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A la regió metropolitana de Bar-
celona es generen més de la mei-
tat del total de tones de residus
municipals de Catalunya. La ges-
tió de residus, no només d’a-
questa zona, sinó de qualsevol lloc,
és un dels grans reptes que tenim
com a societat. Així ho veu la Unió
Europea, que recentment ha im-
pulsat un paquet  de mesures le-
gislatives que tenen per objectiu
aconseguir un salt qualitatiu en les
xifres de reciclatge. L’objectiu eu-
ropeu és avançar cap a l’anome-
nada economia circular, un mo-
del econòmic on els recursos s’u-
tilitzen i s’aprofiten de forma efi-
caç i es redueixen els residus.

Així doncs, el repte que s’obre
al conjunt de l’àrea metropolitana,
amb Barcelona al capdavant, és
majúscul. I és que actualment els
residus que es reciclen en aques-
ta zona no arriben al 34%  –al con-
junt de Catalunya són el 38,5%–,
quan la Unió Europea ha deixat
clar que el 2020, que és a tocar, els
residus reciclats haurien d’arribar
al 50%, mentre que el 2025 la xi-
fra ja hauria d’enfilar-se al 55%. 

Per aconseguir aquesta millo-
ra, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha posat en marxa
canvis en l’actual model de reco-
llida, amb una aposta pels siste-
mes més individuals i els incentius
a la recollida. Eloi Badia, vicepre-
sident de l’AMB, afirma que “en-
cara queda molt camí per recórrer,
especialment en els municipis
grans i mitjans, però l’experiència
ens està demostrant que amb
canvis en la recollida i voluntat po-
lítica es poden assolir els objec-
tius”. Cal destacar la realitat de
municipis com Tiana o Sant Just
Desvern, que ja compleixen els ob-
jectius europeus, o Montgat, que

s’hi està acostant. “Aquest 2018
veurem un salt important en les
dades totals de recollida”, afirma
convençut Badia. Una altra es-
tratègia que ha començat a apli-
car l’AMB és la de modificar la fis-
calitat sobre el tractament de re-
sidus. És a dir, els municipis que
augmentin els nivells de recollida
selectiva pagaran menys pel trac-
tament dels seus residus.

EL MODEL ACTUAL, ESGOTAT
La necessitat d’implementar can-
vis per aconseguir un sistema de
recollida de residus més eficient i
sostenible és evident. Amb el mo-
del actual de recollida segregada
per contenidors l’any passat va
augmentar un 2% la generació de
residus a l’àrea metropolitana. És
per això que Badia  apunta que fan
falta acords de país per assolir els
objectius europeus: “Cal una nova
llei de prevenció de residus que
promogui canvis importants pel
que fa a la producció o el consum”.

De fet, els acords de país que de-
mana Badia es troben a la futura
llei de residus de Catalunya, fre-
nada per l’aplicació del 155.

“MESURES OBLIGATÒRIES”
Qui també hi té molt a dir en tot
plegat són les entitats ecologistes.
Des d’Ecologistes en Acció, el
responsable de residus, Vicenç  Vi-
lana, afirma que la recollida se-
gregada per contenidors “està es-
tancada des del 2010”. Vilana, que
en aquest sentit fa el mateix diag-
nòstic que l’AMB, té clar quin és
el principal motiu que provoca
que a l’àrea metropolitana, i tam-
bé a Catalunya, no s’arribi al 40%
de residus reciclats. “La gent que
separem els residus som els que
estem conscienciats i l’única ma-
nera per conscienciar el 60% res-
tant és  apostar per sistemes obli-
gatoris com el porta a porta”,
afirma Vilana convençut. 

A banda del sistema porta a
porta, Vilana apunta dues mesu-

res més que considera impres-
cindibles: el sistema de dipòsit de
retorn per als envasos i augmen-
tar els cànons que paguen els mu-
nicipis pels residus que es gene-

ren. “Si la gent paga per un envàs,
després el tornarà per recuperar
els diners. A Europa es fa i, en el
fons, es tracta de copiar el que
funciona”, diu Vilana. Sobre el cà-

non, el Parlament ja va aprovar fa
més d’un any que el 2020 es pa-
guin gairebé 50 euros per tona de
residus. De fet, això ha provocat
que la xifra de municipis que
aposten pel porta a porta hagi
augmentat.

I LES CIUTATS GRANS?
El sistema porta a porta, però, s’ha
implementat principalment en
municipis petits, de menys de
15.000 habitants. Per aconseguir
millorar el reciclatge de residus és
fonamental que les ciutats grans
apostin per aquest sistema, cosa
que de moment sembla una mica
més complicat. A Barcelona, de
moment, s’ha començat a fer una
prova pilot al nucli antic de Sarrià.
“A Romà i Milà, per exemple, s’es-
tà fent. Si es vol, es pot fer, i és
molt important que Barcelona
acabi apostant per aquest model.
Si a la capital es fa i funciona, s’a-
cabarà implementant a molts
més llocs”, conclou Vilana. 

Un repte inajornable
» Només es reciclen el 34% dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona

» La UE vol que al 2020 la xifra pugi fins al 50% i l’AMB ja està impulsant un nou model de gestió

Albert Ribas
CERDANYOLA

El reciclatge dels residus és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. Foto: Arxiu

A LA MEITAT DEL
RÀNQUING DE L’AMB

4Si analitzem les dades de
Cerdanyola, Barberà i Ripo-
llet tampoc són gaire espe-
rançadores. Els percentat-
ges de recollida selectiva a
Cerdanyola (35%), Barberà
(30%) i Ripollet (34%) se si-
tuen a la meitat del rànquing
de l’AMB, tirant cap al cantó
negatiu. Amb tot, no són les
pitjors però han de millorar.
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La lupa

per Bernat Dédeu

Propaganda

Els governs empren la propaganda amb
tota la impunitat del món per un motiu
de senzilla practicitat: generalment, la
cosa els funciona. Fixeu-vos en el cas de
Pedro Sánchez i el seu nou govern que,
sense ni una sola llei o un simple decret
aprovat, s’ha guanyat el fervor popular
d'enquestes i l’aprovació de mitja Europa
amb la sonora i demagògica acollida d’un
vaixell ple de dissortats que vaguen pel
Mediterrani. No en tingueu cap mena de
dubte, la passarel·la solidària de Valèn-
cia, amb Carmen Calvo fent de mestra
de cerimònies, conforma tot
un cabaret de pornografia
sentimental, sucre i dema-
gògia de difícil ingestió.

Però no tota la propa-
ganda és necessàriament
estulta i seria ben tanoca no
admetre que els camàlics
de la sala de màquines de ZP-Sánchez
han tingut una bona pensada. A dife-
rència de Rajoy, que va entregar el re-
lat de bonhomia sentimental a l’inde-
pendentisme, Sánchez pretén utilitzar
casos com el de l’Aquarius per recor-
dar al món que Espanya no és aquell
estat que celebrava l’enviament de
policies a cascar la padrina el dia 1-0
(¡A por ellos, oéééé!), sinó que la seva
administració conjuga una paleta d’e-
mocions prou nodrida com per anar
pel món amb la cara neta. La jugada no
és casual: acollint els migrants d’Eu-
ropa, el president torna a guanyar la

bonhomia moral que Espanya havia
perdut al llarg del procés indepe. A
partir d’ara, quan algú acusi els espa-
nyols de no respectar els drets humans,
els assessors de Sánchez correran a
cercar les fotos dels nouvinguts a Va-
lència, instantànies de mares ploroses
que agraeixen i besen les faldilles de les
infermeres que alimenten els seus
nadons i requadres d’homes destruïts
per la guerra i altres quenòcies que fi-
nalment poden tastar una paella com
Déu mana. És la foto, estúpid! Volies

sentimentalisme, Catalunya? Doncs
entoma i digues Lluíííís!

“El cínic es creu intel·ligent, però és
idiota perquè no gaudeix”, deia fa poc
el col·lega Javier Gomà a La contra de
La Vanguardia. La frase té aparença de
brillantor, però resulta notòriament
analfabeta, car precisament, si hom
agafa com a mesura el gaudi, no hi ha
cap diferència entre que hom perpetri
una acció moralment bona o dolenta.
Els propagandistes, que sempre són una
mica cínics, gaudeixen com pepitus
amb l’acompliment dels seus objectius:
i per això es dediquen a la política i no

a fer de simples oficinistes o a vendre as-
segurances.

De fet, amb la propaganda de l’A-
quarius, els sequaços de Sánchez ja han
aconseguit que el gruix de l’indepen-
dentisme s’acontenti protestant per
acostar els presos a garjoles catalanes.
Per més que Sánchez i Torra s’esba-
tussin en públic i per més que el presi-
dent repeteixi que els presos mai no se-
ran moneda de canvi de res, el sotabosc
de l’independentisme ja sospira per un
pacte d’indult a partir del qual es pugui

tornar a la normalitat auto-
nòmica de tota la vida, un
acord que legitimi els dos
governs en una pax romana
i a partir del qual tothom
pugui rearmar-se per con-
tinuar gaudint del poder
institucional. Tot això sem-

bla ciència-ficció, però comprovarem
ben aviat com els presos (i fins i tot les
seves consorts) preparen un retorn a la
política aprofitant la seva eixida de la
presó, amb la qual cosa Espanya no no-
més es rentarà la cara de la repressió de
l’1-O, sinó que aconseguirà tenir els po-
lítics que marcaran els nous temps a Ca-
talunya collats sota l’amenaça de tor-
nar-los a la trena quan es portin mala-
ment. La propaganda, insisteixo, fun-
ciona. I, si tens un Estat al darrere, ja
ni t’ho explico.

Publicat a El Nacional.cat

Acollint l’Aquarius, Sánchez torna a 
guanyar la bonhomia moral que Espanya

havia perdut al llarg del procés indepe

Cada mort violenta
multiplica la fiblada de

dolor, la mort d'una dona
en mans de la seva parella ens posa da-
vant el mirall per dir-nos que aquesta
xacra estructural no s'atura, i que la llui-
ta s'ha d'intensificar fins a erradicar
un sistema que posa en perill les dones
per ser dona.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La coreografía de Mar-
laska y Llarena sobre el

acercamiento de los pre-
sos viene en cualquier manual de ne-
gociación. Se trata de aparentar unas su-
puestas dificultades o reticencias de
terceros para subir el precio de un paso
que se consideraba de mínimos al sen-
tarte a la mesa.

@apuente

Una població mobilit-
zada, sigui a Catalunya,

Pamplona o Euskal He-
rria, unes entitats preparades i implica-
des, uns partits a l'altura de les cir-
cumstàncies, un govern efectiu, un par-
lament sobirà i un @CatalanCouncil lliu-
re per parlar arreu del món. Així la Re-
pública és inevitable.

M'amoïna més l'asfíxia
de la Dolors Bassa entre

les 4 parets de la seva
cel·la que la de l'Argèlia caminant lliu-
rement per Torroella i passant un cap de
setmana estupendu a l'Empordà, since-
rament. En tot cas, passeu-nos la llista
d'on podem i no podem posar llaços per
no molestar.

@eduardvoltas@KRLS@mariadolorsa

Els semàfors

Aj. de Cerdanyola
La pacificació del trànsit a Bellaterra

podria arribar al seu capítol final. L’A-
juntament de Cerdanyola ha presentat a
l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Bellaterra un primer esbós de proposta

per solucionar aquest problema. 
pàgina 6

CH Ripollet
Tot i que l’equip ripolletenc no va acon-

seguir classificar-se per a la final de la
Copa de la Lliga, la temporada ha estat
excel·lent, amb l’ascens a Nacional. El

club ja s’ha mogut per tornar a tenir una
plantilla competitiva el curs que. 

pàgina 13

Aj. de Barberà
L’Ajuntament de Barberà va organitzar

una trobada sobre la coeducació adreça-
da al professorat dels centres educatius

de la ciutat. L’objectiu d’aquesta iniciati-
va va ser allunyar els masclismes 

i els estereotips de gènere de les aules. 
pàgina 8



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniavallès.catJuny 2018

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Ciutadans menteix1

2 Se’n va un altre mite

Els treballadors del PEM Guiera 
es fan sentir al carrer

Els instituts estrenen una ‘app’ 
per combatre el bullying

L’hegemonia continua: setena lliga
per a les Barberà Rookies
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Les claus Les claus

En el moment històric que estem
vivim se’ns diu un mantra repetit
mil vegades que Catalunya, amb
la declaració d’independència, va
de dret cap al precipici. Quin serà
el nostre futur? Sembla que pitjor
que fins ara, amb un Estat espa-
nyol que ens va en contra, no hi
anirem. Les passarem magres du-
rant un temps, però al final la in-
dependència serà millor per a tota
la societat catalana, tant per als
independentistes com també per
als que no ho són. Si l’Estat castiga
els catalans “rebels” castigarà tots
els catalans.

Un triumvirat, format pel PP,
PSOE i Ciudadanos, va prendre la
decisió d’aplicar l’article 155, peti
qui peti sense la més mínima fle-
xibilitat per intentar entendre què
és el que passa a Catalunya. La
pregunta que ens podríem fer és:
No serà Espanya qui va cap al pre-
cipici? Si es creuen que amb la re-
pressió acabaran amb el conflicte
català ho tenen fotut. Intervenir el
Parlament, el Govern i altres cor-
poracions catalanes és una forma
de no voler acceptar la realitat. I
mentre no es reconeguin els mo-
tius de la revolució d’una gran
part de la societat catalana i que
Catalunya és subjecte polític esta-
rem en un atzucac sense sortida.
Amb l’experiència que tenim de
com Espanya ens ha tractat des de
fa molts anys, albirem que el nos-
tre futur, de continuar com fins
ara, és terriblement dur i negre.
Mantenint presos i exiliats polítics
com a ostatges el nou govern es-
panyol no resoldrà el conflicte.

Veient l’actitud altiva i prepo-
tent del bàndol unionista, hom
s’adona que els independentistes
estem en el costat correcte. Adéu!

Cap al precipici
per Jordi Lleal 

Solidesa sonora
per Xavier Graset

El primer dia de Sònar, Fina
Puigdevall, la xef del gran res-
taurant Les Cols d’Olot, era dar-
rere els fogons del festival. I tant.
En aquests 25 anys del festival de
música i arts avançada, a més
d’enviar senyals a l’espai i d’ex-
plorar la recerca tecnològica,
també s’ha arrelat a la terra. Els
seus directors, aquests tres reis
que són Enric Palau, Ricard Ro-
bles i Sergio Caballero, han anat
fornint la seva proposta amb
elements complementaris al de
la idea i convocatòria musical i
troncal.

I aquests últims anys també
la cuina, els noms de l’alta cuina,
per bé que en una àrea més res-
tringida, també hi ha tingut ca-
buda. Fina Puigdevall m’expli-
cava la possibilitat que han obert
a Les Cols de començar una vi-
sita al seu hort a la Vall de Bianya,
veure com treballen les verdures
i fruites, com van les gallines i
com reciclen els sobrants del
restaurant, i com d’altra banda
creixen i es cuiden els aliments
que després transforma la cuina.
M’ho explicava mentre al mig de
la fira on es fa el Sònar de Dia aca-
baven d’arrencar les primeres
sessions musicals, o mentre po-

dies contemplar en una cúpula de
360 graus un seguit de peces d’art
audiovisual, o et podies fer una
foto dalt d’un unicorn o menjar-
te un gelat del Rocambolesc de
Jordi Roca, o fer una copa de vi
de Torres. El Sònar ha generat
aquesta atracció per creadors i
elaboradors de tota mena. 

El Sònar fa 25 anys en un
temps en què els ministres de
Cultura, ara que el govern espa-
nyol havia recuperat la cartera,
duren una setmana. El contrast
entre les dues velocitats ens fa
preguntar què ha sabut bastir el
festival. Una imatge de solidesa,
de flexibilitat, i un model d’ofer-
ta cultural, festiva i també d’oci
que ha servit de model per a al-
tres empresaris i emprenedors
que han fet els seus festivals.
Aquest efecte de mirall, aquest
coratge que han sabut destil·lar
i que pot haver inspirat els altres
no es pot menystenir. A banda,
és clar, de la capacitat d’exportar
el Sònar i de seguir programant
el més nou i el més clàssic de l’e-
lectrònica, ara que fa tants anys
que l’electrònica és arreu i enmig
de la música que sentim.

Publicat a El Punt Avui

Vist al Twitter

@GSugranyes: Pablo Casado anuncia la seva
candidatura a presidir el PP. Després d'haver-
se tret mitja carrera de Dret en 6 mesos no em
direu que no és un xicot molt capaç!

@jordiborras: La justícia és igual per a tots.
Per això Urdangarin ha pogut triar presó i
ha escollit un penal de dones on és l'únic
home, amb pavelló propi de 5 cel·les.

#PresóALaCarta

@gcapdevila: El xou mediàtic de l'Aquarius
està molt bé, però convé recordar que Itàlia
porta anys rebent una mitjana de 3 vaixells
com l'Aquarius CADA DIA.

#Aquarius #CampanadaAlPP

Les millors
perles

Viatges gratis a tota la xarxa de metro de París fins als 25 anys.
Aquest és l’obsequi que la companyia de transport públic de la
capital francesa, RATP, ha decidit atorgar a un nadó que va néi-

xer en un tren fa dies a l’estació d’Auber, després d’un part accidentat.
Ell sí que ha nascut amb un pa –en forma d’abonament– sota el braç.

Seguint a França, el president Macron va esbroncar un jove
estudiant per dirigir-se a ell de manera massa col·loquial, al
seu entendre, durant un acte. "Com va, Manu?", li va dir el

jove. La resposta del president, sorprès, va ser: "A mi em dius se-
nyor president de la República o senyor".

Iun que també es fa dir senyor ha tornat a aixecar polèmica per un
comentari racista. Parlem del Pequeño Nicolás, que va publicar
un text al seu compte d’Instagram on va dir: “Aprofiteu ara per

dormir que està jugant Perú i ningú us trucarà de Vodafone...”. L’allau
de crítiques que va rebre donaria per a centenars de perles.

Mentrestant, la tortura, amputació i mort d’un gosset han
canviat l’agenda política a Turquia just abans de les
eleccions. Les brutals imatges, que s’han fet virals, han

fet reaccionar el president Erdogan, que assegura que modifica-
rà les lleis sobre els drets dels animals si és reelegit.

Iparlant d’animals, fa pocs dies va morir als 62 anys Puan, l’orangu-
tan més vella del món. L’animal, que vivia al zoo de Perth (Austrà-
lia), ha estat clau en la perpetuació de l’espècie de Sumatra, que

estava en perill d’extinció. Com a llegat deixa 11 cries i 54 descen-
dents, i una entrada al Llibre Guinness dels Rècords.
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Cerdanyola

Tot i haver cessat la seva activi-
tat el passat mes de març, la pla-
taforma Stop Direccional va
emetre un comunicat a principis
de juny on acusava l’alcalde,
Carles Escolà, de mentir als ciu-
tadans sobre la gestió dels abo-
cadors de la ciutat. Per la seva
part, Escolà defensa la tasca que
s’ha portat a terme en aquest
àmbit des de l’Ajuntament.

“Vostè no ha buscat durant tot
el mandat alternatives per des-
contaminar Can Planas. No digui
mentides”. Així comença l’escrit
que Stop Direccional dedica a
Escolà i que segueix amb frases
com “ha passat de ser un revolu-
cionari i defensor de la desconta-
minació a ser un còmplice més del
segon desastre mediambiental
més greu de Catalunya”. 

En aquest sentit, la platafor-
ma retreu a l’alcalde la seva
“passivitat” davant d’aquest pro-
blema i el fet de “no portar la pe-
tició de declarar Can Planas sòl
contaminat al Parlament”. 

Per la seva part, Escolà, en
declaracions a Línia Vallès, ha
preferit no respondre les acusa-
cions personals però defensa la
tasca municipal en relació a la

gestió dels abocadors. “Vam en-
carregar un estudi per aplicar
tècniques de descontaminació a
Can Planas i es va establir que re-
sulta inviable per l’alt cost eco-
nòmic i per la incapacitat de
tractar els residus que s’extrau-
rien. Però seguim treballant per
presentar, en un futur, un pro-
jecte de descontaminació per a
aquest abocador”, assegura.

Dos dels membres de la plataforma Stop Direccional. Foto: Stop Direccional

Stop Direccional acusa l’alcalde
de “mentir sobre els abocadors”

Primer pas per aconseguir
pacificar el trànsit a Bellaterra
PROPOSTA4L’Ajuntament de
Cerdanyola ha presentat un pri-
mer esbós de proposta de paci-
ficació del trànsit a l’Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada (EMD)
de Bellaterra, que s’ha compro-
mès a estudiar-la.

Una de les mesures que es
planteja dins d’aquest informe és
la limitació de la circulació de ve-
hicles de més de 3.500 quilos en
els dos sentits de la marxa al
Camí Antic de Sant Cugat. A
més, l’Ajuntament també con-

sidera importat controlar la ve-
locitat amb radars fixos, per
punts o per trams, i establir
com a Zona 30 alguns carrers de
Bellaterra.

Segons el consistori, la pro-
posta “és un document obert a
treballar conjuntament amb
l’EMD de Bellaterra”. Per la seva
part, el president de l’entitat, Ra-
mon Andreu, s’ha compromès a
estudiar la proposta per acon-
seguir fer realitat la pacificació
del trànsit a la zona.

SOCIETAT4El programa L’estiu
és gran arribarà un juliol més als
carrers i places de la ciutat amb
un seguit de propostes pensades
per a la gent gran però obertes a
tota la ciutadania com xerrades,
visites guiades, passejades o ci-
nema a la fresca. 

El Consell Municipal de la
Gent Gran és l’impulsor d’a-
questa iniciativa que busca una
oferta variada, fresca i divertida
que s’adapti a les necessitats
de les persones grans de la ciu-

tat. La programació acollirà ac-
tivitats pensades especialment
per a aquest col·lectiu, com con-
ferències sobre l’insomni, l’ali-
mentació, els dolors i els remeis
naturals. 

A més, els participants po-
dran gaudir de propostes lúdi-
ques que fomenten l’envelli-
ment actiu, com sessions d’en-
trenament de la memòria, un
curs de ioga a l’aire lliure, pas-
sejades per Collserola o un taller
sobre benestar i relaxació.

La cultura també serà la pro-
tagonista de L’estiu és gran
amb una visita comentada al
Museu d’Art de Cerdanyola so-
bre l’exposició Entusiasme
MACBA al MAC i un cicle de ci-
nema a la fresca que projectarà
pel·lícules actuals i una selecció
de curtmetratges. La majoria
d’activitats es faran als carrers i
places de la ciutat, ja que re-
presenten els punts de trobada
més habituals per a la ciutada-
nia durant els mesos d’estiu.

Un tram del Camí Antic de Sant Cugat de Bellaterra. Foto: Ajuntament

L’estiu de la gent gran

Ajudes | L’Ajuntament ampliarà la tarifació social
El govern municipal va anunciar el 15 de juny que vol ampliar la tarifació social a

la ciutat. Segons la regidora de Finances i Serveis Econòmics, Contxi Haro, la idea
és “fer arribar els descomptes a les unitats familiars en funció dels seus ingressos”.

» La plataforma critica la seva gestió envers la descontaminació
» Escolà defensa la tasca de l’Ajuntament en aquest àmbit

Sònia Garcia
CERDANYOLA
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Barberà

IGUALTAT4La Biblioteca Este-
ve Paluzie va acollir el 7 de juny
una trobada coeducativa adre-
çada al professorat dels centres
escolars de la ciutat. La jornada
va servir per visibilitzar les bones
praxis que s’estan portant a ter-
me en aquesta matèria.

L’activitat va començar amb
diferents visites guiades a càrrec
de la directora de la Biblioteca,
Berta Cama, que va fer un reco-
rregut per l’equipament amb
l’objectiu de donar a conèixer el
fons bibliogràfic especialitzat en
gènere, feminisme, noves mas-
culinitats i violència masclista.  A
més, els professors i professores
participants van visitar el racó
coeducatiu, ubicat a l’àrea in-
fantil, on els usuaris poden tro-
bar contes que trenquen amb els
estereotips de gènere i que mos-
tren la diversitat familiar.

El recorregut es va completar
amb l’exposició Per ser nena,
una proposta de l’Institut Cata-

là de les Dones que reconeix a les
nenes la categoria de protago-
nistes del seu esdevenir a partir
del tractament de temes com l’e-
ducació, el treball, la sexualitat
i la violència masclista. 

La jornada va continuar amb
la presentació del llibre Coedu-
cació, aposta per la llibertat, un

acte obert a tota la ciutadania
que va comptar amb la presèn-
cia de dues de les especialistes
més reconegudes en el món de la
coeducació, com són la catedrà-
tica en sociologia i autora del lli-
bre, Marina Subirats i Martori,
i la filosofa i sociòloga Amparo
Tomé González.

La jornada sobre coeducació es va celebrar el 7 de juny. Foto: Ajuntament

Barberà fomenta l’educació
lliure de masclisme a l’escola
» La Biblioteca va acollir una trobada adreçada al professorat

» La jornada va acabar amb una xerrada oberta a tota la ciutadania

Trobades de 15 minuts entre
persones a l’atur i empreses

OCUPACIÓ4El Barberà Getting
Talent va reunir el 19 de juny
persones en cerca de feina acti-
va amb empreses de diferents
sectors professionals a través
de trobades de 15 minuts.

La sala El Celler de la Torre
d’En Gorgs va ser l’escenari on
es va desenvolupar aquesta ac-
tivitat impulsada per la Funda-
ció Barberà Promoció. 

L’objectiu va ser apropar em-
preses i candidats en una sola
jornada per aconseguir les mi-

llors opcions de contractacions
per les dues parts. En total, cada
participant va fer entre dues i
cinc entrevistes i les empreses
van realitzar més de 12 reu-
nions. 

Prèviament a la celebració
d’aquesta iniciativa, els orga-
nitzadors van seleccionar dife-
rents persones a l’atur i, després
d’analitzar els seus currículums,
van contactar amb empreses
que podrien estar interessades
en el seu perfil.

ESPECTACLES4Rody Aragón,
familiar dels coneguts Fofó, Mi-
liki i Gaby, va instal·lar el seu circ
al costat del centre comercial Ba-
ricentro de l’1 al 17 de juny. El
públic va poder reviure l’essèn-
cia del mític programa Los pa-
yasos de la tele amb la música i
el teatre com a plats forts.

Segons el mateix Rody Ara-
gón, l’espectacle vol ser un ho-
menatge a la seva família i res-
catar cançons com Cómo me
pica la nariz, La gallina turule-

ta o El auto nuevo. Amb aquest
objectiu, l’artista ensenya clàssics
de la música infantil als nens d’a-
vui en dia i, a la vegada, ofereix
un viatge al passat als seus pares
i mares. 

El resultat final d’aquesta
proposta artística el van poder
veure en directe les persones
que van assistir a la carpa que es
va instal·lar al costat del centre
comercial Baricentro. 

El públic va veure una pri-
mera part del show on s’aposta

pel circ més tradicional amb
una demostració de disciplines
circenses com la màgia, els ma-
labars o el trapezi. 

Després d’aquest primer tast,
l’espectacle va començar l’ho-
menatge a Los payasos de la
tele. A partir d’aquest moment,
Rody Aragón va pujar a l’esce-
nari amb el vestuari original del
programa per oferir un seguit
d’escenes humorístiques on van
predominar el teatre i la inter-
acció amb els espectadors. 

La Fundació Barberà Promoció va organitzar la iniciativa. Foto: Ajuntament

Circ per a grans i petits

Oci | Nou joc infantil al Parc del Bosc de Can Gorgs
El Parc del Bosc de Can Gorgs ha estrenat aquest mes de juny un joc infantil que s’emmar-
ca dins de l’actuació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La nova incorporació és una pi-

ràmide de xarxa de set metres d’alçada que vol millorar la psicomotricitat dels infants.
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Ripollet

URBANISME4La Taula de Di-
versitat Funcional de Ripollet
porta des del mes de maig estu-
diant la ciutat per detectar els
punts inaccessibles per a perso-
nes amb cadira de rodes o amb
mobilitat reduïda. Fruit d’aquest
estudi, han presentat les pri-
meres intervencions en la via pú-
blica per tal d’afavorir l’accessi-
bilitat al municipi.

Algunes de les millores que
s’han portat a terme són l’a-
rranjament de les voreres i la
construcció de rampes a la Ram-
bla dels Pinetons. També s’ha
modificat la parada d’autobús
davant del Centre Cultural per tal
d’ampliar el pas per la vorera i
s’han habilitat places per a per-
sones amb diversitat funcional a
la Rambla de Sant Jordi. De la
mateixa manera, s’han traslladat
les parades d’autobús de la Ram-
bla de Sant Andreu i l’avinguda
de Maria Torras per evitar el
pendent que presentaven.

Els treballs es van posar en
marxa després d’una fase d’a-
nàlisi on es van fer visites i iti-
neraris per comprovar l’accessi-
bilitat en diferents punts de la
ciutat. Un dels següents àmbits
que s’inspeccionarà serà el fun-
cionament dels sonomàfors que
hi ha al municipi.

La Taula de Diversitat Fun-
cional de Ripollet és un espai
que lluita per erradicar els obs-
tacles a la via pública per con-
siderar que poden portar a una
situació d’exclusió social perquè
impedeixen la participació ple-
na de les persones amb mobi-
litat reduïda.

Els membres de la Taula de Diversitat Funcional. Foto: Ajuntament

Primeres obres per afavorir
l’accessibilitat a la ciutat

» La construcció de rampes és una de les accions principals
» El funcionament dels sonomàfors serà el següent punt d’estudi

Ocupen l’Ajuntament per
“exigir la ruptura amb l’Estat”
PROTESTA4Una vintena de
membres del CDR Ripollet van
ocupar l’Ajuntament el 15 de
juny per “exigir des del munici-
palisme que el Govern de la Ge-
neralitat comenci els processos
reals per a la ruptura amb l’Es-
tat”, van declarar.

L’associació va anunciar a
través de les xarxes socials l’ac-
ció reivindicativa uns dies abans
d’entrar al consistori sota el
lema #PrenemElPoder15J. Un
cop arribat el dia de la protesta,

els participants es van reunir a
les set de la tarda al parc del riu
Ripoll i, tot seguit, una vintena
de membres del CDR Ripollet
van ocupar la sala de plens de
l’Ajuntament i van decidir pas-
sar tota la nit al consistori. 

Aquesta reivindicació es va
estendre a altres municipis pro-
pers com Sabadell o Cerdanyo-
la. En aquest últim cas, l’ocupa-
ció va ser inicialment desallot-
jada per la policia però finalment
també es va fer efectiva.

SERVEIS4El Ple municipal va
rebutjar la gestió directa de l’a-
bastament d’aigua a Ripollet en
la sessió extraordinària que es va
celebrar el 21 de juny. La pro-
posta va aconseguir 11 vots en
contra i 10 a favor.

La regidora de Serveis Mu-
nicipals i Municipalització, Pilar
Castillejo, va mostrar la seva
decepció amb el resultat de la vo-
tació. "No estem contents amb el
resultat i ens entristeix, però
hem aconseguit posar el tema de

les municipalitzacions a l'agen-
da política de la ciutat". 

Per la seva banda, l'alcalde
José M. Osuna també va mostrar
la seva insatisfacció. "Crec que
hem perdut una excel·lent opor-
tunitat de gestionar els nostres
béns i serveis públics", va dir fent
referencia a “l'impacte positiu
que hagués tingut la municipa-
lització de l'aigua en la gestió di-
recta d'altres serveis com el de la
neteja d'edificis municipals i les
escoles bressol”.

Durant la sessió plenària,
Osuna va apel·lar directament al
PSC, a qui va retreure la manca
de diàleg a l'hora de fer arribar
les mancances que el grup mu-
nicipal socialista detectava en el
projecte. En aquest sentit, l'equip
de govern havia demanat l'abs-
tenció del PSC en aquesta apro-
vació inicial per guanyar temps
per estudiar la municipalització
dels altres serveis, als quals, se-
gons l’alcalde, sí que haurien
donat suport els socialistes.

La protesta es va celebrar el 15 de juny. Foto: Ajuntament

‘No’ a municipalitzar l’aigua

Trobada | Un nou casal per al barri de Pont Vell-Tiana
L’escola Tiana va acollir el 18 de juny la primera trobada del procés participatiu que

servirà per definir com serà el nou casal del barri de Pont Vell-Tiana. Els partici-
pants van debatre sobre la funcionalitat que haurà de tenir aquest nou equipament.
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar

les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu

Serveis
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El barri de la Romànica 
viatja a l’època medieval

BARBERÀ4El barri de la Ro-
mànica de Barberà es va trans-
formar en un poble medieval els
dies 9 i 10 de juny. El motiu va
ser la celebració de la 20a edició
del Mercat Medieval.

La plaça del Mil·lenari va
ser l’epicentre de la festa, on es
van reproduir aspectes quoti-
dians de l’època medieval a tra-
vés de les tradicionals parades
amb mostra d’oficis i de pro-
ductes gastronòmics elaborats
de manera artesanal.

A més, la fira va apostar per
oferir un ampli ventall d’activi-

tats als ciutadans, com una visi-
ta comentada a l’Església La
Romànica a càrrec de l’Associa-
ció d’Història de Barberà. La
música, la dansa i els tallers in-
fantils també van estar presents
en la programació amb dife-
rents espectacles que van res-
pectar la temàtica medieval.

L’acte de cloenda de la 20a
edició de la cita va aconseguir
reunir un nombre notable d’as-
sistents que van gaudir d’una ex-
hibició de foc que va tenyir de co-
lors el cel a partir de dos quarts
de deu de la nit.

CERDANYOLA4Els comerços
de Cerdanyola van sortir al ca-
rrer el 9 i 10 de juny per mostrar
els seus productes i donar-se a
conèixer entre la població dins
de la programació de la Fira
Cerdanyola Comerç.

La principal novetat de la
tercera edició de la cita va ser la
instal·lació de l’arbre solidari,
una estructura de metall en for-
ma d’arbre en el qual els visitants
podien posar una frase o un
desig i escollir una associació so-
lidària de la ciutat. Per cada tar-
geta, l’Associació Cerdanyola
Comerç va destinar un euro a
l’entitat més mencionada als
missatges.

La ubicació de la fira va ser la
plaça de l’Abat Oliba i la cruïlla
amb el passeig de Cordelles. A
més de les parades de les dife-
rents botigues del municipi, els
visitants també van poder gau-
dir d’un programa d’activitats
per a tots els públics. 

La jornada de dissabte 9 de
juny va començar amb una ex-
hibició del Gimnàs Multiesport

i un espectacle de malabars. Les
últimes propostes del dia van vi-
sibilitzar el treball de l’escola de
dansa Roger’s Centre, que va ofe-
rir una actuació de dansa, i el
concert del grup Gato.

L’endemà, la programació
va continuar amb un taller de
bombolles de sabó que va captar
l’atenció dels més petits de la

casa. A la tarda, la fira va orga-
nitzar altres activitats, com l’es-
pectacle d’un pallasso o l’exhi-
bició de l’Escola de Ball Somnis.
De manera paral·lela a les pro-
postes lúdiques, els visitants
van poder gaudir d’una zona
gastronòmica amb una oferta va-
riada que es va ubicar al mig de
la plaça de l’Abat Oliba.

Les botigues van mostrar els seus productes. Foto: Twitter (@isaacalbert)

Productes locals i activitats 
a la Fira Cerdanyola Comerç

Ripollet | Torna Ripostock a la plaça del Molí
La Unió de Comerciants de Ripollet va organitzar, el 10 de juny a la pla-

ça del Molí, la fira de comerç al carrer Ripostock. L’activitat s’havia de
celebrar el 3 de juny però va ser ajornada per motius meteorològics.

Un moment del Mercat Medieval. Foto: Twitter (@pscbarbera)



13 | 

Esports
València i Levante es proclamen
vencedors de la Cerdanyola Cup

L’edició de 2018 de la Cerdanyo-
la Cup va ser la més valenciana
que es recorda. El Levante UD i
el València CF van guanyar la
competició en les categories ale-
ví i infantil, respectivament. La
prova va tornar a reunir 48 equips
(24 en cada categoria) nacionals
i internacionals. Les finals es van
disputar el passat diumenge 10 al
camp de la Bòbila en una jorna-
da amb força mal temps.

El conjunt granota va acon-
seguir la victòria després d’una
competició excel·lent que va aca-
bar amb una victòria contra el
Cerdanyola FC A (1-0). Els lle-
vantinistes havien deixat pel camí
equips com el Vila-real, el Mer-
cantil o el València, mentre que
els cerdanyolencs s’havien plan-
tat a la final després de derrotar

el Cerdanyola B, l’EF Premier
BCN i el Gimnàstic Manresa.

Per la seva banda, els che
van alçar la copa després de
guanyar el Vila-real (1-0). L’equip
valencianista no va encaixar cap
gol en tota la competició, i va dei-
xar fora de combat el Vic-Riu-
primer, la UE Sants i el Deporti-
vo de la Corunya abans de la final.

L’únic representant del Cerdan-
yola no va superar la primera ron-
da i va perdre contra el Celta.

MEMORIAL MARC BADIA
A més, la Cerdanyola Cup va en-
tregar el reconeixement Memo-
rial Marc Badia al conjunt danès
del Lyngby BK pels seus valors i
el seu comportament.

» Malgrat el temps, la copa va tornar a ser un èxit, amb un total de
24 equips nacionals i internacionals en les categories infantil i aleví

El nou Cerdanyola FC pren
forma amb dos fitxatges més

El nou projecte del
Cerdanyola FC a Ter-
cera Divisió comença a
tenir les seves primeres

cares noves. Entre finals de maig
i aquest mes, el club ha comen-
çat a moure fitxa per configurar
la plantilla 2018-19, que de mo-
ment ja té algunes cares cone-
gudes en la categoria.

Si el mes passat es confirma-
ven les arribades de Carlos Cano,
Iván Rodríguez i Uri Escabrós i
les renovacions, entre altres, de
Víctor Aliaga, aquest mes el club
ha fet oficials les arribades de

l’experimentat central argentí
Juan Pablo Amantini, ex del Te-
rrassa i el Badalona, entre altres,
i del jove porter Marc Briones,
que arriba procedent del Juven-
tud 25 Septiembre de Rubí.

NOVES EQUIPACIONS
Així, amb aquestes arribades, la
plantilla queda pràcticament
configurada, segons va explicar
el tècnic Toni Carrillo el passat
29 de maig, en la jornada de la
presentació de les noves equi-
pacions del club, que serà de la
marca Bemiser.

L’Hoquei Ripollet es queda 
a un pas de la final de la Copa

Els penals van evitar
que l’Hoquei Ripo-
llet es classifiqués
per a la final de la

Copa de la Lliga de Primera Ca-
talana. El conjunt ripolletenc va
perdre a la semifinal contra el
Reus Ploms després d’acabar
empatant en el temps reglamen-
tari (3-3) i que l’equip només po-
gués convertir un dels llança-
ments des d’aquest punt fatídic el
passat dissabte 16.

El campió de la competició,
però, va ser el Shum Frit Ravich,
que va derrotar el conjunt reu-

senc en la gran final que es va ju-
gar l’endemà (4-2).

FITXATGES I RENOVACIONS
Tot i això, la temporada de l’equip
ha estat magnífica, assolint l’as-
cens a Nacional Catalana, i per
això ja s’han anunciat alguns fit-
xatges i renovacions.

Héctor Gallego, Marc Calva-
che, Pol García i Rubén Ferrer
són les primeres quatre incorpo-
racions, mentre que Nil Figueras,
Arnau Vilamanya i Sergio Pérez
han allargat el seu vincle amb el
conjunt groc.

Cerdanyola | El CBFC anuncia dues incorporacions més
Montse Pujolreu i Elena Múrcia són les dues darreres incorporacions del CBF Cerdanyola
que el curs que ve jugarà a Lliga Femenina 2. Les dues darreres peces del conjunt de Juan

Couto tenen experiència en aquesta categoria, ja que arriben del Lima-Horta Barcelona.

L’alegria dels jugadors valencianistes. Foto: CFC

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Comença el campus 
multiesportiu dels Rookies

El passat dia 25 es
va posar en marxa
una nova edició

del campus d’estiu organitzat
pels Barberà Rookies, que en-
guany amplia la seva oferta: serà
un mes multiesportiu perquè
els més joves gaudeixin amb els
esports nord-americans: futbol
americà, softball i ultimate.

El campus té una durada to-
tal de cinc setmanes (s’allargarà
fins al divendres 27 del mes que

ve) i permetrà que els nens i les
nenes que tinguin entre 10 i 16
anys comencin a familiaritzar-se
amb els esports més populars
dels Estats Units.

El futbol americà és la gran es-
pecialitat dels Rookies, el softball
té una dinàmica i unes normes
força similars a les del beisbol,
mentre que l’ultimateés un esport
d’equip competitiu que es juga
amb un disc volador que va néi-
xer a la Columbia High School.
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De reina a hacker.Aquesta és l’evolució que ha fet Claire Foy
amb el seu nou repte professional. L’actriu, coneguda pel
seu paper d’Isabel II a la sèrie de Netflix The Crown, va vi-

sitar la setmana passada Barcelona per presentar la
nova pel·lícula que protagonitzarà dins del certamen
CineEurope 2018. En aquest cas, la britànica donarà
vida a la hackerque va crear Stieg Larson dins de la

saga Millenium. D’aquesta manera, Foy es posarà en la
pell de la rebel Lisbeth Salander, que torna a la gran

pantalla amb Lo que no te mata te hace más fuerte, de la
mà del director Fede Álvarez. Els seguidors de l’actriu
es veuran sorpresos per la transformació física que su-
posa aquest nou repte, ja que la protagonista de Mi-

llenium es caracteritza per una marcada estètica
punk. Anteriorment, Noomi Rpace i Rooney Mara ja

van interpretar Salander i ara és el torn de Foy, la
qual va explicar que li agrada molt el personatge

però va confessar que “és molt complex”. 

C L A I R E  F O Y

La fitxa
QUI ÉS?

QUÈ HA DIT?

El seu paper d’Isabel II a ‘The Crown’
Interpreta el personatge principal de la sèrie de Netflix

Famosos

Serà la protagonista de ‘Millenium’
La pel·lícula es va presentar l’11 de juny a Barcelona

Un personatge “molt complex”
Donar vida a Lisbeth Salander ha sigut un repte per a l’actriu 

QUÈ HA FET?
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ÉS FAMOSA PER...

Llibres

Nora Navas i Clara Segura protagonit-
zen una obra sorprenent i captivadora
que torna a la cartellera després d’ex-
haurir totes les entrades l’estiu passat.
Aquesta tragèdia de Lorca mostra uns
personatges moguts per la gelosia, la
passió i els seus impulsos vitals.

A la Biblioteca de Catalunya de Bar-
celona.

Teatre

Bodas de sangre
Oriol Broggi

Música Pelis i sèries

Ara que el Mundial ja està en marxa,
des de l’Argentina arriba la pel·lícula El
fútbol o yo. Explica la història d’en Pe-
dro, un fanàtic del futbol que pot es-
tar-se les 24 hores del dia veient partits
de forma ininterrompuda. Això, però,
xoca amb el seu matrimoni, i de sobte
es veu separat de la seva dona, lluny
de les seves filles i sense feina.

El fútbol o yo
Marcos Carnevale

| Black Panther
Seguint l’èxit de la pel·lícula, arriba al mercat aquest títol que farà
que ens convertim en el seu protagonista, el superheroi T'Challa.

El llibre funciona com un manifest fe-
minista que reflexiona al voltant de l’ex-
periència de les dones, el matrimoni i la
maternitat, i aborda polèmiques sobre
temes relacionats amb el gènere. 

Un dels assajos autobiogràfics més
combatius de Virginie Despentes, pu-
blicat el 2006 però que fins ara no s’ha
pogut llegir en català.

Teoria King Kong
Virginie Despentes

No t’ho perdis

Una crítica global
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) exposa

fins al pròxim 7 d’octubre l’exposició ‘Mostra i artifici’, la re-
trospectiva més completa de l’artista britànica establerta a

Mèxic Melanie Smith. Smith té com a objectiu fer una crítica
a l’hiperconsumisme, l’impacte del colonialisme, la globalit-
zació i la modernització que ha suposat el capitalisme. A tra-
vés de fotografies, pel·lícules, escultures i performances que
fan referència a la pintura, aquesta artista mostra una obra
artística molt visual que s’estructura a partir de temàtiques

que tenen a veure amb el color, la naturalesa o el cos.   
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Nyandú ha publicat el primer senzill
del que serà el seu tercer disc, que sor-
tirà al setembre. El club dels 27 és el pri-
mer single del nou àlbum, amb el qual
la formació de la Torre d'Oristà (el Llu-
çanès) manté intacta l'actitud rockera i
les melodies pop que els van dur a co-
ronar-se amb el Sona9 l'any 2011. 
El títol del disc encara s'ha de revelar.

El club dels 27
Nyandú
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DIJOUS 5 DE JULIOL
18:30 El primer dijous del mes que ve es farà la

xerrada per a famílies anomenada SOS, tinc
un/a adolescent a casa. / Casal de Joves Al-
timira.

DIMARTS 3 DE JULIOL
18:00 El primer dimarts del mes que ve es farà

un taller anomenat Juguem a ioga!, coordi-
nat per la professora Elisabeth González per
a famílies amb noies i noies majors de 4 anys.
/ Sala Salvador Allende.

13 I 14 DE JULIOL
Matí-Tarda Nova crida a la solidaritat per als

veïns i les veïnes del poble. El Banc de Sang
i Teixits instal·larà, aquests dos dies, una de
les seves unitats mòbils per recollir donacions.
/ Plaça La Vila.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa l’exposició

anomenada Ripollet. Un passat en el temps,
les obres de la 2a gimcana fotogràfica d'Ac-
ció Fotogràfica Ripollet. / Centre d’Interpre-
tació del Patrimoni Local Molí d’en Rata.

DIMECRES 18 DE JULIOL
17:30 En el marc del cicle Gaudeix la cuina de

Ripollet, en la sessió del dia 18 del mes que
ve el protagonisme serà per a un dels plats
més populars, la truita de patates. / Mercat
Municipal.

DIVENDRES 6 DE JULIOL
SANT QUIRZE Lion serà el nom de la pel·lícula

protagonista de la primera sessió del cicle de
Cinema a la fresca del mes que ve (22:00). /
Parc de les Morisques.

DISSABTE 14 DE JULIOL
SANT CUGAT Nova York. Vestigis de la Marilyn,

serà el nom del documental en el qual Fre-
deric Cabanas ressegueix les passes de Ma-
rilyn Monroe a Nova York (19:00). / Casa Mu-
seu Cal Gerrer.

DEL 2 AL 20 DE JULIOL
CERDANYOLA La segona fase del campus d’es-

tiu de futbol del Cerdanyola FC s’allargarà fins
a la meitat del mes que ve. / Camp de futbol
de la Bòbila.

SANT CUGAT Els ajuntaments de Sant
Cugat i Rubí han preparat un taller per
aprofitar YouTube per a la feina. /
Seu de l’Ajuntament.

Un curs per aprendre a fer
servir YouTube per a la feina
Dissabte 9 de juliol a les 10:00

Durant el mes de juliol continuarà en
marxa la consultoria de salut per a jo-
ves, perquè es resolguin dubtes sobre
sexualitat, drogues o alimentació. / Es-
pai Jove La Roma.

Segueixen les sessions de
consultes de salut per a joves
Dimecres 4, 11 i 18 de juliol a les 17:00

Visita guiada a la col·lecció permanent
del Museu d'Art de Cerdanyola - Can
Domènech. Aquesta activitat és gra-
tuïta i no cal inscripció prèvia. / Mu-
seu d'Art.

Tot a punt per a una nova
visita guiada al Museu d’Art
Diumenge 15 de juliol a les 12:00

CERDANYOLA El primer dissabte del
mes que ve es jugarà un dels cam-
pionats del cicle 3x3 Tir Lliure. / Parc
Esportiu Municipal Guiera.

El PEM Guiera acull una
jornada de bàsquet 3x3
Dissabte 7 de juliol tot el dia

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
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