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Diuen que la unió fa la força i els
veïns de Quatre Cantons ho saben
bé. Farts de sentir-se el barri obli-
dat de Cerdanyola, han decidit re-
activar l’associació de veïns, que
feia anys que estava desaparegu-
da, per alçar la veu i demanar mi-
llores com la neteja viària, el ci-
visme, la seguretat policial o la pre-
sència de transport públic urbà.

“Ens hem sentit oblidats,
deixats i apartats”. Així defineix
Juan Carlos Ros, vocal de l’As-
sociació de Veïns del Barri Obli-
dat, la sensació que compartei-
xen els veïns de Quatre Cantons.
Segons Ros, els problemes d’in-
civisme que fa uns mesos van
provocar l’ocupació d’un pis al

carrer Tiana van ser el deto-
nant que va propiciar que el
veïnat es reunís per trobar una
solució al conflicte. Finalment, la
policia va desallotjar l’habitatge
ocupat i, a partir d’aquest fet, els
veïns van decidir reactivar l’as-
sociació per abordar altres as-
sumptes que afecten el barri.  

PRIMERA ASSEMBLEA
Actualment l’entitat compta amb
uns 80 membres i el 27 de se-
tembre va celebrar la seva pri-
mera assemblea. 

La reunió va servir per posar
en comú les problemàtiques més
importants que es detecten al ba-
rri amb la intenció de traslladar
aquestes queixes a l’Ajuntament.
Ros explica a LíniaVallèsque un
dels punts més urgents és la ne-
teja viària. “Hi ha moltes zones
plenes d’herbes i de brutícia”,

concreta. Una altra de les preo-
cupacions dels veïns de Quatre
Cantons és la inexistència de lí-
nies de transport públic urbanes
que traslladin els veïns i veïnes
al centre de Cerdanyola i a altres
zones del municipi. 

“També creiem que és ne-
cessari reforçar la seguretat po-
licial i pacificar el trànsit a la zona
que hi ha al costat de la carrete-
ra de Barcelona perquè els cot-
xes passen massa ràpid i són un
perill per als vianants”, afegeix

Ros. Després d’escriure totes
aquestes queixes en un manifest,
l’Associació de Veïns va entregar
el document al consistori, però la
resposta no va acabar de con-
vèncer els membres del col·lec-
tiu. “Ens han dit que tenen pre-
vist ampliar la concessió de l’em-
presa de neteja perquè vingui al
barri a fer una actuació més in-
tensa. Així que estem a l’espera
per veure si aquestes promeses
es compleixen o no. Esperàvem
una resposta més contundent
però tenim esperança en el com-
promís del govern municipal”,
concreta el vocal de l’associació.

En el cas que no vegin cap in-
tenció de canvi per part de l’A-
juntament, els veïns de Quatre
Cantons tenen previst fer més so-
roll per tal de reivindicar les se-
ves demandes. “Estem decidits
a continuar amb la batalla i, si és

necessari, ens presentarem als
Plens municipals amb pancartes
reivindicatives per donar a co-
nèixer la situació que vivim al ba-
rri”, assegura Ros.

De moment, el col·lectiu se-
gueix obert a la participació ac-
tiva dels veïns que vulguin su-
mar-se a la causa i tenen previst
celebrar la pròxima assemblea al
novembre. 

AL LÍMIT AMB RIPOLLET
Respecte a la situació de “dei-
xadesa” que el veïnat detecta des
de fa anys al barri, Ros creu que
el motiu és que “es tracta d’una
zona que es troba al límit amb
Ripollet i sembla que ningú se
n’acaba de fer càrrec”. “Fins
ara, com que no ens queixàvem,
tot anava bé, però els veïns i veï-
nes ja n’estem farts i hem dit
prou”, conclou Ros.

“N’estem farts”
Sònia Garcia
CERDANYOLA

Aquestes són algunes de les imatges que fan servir els veïns per denunciar la situació del barri. Fotos: AV Barri Oblidat 

80
són les persones 
que actualment
formen part de
l’Associació de Veïns

» L’associació de veïns i veïnes del barri de Quatre Cantons de Cerdanyola es reactiva
» L’entitat demana a l’Ajuntament millores en àmbits com la neteja viària o la seguretat policial
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Els semàforsLa lupa

per @ModernetdeMerda

Sou independència pura

Permeteu-me que us sigui sincer: he
conegut poca gent tan independentista
com vosaltres. Us ho dic amb el cor i
l'admiració a la mà. Per més que hi
penso, tots els noms que em vénen al
cap són de persones amb una ànima
menys independentista que la vostra.
Excel·lents persones, n'es-
tic segur, però no tan
amants de llibertat abso-
luta. Bé, deuen ser-ho a la
seva manera, no ho poso
en dubte, però aquella es-
purna d'heroïcitat que te-
niu vosaltres als ulls no
l'he vista mai abans a ningú.

Sou el compromís extrem, la co-
herència personificada i la viva imat-
ge del coratge. Creieu-me si us dic que
totes les grans lluites pels drets i les lli-
bertats que s'han jugat al món han vol-
gut tenir persones impecables al cap-
davant. No sempre les han tingut, i per
això no sempre s'han guanyat totes les

batalles. Però, per un cop a la vida, la
sort ha caigut de la banda d'aquest po-
ble nostre mesell i perdedor, i podem
dir amb orgull que us tenim, i que us
tenim allà davant, al Parlament, al Go-
vern, ferms, intactes, determinats,
sòlids.

Gràcies per ser-hi. Per tenir un
cor pur i net, lliure de temptacions au-
tonomistes. Per l'ancestral tradició in-
dependentista que us corre per les
venes, per les sigles. Per aquesta va-
lentia que us inunda les entranyes i que
us atorga una autoritat moral que cap
de nosaltres podrem mai qüestionar, ni
volem fer-ho, ni ens ho perdonaríem,

perquè sabem que -a diferència de
vosaltres- som prudents i no estem fets
per assumir segons quins riscos.

I, sobretot, gràcies per tanta digni-
tat. Ens representeu, sou part d'aquell
1 d'octubre, en sou la continuació lògi-
ca, el simbolitzeu i l'apliqueu amb els

nostres vots. Sabem perfec-
tament que sense vosaltres
no seríem on som, més a
prop que mai -malgrat tot,
sí- d'un projecte que ens
semblava que seria impos-
sible pels segles dels segles.

Dit això. ¿Podeu, si us
plau, deixar de gesticular i explicar-nos
quina és la vostra estratègia de cara als
pròxims mesos o anys per aconseguir
alguna cosa amb cara i ulls? No patiu
per la vostra reputació independentis-
ta. Quedarà intacta, no tingueu por. Ni
un bri de dubte sobre les vostres in-
tencions. Però parleu-nos, uns i altres,
com si fóssim adults. Gràcies.

Parleu-nos, uns i altres, com si fóssim
adults: quina és la vostra estratègia
de cara als pròxims mesos o anys?

Missatge de Jordi Cui-
xart des de Lledoners:

No vull sortir ràpid de la
presó, sinó amb dignitat. Acusarem
l’Estat espanyol de vulnerar drets fo-
namentals i mentir al costat de l'ex-
trema dreta. El judici serà un punt
d’inflexió en el camí cap a la Repúbli-
ca catalana.

Recordo: el president
Companys, lleial a la

República, va ser con-
demnat pels rebels (alçats pública-
ment i violentament, ells sí) per re-
bel·lió militar, en judici sumaríssim,
prèvia detenció il·legal i posterior afu-
sellament.  Qui ha de reflexionar què,
Miquel Iceta?

@JoanQueralt

Miro la prensa. Los his-
toriadores dicen que lo

de Casado y América es la
misma mentira que contaba el fran-
quismo. Tejero estuvo en un acto de la
Guardia Civil. Billy el Niño en uno de la
Policía. Vox ocupando titulares. Pero sí,
a los fachas los ha despertado el inde-
pendentismo.

Ves que la manera de
trobar el desllorigador

del desori actual no sigui
delegar la negociació d'una estratègia
única en persones que han demostrat
ser valentes i sensates a parts iguals,
i més compromeses amb el país que
amb la seva preferència política par-
tidista.

@eduardvoltas@Hidroboy83@jcuixart
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Aj. de Cerdanyola
Els veïns de Quatre Cantons de Cerdan-
yola se senten desemparats per part de
l’Ajuntament en matèria de seguretat,

neteja viària i altres àmbits. El consisto-
ri s’ha compromès a solucionar la situa-

ció però el veïnat vol veure resultats.  
pàgina 8

Aj. de Ripollet
L’Ajuntament de Ripollet anuncia aven-
ços en la construcció de la nova residèn-
cia per a la gent gran. Tot i això, el Club

de Jubilats denuncia manca de repre-
sentació ciutadana en les reunions parti-
cipatives per definir el nou equipament.

pàgina 10

Aj. de Barberà
L’Ajuntament de Barberà ha col·laborat

un any més amb el cicle Ciutats defenso-
res dels Drets Humans. En total, s’han

organitzat tres xerrades que han comp-
tat amb la participació de Margarita Pi-

neda, Ramon Esono i Marisa Franco.
pàgina 9
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

Pàgines especials

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en

81 milions d’euros

el pressupost 

destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 

el mercat laboral:

1.138 famílies ja

hi han tornat i han

sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat

ha aconseguit

incloure més

beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi

hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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SOCIETAT4“Les víctimes de l’a-
miant tenen noms. Els respon-
sables de les seves morts, tam-
bé”. Aquest va ser el lema que
van reivindicar les desenes de
persones que es van reunir el 4
d’octubre per celebrar la pri-
mera trobada internacional de
víctimes afectades per l’amiant.

L’acte principal va tenir lloc
a la Biblioteca de Cerdanyola i va
comptar amb la presència d’as-
sociacions d’arreu del món com
ara França, Anglaterra, Brus-
sel·les o el Japó. Durant la reu-
nió es van poder escoltar les in-
tervencions de diferents autori-
tats, com el president de l’Asso-
ciació de Víctimes de l’Amiant de
Catalunya, Benedicto Martino,
que va titllar de “genocidi labo-
ral” l’ús de l’amiant.

D’altra banda, es va anunciar
que l'artista Jordi Andrés, fill d'u-
na família víctima de l'amiant,
serà l'autor del monòlit que els
Ajuntaments de Ripollet i Cer-

danyola instal·laran al barri Qua-
tre Cantons en record dels tre-
balladors i treballadores d'Ura-
lita. Es tracta d'una peça de fe-
rro, de quatre metres d'alçada,
amb punts de llum que simbo-
litzaran les víctimes. 

La jornada també va tenir
una concentració a la plaça Sant

Jaume de Barcelona on les víc-
times de l’amiant i els seus fa-
miliars van alçar la seva veu
acompanyats de pancartes. 

Aquesta trobada es va cele-
brar després de fer-se pública la
indemnització que l’empresa
Uralita haurà de pagar a 14 veïns
de Ripollet i Cerdanyola.

La trobada es va celebrar el 4 d’octubre a la Biblioteca. Foto: Aj. de Ripollet

Víctimes de l’amiant de tot el
món es reuneixen a Cerdanyola
» Els participants van celebrar la seva primera reunió internacional

» S’instal·larà un monòlit per recordar els treballadors d’Uralita

Protesta per denunciar 
el mal estat de l’Escoleta

BELLATERRA4Professors, alum-
nes, pares i mares es van con-
centrar a finals de setembre da-
vant de l’Ajuntament per de-
nunciar manca de manteniment
a les instal·lacions de l’Escoleta
de Bellaterra.

“Després d’anys de deman-
des desateses, no podem esperar
més”. D’aquesta manera van
justificar des de l’AMPA de l’es-
cola la decisió de sortir al carrer
per demanar un millor mante-
niment de l’equipament. “Els

infants necessiten que els lava-
bos siguin utilitzables, que les
pluges no posin en perill els tre-
balls preparats durant setmanes
i que les finestres i les grades si-
guin segures”, van afegir fonts
properes a l’AMPA.

Per la seva part, des de l’A-
juntament van indicar que la so-
lució seria una reforma completa
que depèn de la Generalitat. Tot
i això, el consistori es va com-
prometre a elaborar un pla pre-
ventiu de neteja.

TEATRE4Els problemes exis-
tencials de tres generacions d’u-
na família d’origen irlandès s’ex-
posaran a l’escenari del Teatre
Ateneu divendres 26 d’octubre.
El motiu serà la representació de
l’obra Humans, del director te-
atral Mario Gas.

Després d’omplir les sales
dels principals teatres catalans,
la funció arribarà a Cerdanyola
de la mà d’actors reconeguts
com Jordi Bosch, Maife Gil,
Lluïsa Castell, Candela Serrat,

Miranda Gas i Jordi Andújar.
Tots ells es posaran a la pell dels
integrants d’una família irlan-
desa que resideix als Estats Units
i que es reuneix amb motiu de la
celebració del dia d’Acció de
Gràcies. 

Durant el sopar, començaran
a airejar els seus secrets més ben
guardats i, a l’ora de les postres,
es barallaran entre ells. Però, al
final del dia, els membres de la
família Blake ja estaran cansats
de barallar-se i veuran la situa-

ció des d’una altra perspectiva.
L’obra, sota la direcció de Mario
Gas, és de l’autor Stephen Ka-
ram. 

TRAGÈDIA I COMÈDIA
El públic podrà gaudir d’una
hora i mitja d’espectacle on la
tragèdia i la comèdia es fusio-
naran de forma magistral. Se-
gons la crítica teatral, un altre
punt fort d’Humans és la inter-
pretació dels actors que donen
vida als personatges principals. 

Un moment durant la protesta davant del consistori. Foto: AMPA Escoleta

‘Humans’ arriba al Teatre Ateneu

Comerç | Una cinquantena de botigues surten al carrer
Una cinquantena d’establiments van sortir al carrer, dissabte 6 d’octubre, per
celebrar plegats la jornada El comerç es viu. Les botigues van exposar els seus

productes i també van organitzar activitats com tallers o exhibicions de ball.
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MOBILITAT4El Consell Metro-
polità de l’AMB va aprovar el 16
d’octubre la integració de 18
municipis de l’actual segona co-
rona tarifària dins l’anomenada
Zona 1. Aquesta mesura, que
entrarà en vigor a partir de l’1 de
gener de 2019, afecta Barberà,
Ripollet i Cerdanyola.

Un dels principals beneficis
que comportarà aquesta novetat
per als ciutadans serà la reduc-
ció en el preu dels bitllets de
transport públic. En concret, el
vicepresident de Mobilitat i
Transport de l’AMB, Antoni Po-
veda, va dir que “la  disminució
del preu del títol de transport
serà, en alguns casos, de fins al
50%, com és el cas de la T-10”.
Segons Poveda, aquest estalvi su-
posarà “una repercussió directa
en la butxaca del ciutadà i tam-
bé contribuirà a fer més atractiu
l’ús del transport públic”.

Però no tot seran avantatges,
ja que aquesta nova mesura ha

despertat les crítiques d’alguns
ajuntaments i veïns perquè su-
posarà que les ciutats afectades
s’inclouran al Tribut Metropoli-
tà, que fins ara han pagat només
els municipis de l'actual prime-
ra corona tarifària. 

A més, aquest tribut, que
gestiona la mateixa AMB i fun-

ciona com un recàrrec de l'IBI
municipal, experimentarà un
increment del 2% que s’activarà
a partir del juny de l’any que ve.
Des de l’AMB van recordar que
els immobles amb un valor ca-
dastral inferior a un llindar de-
terminat quedaran exclosos del
pagament d’aquest tribut. 

La mesura es farà efectiva a partir de l’1 de gener. Foto: Arxiu

Barberà, Cerdanyola i Ripollet
passaran a ser Zona 1 al gener

» La mesura suposarà una reducció del preu dels billets de transport
» D’altra banda, però, els ciutadans pagaran un recàrrec de l’IBI

La construcció del col·lector
de Can Gorgs, més a prop

URBANISME4La millora hi-
dràulica del torrent de Can
Gorgs està un mica més a prop
de fer-se realitat. El motiu és la
signatura del conveni que van
acordar, el 28 de setembre, els
ajuntaments de Barberà, Badia
del Vallès i Sabadell.

El document estableix que
els tres consistoris col·laboraran
en la promoció i l’execució de les
obres de construcció d’un col·lec-
tor al torrent de Can Gorgs.
L’objectiu d’aquesta acció serà

desviar part del cabal d’aigua per
tal d’evitar inundacions a la
zona afectada, especialment els
dies de pluja intensa. Aquesta
problemàtica és una de les grans
reivindicacions del veïnat del
barri de Can Gorgs, que dema-
na una solució des de fa 20 anys
a aquesta situació. 

Segons va apuntar l’Ajunta-
ment, les obres s’iniciaran a co-
mençaments de l’any vinent i te-
nen un pressupost d’execució
que supera el milió i mig d’euros.

JORNADA4El Teatre Coopera-
tiva va acollir dijous 11 d’octubre
l’última conferència del cicle
Ciutats defensores dels Drets
Humans, la qual va visibilitzar
les minories ètniques i nacionals
a Hondures. La xerrada va
comptar amb la participació de
Margarita Pineda, indígena del
departament de La Paz.

Aquesta jornada va posar
punt final a la participació de la
ciutat en aquesta nova edició del
cicle a favor dels drets humans.

La primera sessió va anar a cà-
rrec de Ramon Esono, dibuixant
i activista de Guinea Equatorial,
que va denunciar a través de les
seves caricatures la situació so-
cial que es viu al seu país. El con-
ferenciant va ser alliberat fa uns
mesos de la presó on havia estat
reclòs des del setembre de 2017.

La segona conferència es va
dur a terme el passat dilluns 8
d'octubre a la Biblioteca Esteve
Paluzie. Marisa Franco, activis-
ta de l'organització Mijente, va

ser l’encarregada de parlar dels
drets de les persones migrants i
les deportacions als Estats Units.
Aquest conflicte es va donar a co-
nèixer als mitjans europeus fa
uns mesos amb les impactants
imatges d'infants engabiats i se-
parats de les seves famílies.

Ciutats Defensores dels
Drets Humans és un projecte
que organitzen diversos ajunta-
ments catalans per conscien-
ciar sobre la defensa dels drets
humans arreu del món.

La signatura del conveni es va fer el 28 de setembre. Foto: Ajuntament

A favor dels drets humans

Comerç | Nova edició de la Mostra d’Entitats
La Mostra d’Entitats va comptar, el cap de setmana del 29 i 30 de se-

tembre, amb la participació de 40 associacions de diferents àmbits de la
ciutat com la cultura, la igualtat de gènere, l’esport o el medi ambient.



líniavallès.cat Octubre 2018

| 10

Ripollet

URBANISME4Nou pas per a la
construcció de la residència de
gent gran de Ripollet. El Centre
Cultural va acollir l’11 d’octubre
la presentació pública de les
conclusions del procés partici-
patiu Pensa en gran, el qual
defineix com hauria de ser el nou
equipament. 

Durant l’acte, l’alcalde José
M. Osuna va assegurar que “es-
tem ben encarrilats amb el tema
de la residència” i va concretar
que “s’espera que entre el 2020
i el 2021 ja s’estigui construint”.

Des de la Generalitat, es va
sol·licitar al consistori que con-
vertís les conclusions del procés
en una proposta amb plànols de
l'equipament. 

En aquests moments, l'A-
juntament treballa en l'elabora-
ció d'aquests esborranys per tal
de fer el següent pas: aconseguir
signar un conveni amb el De-
partament que deixi constància
de la voluntat de construcció de

l'equipament, els seus serveis i
les seves places.

Per la seva part, els membres
del Club de Jubilats i Pensio-
nistes de Ripollet van declarar
que presentaran una instància a
la Generalitat per transmetre
les seves inquietuds respecte al
procés participatiu Pensa en

Gran, ja que opinen que els treu
mèrit a l’hora de reivindicar la
construcció de la residència. 

En aquest sentit, el president
de l’associació, José Luis Fer-
nández, va denunciar manca
de representació ciutadana en
les reunions participatives del
Pensa en Gran. 

L’acte es va fer l’11 d’octubre al Centre Cultural. Foto: Ajuntament

Un pas més per fer realitat 
la residència de gent gran

» S’espera que entre el 2020 i el 2021 comencin les obres
» El Club de Jubilats critica el procés participatiu ‘Pensa en Gran’

Obres de manteniment 
al Pavelló Joan Creus

URBANISME4Ja han comen-
çat les obres de reparació de
desperfectes al Pavelló Joan
Creus. Després que l’alcalde,
José M. Osuna, es reunís el 10
d’octubre amb diferents repre-
sentants del Club Futbol Sala Ri-
pollet per parlar de l’estat de les
instal·lacions, l’endemà es van
iniciar algunes actuacions, com
el tractament d’una zona de fals
sostre malmesa. 

Durant la visita que va fer
Osuna acompanyat pel regidor

d’Esports, Ramiro Moldes, va
declarar que “durant les pròxi-
mes setmanes s'aniran fent di-
ferents millores, on s’incorpo-
raran alguns dels desperfectes
assenyalats per les famílies”.

Per la seva part, Moldes va
explicar que s’està fent l’estudi
d’impermeabilització del sostre
per tal d’acabar amb la proble-
màtica de la climatització, les go-
teres i la sonoritat. D’altra ban-
da, s’arranjarà el parquet de
fusta i la il·luminació.

CULTURA4L’Ajuntament tor-
na a apostar un any més pel te-
atre familiar amb el cicle d’es-
pectacles Petit Mercat Vell, que
omplirà un cop al mes el Teatre
Auditori amb propostes adreça-
des a nens i nenes a partir de tres
anys com ara titelles, teatre o
música.

El Centre de Titelles de Llei-
da va ser l’encarregat d’inaugu-
rar la temporada el 7 d’octubre
amb el muntatge El petit elefant.
El públic va poder gaudir d’una

adaptació del conte amb el ma-
teix nom de Rudyard Kipling, on
l’animal s’endinsa en una jungla
per trobar resposta a totes les se-
ves preguntes.

La següent sessió arribarà
el 4 de novembre, a les sis de la
tarda, amb l’obra El vestit POP
de l’Emperador, a càrrec de
Roda Produccions. Aquest es-
pectacle musical narra la histò-
ria d’un emperador que vol fer-
se un vestit únic per a la passa-
rel·la anual de la reialesa.

El cicle Petit Mercat Vell fi-
nalitzarà el 2 de desembre amb
la darrera producció de la com-
panyia teatral Com Sona. El
muntatge, que es titula Kaixes,
combina la música popular i la
cançó d’autor a través del teatre
d’objectes.

Les entrades, que tenen un
cost general de cinc euros, es po-
den adquirir la setmana prèvia
al Centre Cultural i una hora
abans de l’espectacle a la taqui-
lla del Teatre Auditori.

L’alcalde va visitar les instal·lacions del Pavelló. Foto: Ajuntament

Titelles, teatre i música

Cultura | Nou llibre de la ripolletenca Tamara Marín
L’escriptora local Tamara Marín va presentar el 17 d’octubre la seva última no-

vel·la Me quiero más a mí. L’acte es va emmarcar dins d’un cicle de presenta-
cions de llibres d’autors ripolletencs que va organitzar la Biblioteca Municipal. 
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4Pas endavant perquè la co-
mercialitzadora pública Barcelona
Energia es converteixi en l’opera-
dor elèctric metropolità i pugui co-
mençar a donar servei a instal·la-
cions públiques i a particulars del
territori. El Ple de l’AMB del passat
16 d’octubre va aprovar inicial-
ment la memòria justificativa de
l’activitat de l’empresa, que des del
juliol d’enguany ja subministra
l’electricitat a l’Ajuntament de
Barcelona. Ara, només falta espe-
rar que abans d’acabar l’any s’a-
provi finalment l’expedient d’ini-
ciativa econòmica i, així, a partir
del 2019 la comercialitzadora ja
podria donar servei a unes 20.000
llars de l’àrea metropolitana. I tot
plegat amb un objectiu principal:
transitar cap a la sobirania ener-
gètica del territori metropolità.

Així ho expliquen des de
l’AMB, que destaquen que era
necessari dotar-se d’una eina
com Barcelona Energia capaç
d’impulsar una transició energè-
tica i un canvi de model i d’hàbits,
així com fomentar la generació
d’energia fotovoltaica i lligar la ge-
neració d’energia i el consum. 

I és que aquest operador me-
tropolità tindrà una triple funció.
En primer lloc, i tal com ja fa ac-
tualment amb l’Ajuntament de
Barcelona, subministrarà ener-
gia a l’AMB i a les empreses pú-
bliques gestores de serveis, així
com també a la ciutadania, a par-

tir del 2019 i dins dels límits legals
existents. També es contempla la
possibilitat que gradualment s’hi
puguin incorporar els altres ajun-
taments metropolitans i les seves
empreses públiques.

En segon lloc, l’operador pres-
tarà serveis complementaris a
l’AMB, a altres administracions i a
la ciutadania en relació amb l’es-
talvi energètic i l’assessorament
sobre les tarifes i potències més

adequades. I, finalment, fomen-
tarà l’energia renovable a través
d’impulsar-ne i augmentar-ne la
generació en espais privats o co-
munitats de propietaris.

ENERGIA VERDA
Amb tot, Barcelona Energia no
serà un operador qualsevol. A
banda de ser públic –tret distintiu
fonamental–, comercialitzarà 100%
energia verda i fomentarà l’energia
de proximitat. Per limitació legal,

només podrà destinar un 20% de
la seva activitat a tercers, és a dir a
la ciutadania, però tot i això el seu
impacte en el model i en els hàbits
de consum anirà molt més enllà
d’aquesta comercialització direc-
ta. Sigui com sigui, pel que fa a les
pròpies tarifes s’intentarà que si-
guin el màxim de favorables per als
ciutadans que se’n puguin bene-
ficiar. I, sobretot, es protegiran les
persones en situació de risc d’ex-
clusió residencial, així com les co-
munitats de propietaris que dis-
posin de plaques fotovoltaiques
per a l’autoconsum.

TERSA, INDISPENSABLE
I tot plegat s’articularà sobre la
base de l’empresa metropolitana
Tractament i Selecció de Residus,
S.A. (TERSA). I és que, per la llei
del sector elèctric, l’activitat co-
mercialitzadora d’energia elèc-
trica s’ha de desenvolupar mit-
jançant una societat mercantil
que sigui mitjà propi de l’AMB,
requisit que compleix aquesta
empresa. En aquest sentit, Bar-
celona Energia, gestionada per
TERSA, farà dues coses: repre-
sentar l’energia que produeix
l’Ajuntament de Barcelona i
l’AMB i comprar l’energia que
consumeixen (comercialitzado-
ra), respecte a la qual es dema-
naran els corresponents certifi-
cats d’energia verda, igual que ho
fa, per exemple, Som Energia.

WWW.BARCELONAENERGIA.CAT

Es protegiran les
persones en situació

de risc d’exclusió
residencial així com

les iniciatives
d’autoconsum

Pàgines especials

4El model energètic actual és in-
eficient i perjudicial per al medi
ambient i la salut de les persones.
Així ho consideren des de l’AMB,
que destaquen que es basa en els
combustibles fòssils, els quals cre-
en una forta dependència de l'ex-
terior i generen emissions conta-
minants i de canvi climàtic. A més,
afegeixen, la generació d'electri-
citat està centralitzada, en el marc
d’un model on es primen els in-
teressos de les companyies actuals
per sobre de l’interès general. No-
més durant l’última dècada, la
factura del preu de l’electricitat a
Espanya s’ha encarit un 70%.

Amb tot, des de l’AMB es de-
fensa un model basat en les ener-
gies renovables, l'estalvi, l'eficiència,
la gestió de la demanda i el foment

de la generació de proximitat, que
posi al centre la ciutadania i asseguri
l'accés a l'energia, produint-ne el
màxim de la que es consumeix.

Per tot plegat, fa temps que
l’AMB treballa per aquest nou
model. Per exemple, l’any 2014 ja
va aprovar el seu Pla de Sosteni-
bilitat, que contempla com a prio-
ritari l’Eix d’Energia i Canvi Cli-
màtic. Més endavant es consti-
tuiria la Taula Metropolitana per
un nou model energètic i la Tau-
la de Transició Energètica, i l’AMB
s’adheriria al Pacte d’Alcaldes per
l’Energia i el Clima. I, sense anar
gaire lluny, el passat mes de se-
tembre es va aprovar el Pla Clima
i Energia 2030, en el qual es con-
templa el full de ruta cap a una
transició energètica. 

Cap a la sobirania energètica

L’energia metropolitana
» L’AMB fa un pas més perquè Barcelona Energia pugui subministrar electricitat pública i verda

» A partir de l’any que ve la comercialitzadora pública podria donar servei a unes 20.000 llars

La comercialitzadora pública ja subministra l’electricitat a l’Ajuntament de Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona
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SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en re-
lació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hi-
potecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

marques de Barcelona que, prè-
via visita concertada, atén de for-
ma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recó-
rrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest ser-
vei també assessora els ciuta-
dans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que repre-
senta el 87% de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gra-
tuïta i han estat assessorades a
l’efecte.

També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor ha-
via tingut un contacte previ amb
el banc.

SUPORT ALS CONSUMIDORS
Els acords amb els col·legis pro-
fessionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als con-
sumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa me-
sos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàu-
sules abusives.

Per atendre aquestes con-
sultes, la corporació ha aug-

mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha in-
tensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 mu-
nicipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del te-
rritori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.

A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves con-
sultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consu-
midor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de recla-
mació a través de la seva pàgina
web.

Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra.

Al costat de les persones
» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives

» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock

El 87% de les

consultes han estat

per contractes 

afectats per una

clàusula abusiva

Els convenis amb

els Col·legis 

Professionals de

l’Advocacia acaben

el 31 de desembre 

Pàgines especials
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Esports Ripollet | 10 medalles per a ripolletencs als Special Olympics
Mauricio Hoyos, Gemma Tiana, Joel Martínez, Marc de Haro i Antonio Díaz van guanyar
nou medalles en els Special Olympics que es van disputar a la Seu i a Andorra a principis
de mes. L’altre metall va ser una plata, que va guanyar l’equip del Club Hoquei Ripollet.

Tres derrotes en els primers
partits del CBF Cerdanyola

L’arrencada està costant. El CBF
Cerdanyola encara no ha guanyat
cap partit després de les tres pri-
meres jornades de la Lliga Fe-
menina 2. Dues d’aquestes de-
rrotes han arribat lluny de casa
(60-50 a la pista de l’Ibaizabal i
59-37 en el desplaçament a Sant
Feliu per jugar contra el Barça),
mentre que un dels eterns can-
didats a l’ascens, l’Aros de Lleó,
que va aconseguir una victòria
clara al PEM Guiera (50-78). De
moment, les cerdanyolenques
són el conjunt amb la mitjana d’a-
notació més baixa en aquest pri-
mer tram de la lliga.

La millor actuació en aquest
tram inicial de la competició va
ser en el primer partit a Biscaia,
en el qual les de Juan Couto va
arribar a portar la iniciativa du-

rant bona part del partit. En els al-
tres dos enfrontaments, en can-
vi, l’equip verd va estar clarament
superat pels seus rivals i no va te-
nir cap opció de victòria.

Les cerdanyolenques tanca-
ran el mes rebent la visita d’un al-
tre equip que ha perdut tots els
partits (tot i que només n’ha ju-
gat dos), el Lima-Horta Barcelo-

na, el dia 28 al Guiera. Quan ja si-
guem al novembre, l’equip de
Couto afrontarà un desplaça-
ment a Avilés per jugar a la pis-
ta de l’ADBA el dissabte 3, rebrà
la visita del Maristas Coruña una
setmana més tard i tornarà a la
carretera el dia 17 per anar fins a
Zizur Mayor, a Navarra, on juga
els seus partits l’Ardoi.

» L’arrencada del curs a la Lliga Femenina 2 ha estat molt exigent
» Lima-Horta, ADBA i Maristas Coruña, els pròxims reptes de l’equip

El Cerdanyola FC es dispara 
i és a tres punts del ‘play-off’

Tres victòries seguides
i cinc jornades sense
perdre fan que el Cer-
danyola FC es dispari a

la classificació i que, després d’a-
questes 11 jornades de Tercera,
l’equip ocupi la vuitena plaça
amb 16 punts. Amb inici històric
dels verds els col·loca a només
tres punts de la quarta posició del
play-off, que ocupa la UA Horta.

I és que per trobar l’última de-
rrota dels de Toni Carrillo cal anar
fins al 15 de setembre. D’alesho-
res ençà, l’equip ha mostrat una
enorme solidesa i només ha en-

caixat dos gols (en els dos em-
pats). Contra l’Ascó, la Pobla i el
Sants, el CFC ha aconseguit man-
tenir la porteria a zero. Només el
Prat, el Llagostera i l’Hospi (els
tres primers classificats) han en-
caixat menys gols que el conjunt
cerdanyolenc.

Els de Carrillo voldran man-
tenir la seva bona dinàmica, però
tancaran el mes amb l’exigent
desplaçament a la Feixa Llarga,
el camp de l’Hospi, el dia 28. Ja
al novembre, els reptes del Cer-
danyola seran el Santfeliuenc, el
Vilafranca o el Castelldefels.

Inici de curs perfecte de 
l’FS Ripollet, líder de Tercera

Cinc victòries en cinc
partits, 15 punts de
15 possibles. L’a-
rrencada de l’FS Ri-

pollet està sent perfecta i els de
Sergio Oruj lideren el grup 1 de la
Tercera Divisió de futbol sala. Al
grup 2 també hi ha dos equips
amb un registre perfecte: l’Alco-
letge i el Les Corts UBAE.

De fet, els ripolletencs han
dominat de forma clara tots els
enfrontaments i la victòria més
ajustada d’aquestes primeres
jornades va ser per tres gols en la
vissita a l’Arrels (1-4). La resta

han estat golejades (8-1 contra
l’Arrahona, 8-5 contra el Ciutat
de Mataró, 0-9 a la pista de l’Es-
parreguera i 9-4 al Joan Creus
contra el Premià de Mar CFS).

El conjunt vermell afronta ara
dos desplaçaments de forma
consecutiva. Els d’Oruj tancaran
el mes amb un desplaçament a la
pista del Sant Cugat el dissabte
27 i jugaran el primer partit de
novembre contra el CFS Mont-
cada, un equip en hores baixes.
El primer partit del novembre a
casa serà el dissabte 10, quan l’e-
quip rebrà el CE Vacarisses.

Un moment de la visita a la pista del Barça-Santfeliuenc. Foto: FCB

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Els Rookies debuten 
a la lliga rebent els Uroloki

L’inici de la tem-
porada 2018-19 és
imminent. El sè-

nior masculí dels Rookies viurà
el seu kick-off particular el prò-
xim 3 de novembre a les quatre
de la tarda a Can Llobet, quan els
barberencs rebran la visita dels
Barcelona Uroloki en la primera
jornada de la 31a edició de la Lli-
ga Catalana sènior.

Per poder gaudir de la sego-
na jornada de la competició cal-

drà esperar dues setmanes, quan
els barberencs jugaran el primer
partit a domicili, una visita al
camp de l’Hospitalet Pioners.

BUSQUEN JOVES TALENTS
El club, mentrestant, continua
buscant futurs talents. El passat
dimarts 16, a través de Facebo-
ok, va anunciar que busca juga-
dors per al júnior masculí. Les
proves es fan els dilluns, dime-
cres i divendres a Can Llobet.
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Llibres Teatre

Metal made in la Catalunya central.
Això és Siroll!, que aquest mes llança el
seu nou treball discogràfic autoeditat,
Doble o res.Combativa i amb ganes de
no callar-se res, la banda adverteix
que, davant tot el que no t’agrada, o
apostes doble per subvertir-ho o no
apostes res. El seu disc és una crítica
sense compassió a un món malalt.

Música

El cineasta gallec ens trasllada a la Bar-
celona de principis de la dècada de
1920, amb els enfrontaments entre
anarquistes, gàngsters i partidaris del
govern central. Un policia, Aníbal
Uriarte, arriba a la ciutat per investigar
el robatori a un tren militar. Els seus
mètodes, però, xoquen frontalment
amb els de la resta dels agents.

Pelis i sèries

La sombra de la ley
Dani de la Torre

Doble o res
Siroll!

El Tàpies més polític
La Fundació Antoni Tàpies, a Barcelona, acull fins a finals de fe-
brer de l’any que ve l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’.

La mostra exposa un conjunt d’obres de Tàpies fetes entre
1946 i 1977, en el que és un viatge des de la postguerra i la dic-

tadura a les darreries del franquisme i la transició cap a la de-
mocràcia. Amb més de 50 obres majors, l’exposició vol mos-
trar com  Tàpies era un artista modern tot i trobar-se sota un

règim feixista que de forma sistemàtica reprimia qualsevol in-
tent d’exercir la llibertat que la modernitat crítica requeria. Tot i

això, la seva obra va esdevenir icona del compromís polític.  

Després de retre homenatge a diferents artistes com Mi-
chael Jackson o The Beatles, el Cirque du Soleil s’endin-

sarà en el món del futbol per crear el seu nou es-
pectacle. En concret, la companyia de circ s’ins-
pirarà en la vida de Leo Messi i en la seva pas-
sió pel futbol per donar forma a la seva nova

funció, que s’estrenarà l’any vinent. Per la
seva part, el crack del Barça va expressar, a
través de les xarxes socials, que està molt

content per la notícia i que per a ell és
un honor que un dels circs més impor-

tants a nivell mundial converteixi la
seva vida en un espectacle artístic. A
més de compartir amb els seus se-

guidors aquestes declaracions,
Messi també va publicar, al seu
compte d’Instagram, un vídeo

lluint la samarreta del Cir-
que du Soleil.

L E O  M E S S I

La fitxa
QUI ÉS?

FamososNo t’ho perdis

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors jugadors de futbol
L’argentí és el capità i líder del FC Barcelona

Col·laborar amb el Cirque du Soleil
La companyia crearà un espectacle sobre la seva vida

Anuncia la notícia als seus seguidors
El crack del Barça diu que se sent honorat i molt content

QUÈ HA FET?

A LES XARXES...

| Red Dead Redemption 2
La segona part d’un dels jocs més populars dels darrers anys.

Tornem al far west americà per convertir-nos en Arthur Morgan.

L’obra ens mostra una directora gene-
ral de la policia que ha de gestionar un
possible atac terrorista i els problemes
que té a casa amb el seu pare i la seva
filla adolescent. La tensió de la situació
fa que surtin a la llum les mentides i els
silencis que han mantingut el fràgil
equilibri de les relacions familiars.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Blues
Sergi Pompermayer

Primera part del darrer llibre de l’es-
criptor i traductor japonès. Explica la
història d’un retratista que, per culpa
d’una crisi sentimental, decideix mar-
xar de Tòquio i refugiar-se a la part del
nord del país. Un amic seu li ofereix
una casa aïllada on s’instal·la, però co-
mençarà a sentir sorolls estranys i tro-
barà un quadre misteriós a les golfes.

La muerte del comendador
Haruki Murakami
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DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
11:30 Una de les darreres activitats d’aquest mes

serà aquesta sessió de la Jugatecambiental,
amb l’activitat Amanides de temporada. / Parc
del Turonet.

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
11:00 Kids&Us Barberà s’encarregarà de l’acti-

vitat anomenada The world's worst witch, pen-
sada per a nens i nenes que tinguin més de
4 anys i que vulguin practicar anglès. / Bi-
blioteca Esteve Paluzie.

DIMECRES 31 D’OCTUBRE
21:00 En aquesta jornada, prèvia a Tots Sants,

l'Espai Jove La Roma ha organitzat tota una
sèrie d’activitats, amb una nit gastronòmica
inclosa, agrupades sota el paraigua de La Nit
Jove. / Espai Jove La Roma.

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
11:30 El darrer dissabte d’aquest mes es farà l’ac-

tivitat infantil anomenada Farcell de contes,
pensada per a nens i nenes que tinguin en-
tre 0 i 3 anys. La coordina Nona Umbert. / Bi-
blioteca 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.

DIMARTS 30 D’OCTUBRE
SANT CUGAT El penúltim dia del mes es farà una

jornada de lectura de poesies de Suso de Toro,
Marta Pessarrodona i Àlex Susanna (19:00).
/ Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona.

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
SANT QUIRZE Treu el màxim partit al teu

smartphone! Durant quatre sessions apren-
dràs trucs i tècniques per millorar les teves fo-
tos. Activitat per a adolescents i joves (16:00).
/ Canya Jove.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
RIPOLLET Partit de futbol sala corresponent a

la vuitena jornada de Tercera Divisió entre l’FS
Ripollet i el CE Vacarisses (18:30). / Pavelló
Municipal Joan Creus.

SANT CUGAT Pablo Guevara & Basi-
lio Scalas seran els encarregats d’aquest
concert del Cicle de música al MUT. /
MUT la cafeta gastronòmica.

Pablo Guevara & Basilio Scalas
ofereixen un concert a Sant Cugat

Dijous 15 de novembre a les 21:00

Els responsables de l’Espai Jove La
Roma han preparat un torneig de
FIFA que posarà a prova l’habilitat
dels gamers de la ciutat. / Espai Jove
La Roma.

‘Gamers’ a punt: la vila es
prepara per a un torneig de FIFA

Dimecres 24 d’octubre a les 18:00

A mitjans del mes que ve se celebra-
rà una visita guiada gratuïta a la mos-
tra El Modernisme i les flors, que es pot
visitar al Museu d’Art. / Museu d’Art de
Cerdanyola.

Visita guiada a la mostra 
‘El Modernisme i les flors’

Diumenge 18 de novembre a les 12:00

CERDANYOLA Partit d’hoquei patins
de la tercera jornada de l’OK Liga fe-
menina entre el CH Cerdanyola i el Pa-
lau Plegamans. / Can Xarau.

El CH Cerdanyola rep la
visita del Palau Plegamans
Dissabte 3 de novembre a les 21:00

agenda@comunicacio21.com

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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