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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
VALLÈS OCCIDENTAL

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles
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Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils

La lupa

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els semàfors

Uralita
El jutge de primera instància número 5

de Madrid ha determinat que l’empresa
Uralita haurà d’indemnitzar un grup de

14 veïns de Ripollet i Cerdanyola, que
vivien a prop de la nau de la multinacio-

nal, per haver-los exposat a l’amiant. 
pàgina 10

Aj. de Cerdanyola
El Mercat Municipal de les Fontetes de

Cerdanyola estrena nova imatge des-
prés d’un mes d’obres. Els paradistes i

els veïns es mostren satisfets amb la pri-
mera fase de remodelació de l’equipa-

ment que s’allargarà fins al març. 
pàgina 8

Aj. de Barberà
L’Ajuntament de Barberà fomenta l’apo-

derament femení amb un programa de
tallers que atorguen a les dones diferents

eines per treballar la seva autoestima i
les seves habilitats personals. Les ses-

sions començaran a partir de l’octubre. 
pàgina 9
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Les claus

Els moviments dels partits polítics
catalans a Madrid, un dia després
de la darrera Diada, tornen a evi-
denciar que una cosa és posar-se
la samarreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble, plebe,
ciutadania, gent, majoria i l’altra
escoltar i defensar el que diuen.
Mots tan pervertits pels polítics
de classe que em nego a utilitzar-
los per definir el milió de persones
que vam tornar a sortir al carrer
convocats per l’ANC. En diré una
multitud de persones decents i
dignes, unides en un sol crit: ‘Fem
República Catalana’, el motiu de
la convocatòria. Què no han en-
tès? Fem, construïm ara; Repú-
blica, una forma de govern en què
el cap d’estat té caràcter electiu i
no hereditari (o sigui el contrari
d’una monarquia) i Catalana, nos-
tra, lliure, pertanyent a Catalunya
o als seus habitants, no a la me-
tròpolis de Madrid. Junts x Cat i
ERC llegiu-ho a poc a poc. No era
per fer un altre referèndum,
n’hem votat ja dos i el segon amb
sang pel mig. No era per iniciar un
diàleg amb condicions imposades
pel govern de torn espanyol. No
era per cap estatut, ja el van ajus-
ticiar socialistes i populars. No era
pel dret a decidir, ja hem decidit...
Era per la República. Només amb
ella alliberarem els presos polí-
tics, farem tornar els exiliats i po-
drem ésser en pau. Si no volem
que els processistes ens tornin a
entabanar amb discursos abran-
dats i fets porucs és l’hora de crear
una plataforma electoral amb
l’ANC, Òmnium, les CUP, Sú-
mate, CDR, Som Alternativa i els
sindicats, col·legis professionals i
col·lectius socials que vulguin de-
fensar la República Catalana.

Insisteixo
per Joan Xuriach

Negoci o formació?
per David Rabadà

L’actual polèmica dels màsters
universitaris hauria de fer re-
pensar el màster en educació
que els docents han de passar
per exercir de professors a se-
cundària. Molts màsters na-
cionals consisteixen en tres co-
ses, una matrícula molt cara,
una credencial d’assistència i un
treball final per aprovar-lo. En
poques ocasions hi ha exàmens
de coneixements profunds i tot
sembla la dita de pagant Sant
Pere canta. Doncs cal pregun-
tar-se si passa el mateix en el
màster d’educació, és a dir, si
aquest també esdevé un nego-
ci d’algunes universitats. Primer
cal preguntar-se qui imparteix
aquest màster? L’expliquen pro-
fessors bregats en aules de se-
cundària? O altres experts que
poc coneixen els instituts i els
adolescents? Sorprenentment
qui més explica com ensenyar a
secundària no són els seus pro-

fessors sinó persones externes
a les seves aules. El segon que
cal preguntar-se és què s’im-
parteix més en aquest màster?
Si tècniques específiques de
com impartir l’especialitat ob-
jecte del màster o teories gene-
rals i allunyades de les especia-
litats de secundària? També, i
sorprenentment, les teories ge-
nerals hi predominen en detri-
ment de tècniques específiques.
Però el més important que cal
preguntar-se és el següent: com
s’avalua i aprova aquest màster?
Amb exàmens i proves que de-
mostrin els nous aprenentatges
adquirits? O amb treballs i es-
crits que mostren les síntesis en-
tre pràctiques i teories? Doncs
altre cop, i sorprenentment, es
demanen més memòries que no
pas exàmens de nivell. Ara que
cadascú tregui les seves con-
clusions. El màster en educació?
Potser més negoci que formació.

Les millors
perles

Un pres d’una presó de Florida, als EUA, va assassinar el seu
company de cel·la, li va treure els ulls i es va fer un collaret
amb una de les seves orelles. El pres va ensenyar el penjoll

que es va fer amb l’orella del seu company a altres presos durant
l’esmorzar al menjador. Els ulls els va deixar en una tassa a la cel·la.

El president veneçolà Nicolás Maduro ha rebut fortes críti-
ques després de la difusió de diversos vídeos en els quals
se’l veu menjant carn en un famós restaurant de Turquia,

entre el seu país travessa una greu crisi traduïda en escassetat i
falta de poder adquisitiu per comprar aliments.

Coca-Cola està estudiant entrar al mercat creixent de les infu-
sions de cànnabis. La beguda, que estaria dissenyada per re-
duir inflamacions i dolors, portaria cannabidol (CBD), que és

un dels components presents en el cànnabis però, a diferència del
THC, no és un psicoactiu. És per això que és legal en molts països. 

El preu majorista de la llum ha tocat aquesta setmana un
nou màxim anual, superant de nou els 75 euros per mega-
watt hora. Aquest nou repunt de preus consolida la ten-

dència a l’alça del mercat elèctric. El govern espanyol vol conte-
nir la tendència, però sembla que ho té complicat.

Un veí de Reus ha acceptat una pena de quatre mesos de pre-
só i una multa de 360 euros per amenaçar i injuriar el diputat
de Ciutadans Carlos Carrizosa en un missatge que va publi-

car a través del seu compte de Twitter. El processat no haurà d’entrar
a presó, però la multa no se l’estalviarà.

Vist al Twitter

@Jaumedebarbens: Ara que tothom en
parlarà pels Emmy, no puc fer més que
recomanar 'The Marvelous Mrs. Maisel'.
De les sèries que millor m'ho he passat.

@QuimTorraiPla: Un cop més, qui va a
buscar la justícia fora de l’Estat espanyol la
troba. Felicitats @valtonyc per seguir sent
un ciutadà lliure a Europa.

#ValtonycTampoc

@elbenegre: L’OMS adverteix que es-
coltar qualsevol de les respostes i men-
tides d’Aznar d’avui pot provocar un atac
de vòmits, mareig i diarrea explosiva. 

#RetornAlPassat #SenyoraMaisel

Els semàfors

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.

El CBF Cerdanyola, a punt 
per al repte de Lliga Femenina 21

2 Creu de Sant Jordi per a 
la Societat Coral El Vallès

Amazon tria Barberà 
per obrir-hi un nou centre logístic

Les Dames de Cerdanyola, 
Bé Cultural d’Interès Nacional

Ressaca d'una Festa Major 
exitosa a Barberà
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar
les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5
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Un grup de 14 veïns de Cer-
danyola i Ripollet, que vivien a
menys de dos quilòmetres de
l’empresa Uralita, rebran una
indemnització d’1,7 milions
d’euros per haver estat exposats
a l’amiant.

Aquesta és la condemna que
ha dictat el jutjat de primera ins-
tància número 5 de Madrid des-
prés que el desembre passat ja es
condemnés la mateixa empresa
pels danys causats als seus tre-
balladors i a les persones que ha-
vien conviscut amb ells. 

En aquella ocasió, es va des-
estimar la responsabilitat que te-
nia Uralita respecte a la inhala-
ció de fibres d’amiant per part de
les persones que vivien a prop de
la nau. Però ara el jutge ha con-
siderat que els veïns de Cerdan-

yola i Ripollet també mereixen
una indemnització. 

En concret, la sentència recalca
l’absència de mesures efectives de
prevenció i protecció de la salut
per part de la multinacional. A
més, es destaquen diferents in-
compliments com la manca de fil-
tratge de la pols o de mesures per
evitar que l’amiant s’escapés de la
nau per les portes i les finestres. 

El jutge també apunta pràc-
tiques més concretes com el fet
d’asfaltar els carrers amb restes
de la fàbrica, que un cop asse-
cades propiciaven que l’amiant
es quedés a l’ambient.

En aquest sentit, la sentència
justifica la indemnització perquè
es considera que “se sabia l’ele-
vat risc de l’ús de l’amiant des de
mitjans del segle XX”.

L’empresa ja va ser condemnada el passat mes de desembre. Foto: Arxiu

Uralita haurà d’indemnitzar 
14 veïns de Cerdanyola i Ripollet

» Un jutge condemna l’empresa a pagar una multa d’1,7 milions
» El magistrat creu que Uralita coneixia el risc de l’ús d’aquesta fibra

La Festa Major de Bellaterra
omple els carrers de gresca

PROGRAMACIÓ4Teatre, músi-
ca, esport, cultura popular i mol-
ta festa. Aquests van ser alguns
dels ingredients de la Festa Ma-
jor que va celebrar Bellaterra del
7 al 9 de setembre.

El programa va arrencar amb
diferents propostes infantils,
com ara la instal·lació d’inflables
a la plaça del Pi o la representa-
ció de l’obra El malalt imagina-
ri a càrrec de la companyia La In-
estable. Però el tret de sortida ofi-
cial va arribar a la nit amb el so-

par organitzat per la Penya Blau-
grana que va acabar amb la lec-
tura del pregó. L’endemà, el dia
8, es van programar activitats per
a tots els públics, entre les quals
hi havia una classe de tai-txí, una
gimcana esportiva o un concurs
de dibuix. La revetlla musical es
va celebrar a la plaça del Pi, on va
actuar el grup de versions Super
Gang. El punt final de la festa el
van posar el concurs de paelles,
l’entrega de premis i la celebra-
ció de la Festa Holi.

CULTURA4Cerdanyola es con-
vertirà en la capital del blues en-
tre el 28 de setembre i el 7 d’oc-
tubre amb el Festival Interna-
cional de Blues de Cerdanyola,
que enguany celebrarà els seus
30 anys. Carrers, places i locals
de la ciutat acolliran una àmplia
programació amb mig centenar
de concerts.

Mike Sánchez & Lluís Colo-
ma inauguraran el festival el
28 de setembre al pati del Mu-
seu d’Art de Cerdanyola-Can

Domènech i The Slingshots se-
ran els responsables del concert
que es farà el mateix dia a la pla-
ça de l’Abat Oliba. Una altra de
les propostes més destacades
arribarà l’endemà, 29 de se-
tembre, amb dos recitals de
soul a càrrec de Carla Sunday i
The Lucky Dices Band.

El segon cap de setmana
arrencarà el dia 5 d’octubre amb
un concert al Parc del Turonet
amb Sol Lagarto, Susan Santos
i The Soul Jackets. El panorama

internacional esclatarà dissabte
6 d’octubre al mateix lloc però,
en aquest cas, la nit estarà ame-
nitzada per les bandes  Howli-
n’Dogs, Mike Vernon & The
Mighty Combo, Watermelon
Slim i Shirley Davis & The Sil-
verbacks.

Diumenge 7 d’octubre es po-
sarà el punt final al festival amb
diferents actuacions al parc del
Turonet que donaran un especial
protagonisme als grups formats
per dones com ara Miau Trío.

Una de les activitats de la Festa Major. Foto: Twitter (@laurabenseny)

30 anys de blues 

Successos | S’arxiva la denúncia de Bellaterra al consistori 
El Tribunal de Comptes ha descartat que l’Ajuntament de Cerdanyola degui 130.000 

euros a l’EMD de Bellaterra, tal com va denunciar l’entitat bellaterrenca per justificar la
baixada de pressupost de la Festa Major d’enguany. A més, l’instructor ha arxivat el cas.

Sònia Garcia
CERDANYOLA
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CIUTADANIA4Avancen a bon
ritme els set projectes que van
sorgir de la votació dels veïns en
la darrera edició dels pressu-
postos participatius. Segons l’A-
juntament, algunes accions estan
a punt d’acabar i altres es troben
en procés de licitació o concurs. 

La proposta que es troba en
una fase més avançada és la que
dona suport a les persones amb
Alzheimer i els seus cuidadors.
En aquest àmbit, es van fer di-
ferents tallers durant el passat
mes de juny.

Un altre procés que està molt
desenvolupat és el que preveu la
instal·lació d’un equip de so per

a l’equipament La Nau. Des de
l’Ajuntament asseguren que ja
tenen els pressupostos dels ma-
terials sol·licitats i es preveu que
el projecte acabi aproximada-
ment a finals d’any.

En aquesta última edició
dels pressupostos participatius
també es van incloure altres

idees, com ara la millora de la
pantalla acústica de la via del
tren, la instal·lació de fanals
solars als passos de vianants, la
construcció d’una glorieta a la
plaça del Centre Cívic Ca N’A-
miguet i altres propostes rela-
cionades amb la millora de les
infraestructures de la ciutat. 

L’Ajuntament ja està posant en marxa les primeres accions. Foto: Arxiu

Bon ritme dels projectes 
dels pressupostos participatius 

» Els veïns van escollir set actuacions per millorar el municipi
» Algunes idees estan a punt d’acabar i altres estan en licitació

Descobert un punt de venda
il·legal d’ocells a l’estació de tren
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detectar a principis
d’aquest mes de setembre un
punt de venda il·legal d’ocells a
l’aparcament de l’estació de Ro-
dalies del municipi.

Els fets es remunten a l’1 de
setembre, quan els agents es
van adonar que una persona
amb dues capses, amb aus al seu
interior, va marxar ràpidament
quan els va veure. Els Mossos
van aturar l’home i van esbrinar
que acabava de comprar els

ocells a l’aparcament de l’estació
de tren. Un cop allí, es va detec-
tar un punt de venda il·legal
d’ocells, ja que no estaven ane-
llats ni disposaven de la seva do-
cumentació.

En total es van intervenir 16
passerells, 12 verdums i 9 ca-
derneres i es van identificar di-
ferents persones al lloc dels fets.
Pel que fa a l’home que s’enca-
rregava de vendre els ocells, va
ser denunciat per infringir la
llei de protecció d’animals. 

ACTIVITAT4L’Ajuntament tor-
narà a programar a partir d’oc-
tubre els tallers de creixement
personal i autoestima femenina.
L’objectiu d’aquestes activitats és
millorar el benestar físic i emo-
cional de les dones i dotar les
participants d’eines per aconse-
guir l’apoderament femení.

Una de les propostes es titu-
la L’art d’estimar-se a una ma-
teixa i pretén que les dones ini-
ciïn el viatge de l’autoconeixe-
ment sense prejudicis per tal

de conèixer les seves fortaleses
i mostrar-les al món. Aquests
conceptes es treballaran al taller
des d’una perspectiva de gènere
per veure el paper que juga el
context sociocultural en l’auto-
estima de les dones.

Les veïnes de Barberà que
prefereixin perfeccionar les se-
ves habilitats comunicatives po-
den escollir el curs Fes sentir la
teva veu. En aquest cas, s’oferi-
ran tècniques per millorar l’ex-
pressió oral i la capacitat asser-

tiva. Finalment, l’Ajuntament
organitzarà un espai de reflexió
sota el títol Els vincles afectius
saludables. En aquesta activitat
es parlarà sobre com les rela-
cions afectives, sobretot les de
parella, poden ser una font de
creixement o de patiment. 

Les participants aprendran a
fer servir la intuïció i la percep-
ció per escollir persones emo-
cionalment sanes al seu costat i,
d’altra banda, es fomentarà el
treball de la llibertat interior. 

Alguns dels ocells intervinguts. Foto: Mossos d’Esquadra

Tallers d’autoestima femenina

Política | Presentació del candidat d’ERC a l’alcaldia 
ERC va celebrar el 22 de setembre l’acte de presentació de Pere Pubill com a candidat

a l’alcaldia de cara a les eleccions municipals. L’auditori Maria Feliu va acollir la jor-
nada que va comptar amb la presència del portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà.

La proposta més
avançada és la que
s’adreça a persones
amb Alzheimer 
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Ripollet

PROGRAMACIÓ4Els últims dies
del mes d’agost es viuen amb for-
ça a Ripollet. El motiu és la ce-
lebració de la Festa Major, que
un any més va omplir els carrers
de gresca i cultura.

El programa va arrencar el
24 d’agost amb la lectura del pre-
gó a càrrec de Núria Cabutí i Mi-
quel Pujol. Tot seguit, els ripo-
llencs i ripollenques van gaudir
d’un espectacle de circ al Centre
Cultural i altres propostes com el
correfoc infantil, el festival fla-
menc o la representació de l’obra
El llibertí.

L’endemà van agafar el re-
lleu les activitats esportives,
com ara el torneig de pàdel, un
partit de bàsquet al carrer o una
cursa popular. A la nit, el parc
dels Pinetons va acollir la re-
vetlla principal de concerts que
va comptar amb l’actuació d’Ar-
kano, David HDJ i Mandruka.
De manera paral·lela, a les pla-
ces del Molí, d’en Clos i de Joan

Abad, es van oferir alternatives
musicals a càrrec de la Sant
Andreu Jazz Band, Karaoke
Toca-me-la i Choffers.

La jornada del 26 d’agost
va donar veu a la cultura popu-
lar amb una cercavila dels Ge-
gants que va acabar amb la ce-
lebració d’un ball amenitzat pels

membres de Grallers de Ripo-
llet. Finalment, el 27 d’agost es
van programar durant tot el
matí diferents activitats infantils
com un taller de pintura, un curs
de maquillatge o un espai de
jocs. A la nit, la Festa Major es
va cloure amb la cantada d’ha-
vaneres i el ball de confeti.

Exhibició de country durant la Festa Major. Foto: Twitter (@Culturaripollet)

Ripollet tanca una nova edició
de la seva Festa Major

» El parc dels Pinetons va acollir la revetlla principal de concerts
» La cantada d’havaneres i el ball de confeti van tancar el programa

El CAP Cerdanyola-Ripollet
millora la seva accessibilitat

OBRES4Afavorir la mobilitat
dels pacients i el manteniment
de l’edifici. Aquests són els ob-
jectius principals de les obres
que van començar el 12 de se-
tembre al CAP II Cerdanyola-
Ripollet.

Entre les actuacions, desta-
ca la reparació del paviment de
l’aparcament i l’entrada al CAP,
on s’ha millorat el terra per tal
que no rellisqui. Una altra dels
canvis més importants és la
neteja dels canals pluvials de la

zona d’accés i la reparació de go-
teres a l’aparcament soterrani.

NOVA PASSAREL·LA
D’altra banda, per tal de facili-
tar la mobilitat als pacients del
centre que arriben amb trans-
port sanitari, s’ha habilitat una
zona provisional de càrrega i
descàrrega i s’ha instal·lat una
passarel·la de fusta especial-
ment pensada per lliteres i ca-
dires de rodes, similar a les que
ja hi ha al voltant del centre.

CULTURA4Un racó a l’aire lliu-
re on perdre la noció del temps
entre les pàgines d’un llibre.
Aquesta és l’essència de l’Espai
Maria Aurèlia Capmany, l’antic
pati de l’Ajuntament que ara
s’ha rebatejat amb aquest nom
dins de la celebració de l’Any
del Llibre. 

La iniciativa ha estat pro-
moguda per la Comissió Ripo-
lletenca d’Activitats Culturals
(CRAC) i compta amb la col·la-
boració de l’Ajuntament i di-

verses entitats locals. L’acte d’i-
nauguració del nou espai es va
celebrar el 15 de setembre i va
aplegar unes 150 persones inte-
grants de diferents associacions
ripollenques com els Amics del
Teatre, la Colla de Gegants, la
Colla de Gitanes o el Grup de
Grallers i Timbalers.

Durant la jornada es va des-
cobrir el mural d’homenatge a la
figura i l’obra de Maria Aurèlia
Capmany, que decorarà l’antic
pati de l’Ajuntament.

HOMENATGE A CAPMANY
Aquest acte no serà l’única com-
memoració a l’escriptora que se
celebrarà a Ripollet. L’Associa-
ció d’Espectadors del Teatre del
Mercat ha programat el 15 de no-
vembre l’obra Ens havíem ba-
rallat tant! dins del seu nou
Espai Escenari. 

L’espectacle dona veu a
dues autores destacades de la
literatura catalana del segle
XX: Maria Aurèlia Capmany i
Montserrat Roig.

Les obres van començar el 12 de setembre. Foto: Ajuntament

Lectura a l’aire lliure

Obres | El carril bici entre Ripollet i Montcada ja ha obert
El nou carril bici entre Ripollet i Montcada ja està obert als ciutadans. 

La connexió s’ha fet des del carril existent per la banda de Montcada amb la 
rotonda del carrer de la Font de Can Mas, on acabava el carril bici de Ripollet. 
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Èxit de la segona Mostra 
de Cervesa Artesana 

BARBERÀ4Tallers, música, de-
gustacions i molta cervesa.
Aquest va ser el resultat de la se-
gona edició de la Mostra de Cer-
vesa Artesana de Barberà que es
va celebrar el 15 de setembre a la
plaça de la Vila.

Un total de sis cerveseries ar-
tesanes catalanes, amb una ofer-
ta de més de 25 cerveses dife-
rents, van ser les protagonistes
de la fira que també va oferir als
assistents diferents parades gas-
tronòmiques per omplir la pan-
xa entre degustació i degustació.
A més, es va posar a la venda un

got exclusiu serigrafiat per par-
ticipar en els tastets a preus po-
pulars de les parades. Però les
activitats no van acabar aquí, ja
que es van programar actua-
cions musicals i tallers per a
tots els públics. Una de les ses-
sions amb més èxit va ser una
petita introducció a l’elaboració
de cervesa.

L’Associació de Cervesers de
Barberà va ser l’encarregada
d’organitzar la cita amb la col·la-
boració de la Cerveseria La Pe-
núltima, el Grup de Joves del
Casc Antic i l’Ajuntament. 

CERDANYOLA4El Mercat Mu-
nicipal de les Fontetes de Cer-
danyola afronta el mes de se-
tembre amb una imatge reno-
vada. L’equipament va obrir
les seves portes a principis de
mes després de tancar durant
un mes per fer les obres més im-
portants de la remodelació in-
tegral del Mercat. 

“La gent tenia ganes de Mer-
cat, volia retrobar les parades de
sempre i veure què s'hi ha fet,
durant el mes d'agost”. D’a-
questa manera explica el presi-
dent de la junta de concessio-
naris del Mercat, Julià Puig,
l’ambient que es va viure durant
el primer dia de reobertura. 

A més, Puig valora positiva-
ment el resultat de les obres,
que continuaran fins al mes de
març de manera simultània
amb l'activitat comercial. “Ara
hi ha les bases perquè el Mercat
tingui un bon futur”, afegeix.  

Algunes de les actuacions
que s’han fet durant l’estiu han
servit per eliminar les filtra-
cions i les acumulacions d’aigua

a la zona on hi ha el peix i, tam-
bé, per renovar les cambres fri-
gorífiques.

A partir d’ara, es treballarà
per obrir el Mercat a la plaça del
Pla de les Alzines i es canviarà
el tancament actual d’obra per
un de vidre. De manera pa-
ral·lela, es crearà un gran por-
xo d’accés a la plaça i s’adapta-

rà una de les entrades per a les
persones amb diversitat fun-
cional. Una altra de les novetats
seran els nous lavabos.

El projecte de reforma del
Mercat Municipal de les Fon-
tetes està previst que acabi el
pròxim mes de març i la in-
versió total té un pressupost
que supera el milió d’euros.

Gran afluència de públic durant la reobertura de portes. Foto: Ajuntament

El Mercat Municipal de les
Fontetes estrena nova imatge

Ripollet | La fira ‘Fem de Comerciants’ escalfa motors
Els nens de fins a 12 anys es podran convertir en botiguers el pròxim dissabte 6 d’octu-

bre amb motiu de la fira Fem de Comerciants de Ripollet. Els participants hauran de
posar a la venda a preus simbòlics joguines, llibres i altres objectes que ja no facin servir. 



Els Rookies ja coneixen el
calendari de la Lliga Catalana

La temporada de
futbol americà ja
ha començat als

Estats Units, però a casa nostra
el kick-off encara es farà esperar
una mica. Tot i això, el sènior
masculí dels Barberà Rookies ja
coneix el calendari de la 31a edi-
ció de la Lliga Catalana, la com-
petició regular del país i el primer
títol que es posarà en joc.

El conjunt barberenc disposa
de la recta final del mes i de tot
l’octubre abans que arribi la pri-
mera jornada: serà el diumenge

3 de novembre, a Can Llobet
contra els Barcelona Uroloki.
Dues setmanes més tard, els Ro-
okies visitaran el camp dels Pio-
ners, mentre que el tercer partit,
ja al desembre, farà que l’altre
equip de la capital del país, els Bú-
fals, vinguin a Barberà.

Els Rookies, doncs, encetaran
una competició de la qual són els
vigents subcampions (van perdre
la 30a edició contra els Terrassa
Reds, per 19-8) i que han guan-
yat en dues ocasions: els anys
2007 i 2010.

La temporada 2018-19
no està sent una cam-
panya qualsevol per
als equips del grup 5

de Tercera Divisió. La composi-
ció del grup, amb 21 equips, fa
que cada jornada n’hagi de des-
cansar un, una circumstància
que ja li ha passat al Cerdanyo-
la FC de Toni Carrillo.

L’equip, que presenta fins a 11
cares noves respecte la tempo-
rada passada, torna a protago-
nitzar un inici de curs irregular:

va guanyar quatre dels sis pri-
mers punts, però d’aleshores
ençà travessa un petit sotrac de
resultats que fan que, de nou, les
posicions de perill estiguin més
a prop del conjunt verd que no
pas les del play-off.

Els verds, però, ja van des-
cansar en la quarta jornada (dis-
putada el passat dia 9), de manera
que fins al 27 de gener del 2019 ju-
garan tots els caps de setmana.

La visita al camp de la Fun-
dació Esportiva Grama serà l’úl-

tim repte del mes, mentre que a
l’octubre els de Carrillo jugaran
a casa contra l’Ascó i contra el
Sants i visitant els camps de la
Pobla i de l’Hospitalet.

EL FEMENÍ COMENÇA BÉ
Les coses, en canvi, han comen-
çat millor per al sènior femení,
que després  de guanyar el pri-
mer partit a Fontetes (4-2 contra
el Pubilla Casas) rebrà el pode-
rós Levante las Planas i visitarà
el camp de l’Atlètic Vilafranca.

Una Tercera Divisió atípica

El CBF Cerdanyola, a punt per
al debut a la Lliga Femenina 2

El Club Bàsquet Femení Cer-
danyola viu amb ganes el comp-
te enrere per a l’inici de la lliga.
L’equip, que des d’aquesta tem-
porada dirigeix Juan Couto, ju-
garà el primer partit de la sego-
na màxima competició estatal el
pròxim diumenge 7 d’octubre al
Polideportivo Urreta de Galda-
kao contra l’Ibaizabal, un equip
amb una llarga trajectòria a la ca-
tegoria de plata i que en les da-
rreres quatre temporades sempre
ha quedat entre els 10 millors
equips de la taula. 

El conjunt verd, però, afron-
ta aquest repte fidel a la seva fi-
losofia d’aposta pel planter: vuit
de les jugadores del primer equip
hi han arribat després de passar
per la base. Només Elena Murcia,
Montse Pujolreu (fitxatges del

Lima-Horta), Laura Arias (pro-
cedent del Molins de Rei) i Anna
Iglesias (que va arribar del JET
Terrassa) no han fet el trànsit des
del filial fins al sènior.

Després d’aquest desplaça-
ment a Biscaia arribarà el debut
a un PEM Guiera que s’omplirà
fins a la bandera. El primer equip
que passarà per la ciutat, a més,
és un dels grans de la categoria,
l’Aros de Lleó. El partit es juga-

rà el dissabte 13 del mes que ve
a dos quarts de set de la tarda.

FORA DE LA LLIGA CATALANA
L’estrena en competició oficial,
però, va ser en la ronda de quarts
de final de la Lliga Catalana Fe-
menina 2. L’equip va guanyar al
Guiera el dia 15 (57-54) contra el
Mataró Boet, però va veure com
les del Maresme capgiraven l’eli-
minatòria a casa seva (74-51).

» Les de Juan Couto viatjaran al País Basc per jugar contra l’Ibaizabal
» L’aposta pel planter es manté: la majoria de l’equip és de la base

Pau Arriaga
CERDANYOLA

La primera plantilla cerdanyolenca i el tècnic. Foto: CBFC

Ripollet | Arnau Gangonells, campió d’Europa sub17 d’hoquei
El jugador ripolletenc del Cerdanyola CH, Arnau Gangonells, ja pot presumir de ser campió

d’Europa sub17 d’hoquei patins. Gangonells formava part de la selecció espanyola que va
guanyar el títol contra la selecció de Portugal (5-4). L’europeu es va disputar a Correggio.
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Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels

grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-

só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.

S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà

la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita
que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-

tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-

ques esportives. Schwarzenegger, que serà per
segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-

tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus
71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

QUI ÉS?

No t’ho perdis

Viu en línia
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Viu en línia

DIMECRES 3 D’OCTUBRE
18:30 Recorregut per algunes de les millors can-

tants del jazz i el blues del segle XX, de Ma-
mie Smith fins a la temperamental Nina Si-
mone. / Sala Enric Granados.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
19:00 El darrer dilluns del mes es farà el lliu-

rament de premis de la setena edició del Mi-
croconcurs, amb l’espectacle anomenat A 40
cuentos por hora, de Rubén Martínez. / Sala
Salvador Allende.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
11:00 Welcome to the jungle, com la cançó dels

Guns’n’roses, serà el nom de l’activitat de
l’Hora del conte en anglès que coordinarà la
secció barberenca de Kids&Us. / Sala Salva-
dor Allende.

DIMECRES 26 DE SETEMBRE
18:30 El darrer dimecres d’aquest mes es farà

la darrera sessió del Club de lectura, que per
a aquesta reunió ha escollit el llibre La dona
gris, una de les obres d'Anna Maria Villalon-
ga. / Biblioteca Municipal.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Ripollet.

Un passat en el temps, les millors imatges de
la segona gimcana fotogràfica de l’Associa-
ció Fotogràfica Ripollet. / CIP - Centre d'In-
terpretació del Patrimoni Local Molí d'en Rata.

DIMECRES 3 D’OCTUBRE
SANT CUGAT Carolina Camanyes, doctora en Be-

lles Arts, serà l’encarregada de coordinar
una xerrada sobre l’artista italià Tiziano
(18:00). / Xalet Negre.

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
SANT CUGAT Maria-Mercè Marçal. No res és tot

és el nom d’un homenatge a l’escriptora amb
la presència de noms com Mercè Sampietro
o Emma Vilarasau i la música d’Andrea Mo-
tis (20:30). / Teatres-Auditori Sant Cugat.

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
CERDANYOLA Partit de futbol corresponent a

la novena jornada de Tercera Divisió entre el
Cerdanyola FC i l’Ascó FC (12:00). / Camp de
futbol de les Fontetes.

SANT QUIRZE Una de les primeres pro-
postes del mes que ve serà aquest curs
de creació de videojocs per a joves. /
Canya Jove.

Sant Quirze comença l’octubre 
amb un taller de videojocs
Dimarts 2 d’octubre a les 16:00

Els responsables de La Roma tornen a
oferir, cada dimecres a la tarda, una
consultoria de salut amb temes com
l’alimentació, les drogues o la sexua-
litat. / Espai jove La Roma.

El consultori de salut per 
a joves torna a estar en marxa

Tots els dimecres a les 17:00

La sessió de contacontes Bruixes de tota
mena és una activitat complementà-
ria a l’exposició Per bruixa i metzinera.La
cacera de bruixes a Catalunya. / Jardí del
Museu de Ca n'Ortadó.

‘Bruixes de tota mena’,
una sessió de contacontes
Dimecres 17 d’octubre a les 17:30

BARBERÀ Partit de bàsquet corres-
ponent a la tercera jornada de la lliga
EBA entre la UE Barberà i el Palma Air
Europa. / Poliesportiu Can Serra.

La UE Barberà rep la
visita del Palma Air Europa
Diumenge 7 d’octubre a les 17:00

agenda@comunicacio21.com

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà
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