Sant Ildefons va ser el lloc escollit per
ONCE per promocionar el seu nou model de quiosc a la ciu-
tat. Els nous quioscos són més accessibles i propers al públic.
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 13
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.046 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.
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8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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El Museu de les Matemàtiques
supera els 100.000 visitants

MUSEUS4El Museu de Mate-
màtiques de Catalunya (MMCA)
va tancar un 2019 de record
aconseguint superar la fita dels
100.000 visitants, uns 30.000
més dels que es van aconseguir
l’any anterior.
Aquest increment de les vi-

sites es va aconseguir, en part,
gràcies als turistes estrangers
que van passar per aquest equi-
pament, ubicat al Palau Merca-
der. Segons les dades recollides
pel mateix museu, aquest any es
van rebre visitants de Bèlgica,
França i, fins i tot, des de Sidney,
Austràlia.
A més, aquest espai pioner de

tot l’Estat a difondre les mate-
màtiques a través del lleure tam-
bé va acollir alumnes de centres
educatius d’arreu de Catalunya,
però també d’escoles valencia-

nes, de les Illes Balears i de Na-
varra, entre altres.

EL MILLOR REGAL
L’anunci d’aquesta notícia va
coincidir amb la celebració que
el museu va organitzar per cele-
brar que fa sis anys que va obrir
portes.
Els impulsors de l’MMCA

van organitzar una gran festa al
parc de Can Mercader que va
servir per continuar explicant de
manera divertida i didàctica les
matemàtiques a través de labe-
rints, tallers diversos, trenca-
closques i tangrams.
La festa també va servir per

projectar un vídeo que recull
l’evolució que ha viscut aquest
equipament, un dels més visi-
tats de la comarca, des de la
seva obertura.

RECONEIXEMENT4La 25a Nit
de les Telecomunicacions i la In-
formàtica va reconèixer la tasca
educativa que fa el laboratori
d’innovació local Citilab entre-
gant el Premi Alan Turing al
Compromís Social pel projecte
EduLab, que es dedica a intro-
duir l’ensenyament de la pro-
gramació i la robòtica a les sis es-
coles d’educació infantil i pri-
mària de la ciutat.
El premi valora l’impuls d’un

projecte innovador en l’àmbit de
les TIC que té un aspecte social
positiu, ja que pretén apropar a
la ciutadania, a través de l’en-
senyament a les aules, eines de
programació i robòtica. Aques-
ta proposta té diferents objectius,
com impulsar les vocacions cien-
tífiques i tecnològiques entre
els estudiants cornellanencs, així
com fomentar que professors,
alumnes i famílies utilitzin la in-
novació tecnològica per tal de
millorar l’educació.
Des del Citilab agraeixin

aquest premi al projecte EduLab
perquè és un reconeixement al
seu compromís amb la ciutada-
nia cornellanenca i al seu objec-
tiu de democratitzar la innova-
ció i el pensament computacio-
nal i fer que el coneixement sigui
accessible per a tothom. 

SEGUIR COMPARTINT
Per continuar fomentant la
col·laboració i l’intercanvi de
coneixement entre els seus
membres, el Citilab ha posat en
marxa el CitiTalent, una mo-
neda social digital que aug-
mentin l’activitat i la partici-
pació del centre d’empreses i
del coworking.
A través d’una aplicació mò-

bil, que de moment només està
disponible a l’entorn empresarial
del centre, els professionals po-
den registrar els intercanvis que
facin amb altres empreses i em-

prenedors, com per exemple xe-
rrades, trobades d’intercanvi de
coneixements i avaluació de pro-
ductes i serveis, a canvi dels
quals rebran CitiTalents que els
permetran obtenir gratificacions.

MENYS ESCOMBRARIES
El compromís del Citilab amb
l’entorn no només es redueix a la
tecnologia. En aquest sentit, el
centre treballa amb les escoles de
la ciutat oferint un taller d’eco-
nomia circular que vol ajudar els
infants a reduir la quantitat d’es-
combraries que generen.

El premi es va entregar durant la Nit de les Telecomunicacions. Foto: Citilab

Premi al compromís social
del Citilab pel projecte EduLab
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El Cornellà Creació debatrà
sobre igualtat de gènere

DEBAT4El Fòrum Cornellà Cre-
ació aprofitarà la reivindicació
del Dia de la Dona Treballado-
ra, que se celebrarà el 8 de març,
per organitzar un debat sobre
igualtat de gènere.
El cara a cara el protagonit-

zaran l’escriptora Najat El Hach-
mi i l’activista, guionista, pro-
ductora i directora de cinema do-
cumental Mabel Lozano. Elles
dues seran les encarregades de

parlar sobre la situació de la
dona en la societat actual.
L’acte es farà divendres 6 de

març a dos quarts de dues del
migdia al Museu de les Aigües.
És el mateix lloc on es va fer

la primera conferència, divendres
7 de febrer, que organitza aquest
any el Cornellà Creació i que va
estar protagonitzada pel perio-
dista Ignacio Ramonet, que va
parlar sobre els reptes del món.

‘Indestructibles’ vol mostrar
una nova generació d’Àfrica
EXPOSICIÓ4El periodista Xa-
vier Aldekoa, veí de la ciutat, s’ha
unit al fotògraf espluguí Alfons
Rodríguez per explicar a través
d’una exposició les històries de
diferents infants i joves africans
que, gràcies a la seva capacitat de
superació i fortalesa, lluiten per
forjar-se el seu propi camí tot i
el destí que tenen marcat.
Aquesta exposició neix del

projecte ‘Indestructibles. Una
mirada a la generació del futur
d’Àfrica’, que impulsen Alde-
koa i Rodríguez i que vol servir
per explicar les històries de les
joves generacions africanes, que
parlen de superació, de resis-
tència i d’esperança.

A més de l’exposició, el pro-
jecte es completarà amb un lli-
bre de textos i un altre de foto-
grafies i amb un documental
que vol explicar totes les histò-
ries que han recollit durant
aquest temps a l’Àfrica, un te-
rritori on Aldekoa ha desenvo-
lupat gairebé tota la seva carre-
ra professional com a periodis-
ta, cobrint diversos conflictes,
però també explicant temes so-
cials i històries positives.
L’exposició es va inaugurar al

Castell de Cornellà el 6 de febrer
i es podrà visitar fins l’1 de març,
de dilluns a divendres de 10 a 14
hores i de 17 a 20 hores i els diu-
menges de 10 a 14 hores.

CULTURA4L’Auditori estarà ple
a vessar per rebre Manel, un dels
millors grups de l’escena musi-
cal catalana actual. A punt de
penjar el cartell d’entrades ex-
haurides, la banda s’enfilarà a
l’escenari el pròxim 7 de març
per presentar el seu nou disc,
‘Per la bona gent’. El nou treball
d’un dels grups que més ha sac-
sejat el panorama musical cata-
là es va estrenar aquesta passa-
da tardor i, ràpidament, ja es va
convertir en un dels àlbums més
venuts de tot l’Estat, arribant al
número u de la Llista Oficial de
Vendes.
A ‘Per la bona gent’, Manel

ofereix un so personal que suma
música electrònica, tradició i
elements del hip hop més clàs-
sic, com per exemple l’ús del
sampler, que torna a trencar
amb tot el que havien fet fins al
moment, canviant de nou tots els
esquemes dels seus seguidors
més fidels. A més, el disc també
es converteix en un homenatge
a diferents grans veus del país,
com són Lluís Llach, Maria Cin-
ta i Josep Maria Bardagí, el Gato
Pérez o Els Pets. De fet, Maria del
Mar Bonet va prestar la seva veu
per aparèixer a la cançó que
dona nom al disc, ‘Per la bona
gent’, on es pot sentir la cantau-

tora mallorquina cantant un
clàssic de 1977, ‘Alenar’.
En el concert, els quatre com-

ponents de Manel barrejaran
les noves cançons amb alguns
dels principals èxits dels discos
anteriors que han marcat la seva
carrera, com ‘Els millors pro-
fessors europeus’, ‘10 milles per
veure una bona armadura’ o ‘Jo
competeixo’.

COMÈDIA DE PRIMERA
La cartellera del mes de març
farà que per l’escenari de l’Au-
ditori també hi passin dos actors

reconegudíssims de l’escena ca-
talana, Clara Segura i Bruno
Oro, que representaran la seva
nova creació, ‘Cobertura’, diu-
menge 22 de març.
Recuperant la bona química

que van tenir quan van treballar
plegats a la sèrie còmica de TV3
‘Vinagre’, Segura i Oro s’endin-
sen en aquesta hilarant història
sobre l’amor, el desamor, l’èxit i
el fracàs. Els dos actors inter-
pretaran desenes de personatges
diferents en una comèdia que
conjuga el teatre amb les crea-
cions audiovisuals.

El grup Manel omplirà la platea de l’Auditori el 7 de març. Foto: Mireia Grau (Manel)

Els Manel encetaran un març
de primer nivell a l’Auditori
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Èxit de la nova edició del
Mediterranian Diving Show
FIRES4Els professionals i els
amants del món del submarinis-
me i la seva pràctica han tornat a
convertir la ciutat en l’epicentre
de les activitats subaquàtiques
gràcies a la celebració, un any
més, del Mediterranian Diving
Show a les instal·lacions de la Fira
de Cornellà.
Entre el 14 i el 16 de febrer,

uns 15.000 visitants van poder
gaudir dels 8.300 metres qua-
drats d’exposició, que van comp-
tar amb una piscina on es van fer
demostracions en directe d’al-
gunes novetats del sector.

Un dels punts que més va
captivar l’atenció dels visitants va
ser la passarel·la, per la que van
desfilar algunes de les princi-
pals marques, que van presentar
els materials més innovadors
amb els que fan els nous models
de neoprens per descobrir les
meravelles del fons marí a qual-
sevol temperatura.
A la fira també s’hi van poder

descobrir les novetats pel que fa
a càmeres subaquàtiques, aletes
i ulleres d’última generació i tot
de destinacions on poder practi-
car el millor submarinisme.

EMPRENEDORIA4Una seixan-
tena de nous negocis. Aquests
són els projectes que el Centre
d’Empreses del Baix Llobregat
va ajudar a posar en marxa du-
rant el 2019. Aquest ens forma
part de l’empresa de promoció
econòmica municipal Procor-
nellà, que desenvolupa diferents
iniciatives per donar suport, for-
mació i assessorament de tota
mena a empreses i emprenedors.
L’objectiu de l’empresa mu-

nicipal i de l’ens comarcal és pro-
moure el sector econòmic baix-
llobregatí per tal de fomentar la

creació d’ocupació. Per això, i
fent l’avaluació de la tasca duta a
terme durant tot l’any passat, el
Centre d’Empreses explica que el

2019 van ajudar a crear 60 noves
empreses i afegeixen que, aquests
projectes, han creat més d’un
centenar de nous llocs de treball.
A més d’aquests nous nego-

cis que ha ajudat a crear, durant
el 2019 el Centre d’Empreses
també va assessorar 213 pro-
jectes empresarials i va organit-
zar gairebé 120 sessions forma-

tives de suport a la gestió em-
presarial. Entre aquestes ses-
sions, destaquen el ‘Programa de
Cultura Emprenedora al Col·legi’,
les sessions periòdiques de net-
working, el ‘Club de l’Oratòria’ o
el programa d’acceleració em-
presarial ‘Cornellà Open Future’,
que treballa per impulsar el sec-
tor de les start-ups.

Un dels cursos organitzats al Centre d’Empreses. Foto: Twitter (@centredempreses)

Neixen 60 nous negocis amb
l’ajuda del Centre d’Empreses

Formació | Procornellà ofereix les claus per emprendre
Procornellà i el Centre d’Empreses ofereix un nou curs per conèixer les claus

que es necessiten abans de posar en marxa un nou projecte empresarial. El curs
es farà dimarts 3 de març al Centre d’Empreses de les 9:30 a les 11 del matí.

100
llocs de treball
s’han creat gràcies
als nous projectes
posats en marxa
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Esports Atletisme | Mig miler de participants en la 5a Cursa de la Dona
La Cursa de la Dona Dream Runners va celebrar la seva cinquena edició el passat diumenge 23.
Enguany, prop de 500 atletes de tots els nivells van prendre la sortida de la prova, que va tornar
a col·laborar amb una iniciativa solidària que l Fundació IPI-COOP impulsa a la Costa d’Ivori.

La UE Cornellà ha jugat vuit par-
tits aquest any i no n’ha perdut
cap. El conjunt de Guillermo
Fernández Romo continua im-
mers en la lluita per acabar, per
segon curs consecutiu, entre els
quatre millors del grup 3 de Se-
gona B i tornar a jugar el play-off
d’ascens de categoria.
Els verds tornen a repetir la

recepta que els ha donat bons re-
sultats en temporades anteriors:
solidesa defensiva i aprofitar les
ocasions. De fet, d’ençà que ha co-
mençat l’any, els cornellanencs
només han hagut de recollir la pi-
lota del fons de la xarxa en dues
ocasions: en els empats a un gol
contra l’Olot i el Nàstic.
La diferència entre aquesta

temporada i altres, però, és que
les distàncies entre els equips

capdavanters de la lliga són molt
menors; entre el líder, el Sabadell,
i el sisè classificat, el Lleida Es-
portiu, només hi ha sis punts (48
a 42). Castellón, Villarreal B i Bar-
ça B (a banda del Cornellà) són els
altres aspirants en aquesta bata-
lla contínua per ocupar les qua-
tre posicions d’honor.

L’equip de Fernández Romo
estrenarà el març (l’avantpe-
núltim mes de la lliga) el di-
umenge 1 amb una visita al
camp del Villarreal B, rebrà l’At-
lético Levante una setmana més
tard, jugarà al camp d’un Hér-
cules en hores baixes i s’enfron-
tarà a l’Orihuela al Municipal.

Un moment de l’empat sense gols contra la UE Prat. Foto: UEC

La UE Cornellà segueix invicta
des que va començar el 2020

» Els verds són un dels sis equips de la lliga que lluiten pel ‘play-off’
» Villarreal B, Atlético Levante i Hércules, primers partits del març

Petit sotrac: el CB Cornellà
tanca el mes amb derrotes

Petit pas enrere,
però que no és ni
molt menys defini-

tiu. El CB Cornellà de Juan Couto
ha tancat el mes perdent dos
partits de forma consecutiva (en
la visita a Valls i al Parc Esportiu
Llobregat contra El Olivar), re-
sultats que han provocat que els
blaus abandonin (pel basket ave-
rage) la zona de play-off per ac-
cedir a la Final a Quatre.
Sigui com sigui, el CBC enca-

ra té set jornades abans del final
de la temporada regular per in-
tentar tornar a ocupar el segon o

el tercer lloc (el líder, el CB Tar-
ragona, s’ha mostrat intractable
i només ha perdut tres partits).
L’equip (empatat amb 12 vic-

tòries i set derrotes amb CB Mo-
llet, BBA Castelldefels, UE Ma-
taró i CB Valls) estrenarà el març
el pròxim diumenge 1 a Salou, la
pista d’un dels equips que volen
enganxar-se a la lluita per la
zona alta. El primer partit del mes
al PELL serà el dissabte 7 contra
el segon classificat, l’UBSA, men-
tre que altres reptes del març por-
taran l’equip a rebre el JAC i a vi-
sitar l’AE Badalonès. 

El sènior femení del
Basket Almeda en-
llaça una ratxa de les
bones. L’equip de

Guillem Abelló encadena sis par-
tits guanyant entre gener i aquest
mes, dinàmica que ha servit per-
què l’equip es consolidi en la
quarta plaça, per darrere de Vi-
ladecans, Femení Sant Adrià B i
CB Lleida. Les cinquenes, el Grup
Barna, tenen dues victòries
menys que l’Almeda.
Aquesta ratxa ha permès que

l’equip torni a establir-se en la
zona noble de Copa Catalunya,
com ha passat en les últimes
temporades. Ara mateix, l’Alme-
da jugaria el primer partit de la
Final a Quatre contra el Vilade-
cans, però encara falten vuit jor-
nades per al final de la fase re-
gular de la competició, que po-
drien provocar que això canviés.
El BA tancarà els compro-

misos d’aquest mes el pròxim dis-
sabte 29 rebent l’Igualada, men-
tre que els primers partits del

març faran que l’equip s’enfron-
ti al Valls i que rebi les líders.

ELS NOIS, CINQUENS
El bon moment del sènior feme-
ní troba la rèplica en els seus com-
panys del masculí, cinquè en el
grup 2 de Copa Catalunya.
El conjunt d’Álex Alcalde po-

sarà el punt final al segon mes de
l’any el dia 29 a Cerdanyola,
mentre que els primers partits del
març per a l’equip seran contra el
Navàs i el Castellar.

Consolidant la quarta plaça

Pau Arriaga
CORNELLÀ

El sènior femení encadena sis victòries consecutives. Foto: BA
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El jove antifeixista Guillem Agulló va ser
assassinat a Montanejos (País Valencià) l’11
d’abril de 1993. Amb aquesta novel·la do-
cumental, Núria Cadenes se submergeix
en el sumari del cas, recuperant les notí-
cies de l’època i el testimoni de la família
i els amics de la víctima. Amb tot, Guillem
ofereix el retrat d’una València on el fei-
xisme actuava amb impunitat.

Llibres

Guillem
Núria Cadenes

Com si la mort d’un ésser estimat no fos
un cop prou dur, les despeses que com-
porta compliquen encara més la situació.
És el que li passa al Toni, que acaba de per-
dre el seu pare i no té diners per pagar la
funerària. Amb l’ajuda de la seva filla
Emma, intentarà enterrar el pare pel seu
compte, l’única solució que se li acut.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

Instruccions per enterrar un pare
Carmen Marfà i Yago Alonso

Tot i que va irrompre en el panorama mu-
sical l’any 2017, el debut discogràfic de
Nil Moliner s’ha fet esperar fins aquest
mes de febrer. Sota el títol Bailando en la
batalla, el cantant de Sant Feliu de Llo-
bregat ha aplegat alguns dels èxits que
l’han acompanyat en la primera etapa de
la seva carrera, com Hijos de la tierra, però
també hi ha inclòs temes inèdits.

Música

A finals del segle XIX, en Buck, un gos
bondadós, veurà com la seva vida can-
via de cop. Empentat per la Febre de l’Or,
el seu amo (interpretat per Harrison
Ford) decideix mudar-se de Califòrnia a
Alaska. En Buck haurà d’adaptar-se a un
grup de gossos de trineu, del qual aca-
barà sent el líder, i aconseguirà trobar el
seu lloc al món.

Pelis i sèries

La llamada de lo salvaje
Chris Sanders

Bailando en la batalla
Nil Moliner

Mars de plàstic
La Fundació We Are Water ha creat l’exposició ‘Mars de
plàstic. Del problema a la solució’, que es pot veure a la
Roca Barcelona Gallery (Les Corts) fins al 30 d’abril. La

mostra serveix per posar de manifest el greu problema
de contaminació que pateixen els mars i els oceans per

culpa dels abocaments de productes de plàstic, especial-
ment dels que són d’un sol ús. Més enllà d’exposar imat-
ges impactants i recordar xifres preocupants (com que
cada any arriben al mar entre 8 i 12 milions de tones

d’escombraries), la fundació també proposa solucions. 

Els germans Kevin, Joe i Nick Jonas, nascuts a
Wyckoff (Nova Jersey), van començar la seva
carrera musical l’any 2005 sota el nom de Jo-

nas Brothers. Dos anys després del fracàs
del seu primer àlbum, l’èxit va sorpren-

dre els tres joves amb la publicació
del seu segon disc. Aquell treball in-
cloïa temes com S.O.S., que encara
avui és el més popular de la banda.
El 2008 van protagonitzar la pel·lí-
cula Camp Rock i, l’any següent, la

sèrie Jonas. La popularitat dels
germans es va anar desinflant fins
que, el 2013, van anunciar que se
separaven, però el febrer de 2019
va arribar la notícia del retorn del

grup. Un any més tard, els Jonas Bro-
thers han visitat Barcelona per oferir
un concert memorable al Sant Jordi.

J O N A S  B R O T H E R S
Ser una boy band d’èxit

Es van fer coneguts el 2007 amb cançons com ‘S.O.S.’ 

Famosos

Fer un concert a Barcelona
Van omplir el Palau Sant Jordi el 17 de febrer 

Bogeria i nostàlgia
El públic del Sant Jordi diu que va tornar a l’adolescència

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Fortnite
Els fans d’aquest popular videojoc tornen a estar d’enhorabona: s’acaba

d’estrenar la segona temporada del capítol 2, que inclou continguts nous.

No t’ho perdis

QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...



15 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIUMENGE 1 DE MARÇ
18:00 El primer dia del mes que ve es farà l’es-

trena de FADWA, una ona obra de teatre so-
bre el poble palestí de Mar Casas i Clara Gar-
cés. / Auditori de Sant Ildefons.

TOTS ELS DIMARTS
18:00 L’Espai Jove Riera-Centre organitza un ta-

ller de dancehall i afrobeats per a joves que
tinguin entre 12 i 21 anys. Cal inscripció prè-
via, les places són limitades. /  CRAJ, Centre
de Recursos Juvenils i Associatius.

DIMECRES 11 DE MARÇ
18:30 Segona part del taller d’electricitat I: apren-

drem criteris i farem pràctiques per muntar
i reparar petites instal•lacions elèctriques on
hi hagi un interruptor o un endoll. /  Centre
Cívic de Sant Ildefons.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra A través de la mirada, un ho-
menatge íntim a la gent gran de Sant Ilde-
fons, i d'altres barris, amb els seus testimo-
nis. / Centre Cívic Sant Ildefons.

DES DEL 17 DE MARÇ
Matí-Tarda Roig naixent, entre art i ciència. An-

toni Serra Fiter, el ceramista del modernisme
s’inaugurarà el dia 17 del mes que ve. Com-
memora el 150è aniversari del naixement de
l’artista. /  Castell de Cornellà.

DIMECRES 26 DE FEBRER
Tarda Els més menuts despatxaran definitiva-

ment el Rei Carnestoltes fins al Carnaval de
l’any vinent, tot enterrant la sardina. L’epicentre
de la jornada serà la plaça de Catalunya, amb
un show de La Tresca i la Verdesca.

DIUMENGE 22 DE MARÇ
12:00 Una de les darreres sessions de la Juga-

tecambiental del mes que ve es dirà Fem de
meteoròlegs a la torre de la Miranda. / Parc de
Can Mercader.

DISSABTE 7 DE MARÇ
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la 22a

jornada del grup C-B de la lliga EBA entre el
CB Cornellà i l’UBSA de Sant Adrià. / Parc Es-
portiu Llobregat.

La primera sessió de la Jugatecam-
biental del mes es dirà Les aus de Cor-
nellà. Activitat gratuïta. / Parc de Can
Mercader.

Una sessió per conèixer els
ocells que viuen a la ciutat
Diumenge 1 de març a les 12:00

Des del mes passat està en marxa un
taller de risoteràpia que vol que els
alumnes facin servir aquesta eina per
oblidar el seu dia a dia. / Centre Cívic
Gavarra.

En marxa les sessions
d’un taller de risoteràpia
Tots els dimarts a les 19:00

Clara Segura i Bruno Oro visiten Cor-
nellà per presentar l’hilarant obra de
teatre Cobertura. Les entrades ja es po-
den comprar per un preu entre 10 i 18
euros. / Teatre Auditori.

Oro i Segura protagonitzen
‘Cobertura’ al Teatre Auditori
Diumenge 22 de març a les 19:00

Partit de futbol corresponent a la 28a
jornada del grup 3 de Segona B entre
la UE Cornellà i l’Atlético Levante. /
Camp Municipal de Cornellà.

El Cornellà estrenarà el mes 
de març contra l’Atlético Levante

Diumenge 8 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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