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Una part important de la lluita
contra la contaminació de l’aire a
Barcelona i l’àrea metropolitana
passa per la reducció del trànsit ro-
dat. En aquest escenari, hi ha
una pota clau que falla. I és que el
RACC ha alertat que els aparca-
ments propers a les estacions, els
‘Park & Ride’, estan en mal estat,
no tenen prou capacitat i, a ban-
da, en falten més.

L’estudi del RACC ha analitzat
deu aparcaments dissuasius de di-
ferents ciutats. Són  els de Marto-
rell, Badalona, Sant Joan Despí,
Castelldefels, Barberà del Vallès,
Castellbisbal, Montcada i Reixac,
Terrassa Est, Mataró i Vilanova i
la Geltrú. Hi detecta moltes man-

cances: falta de senyalització,
manca de sistema de vigilància,
poca il·luminació i una connexió
deficient amb les estacions de
tren, ja que en molts casos no hi ha
itineraris segurs separats per als
vianants. L’estudi també demana
habilitar places d’aparcament co-
bertes per a motos i bicicletes i en
zones vigilades. De fet, l’auditoria
del RACC suspèn set dels 10 apar-
caments i només aprova els de
Sant Joan Despí, Castelldefels i Vi-
lanova i la Geltrú.

DEMANDA CREIXENT
Al conjunt de la regió metropoli-
tana de Barcelona només la mei-
tat de les 127 estacions de tren te-
nen un aparcament d’aquest ti-
pus. Si es miren els 36 municipis
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), la xifra creix i gai-
rebé un 80% de les 53 estacions

que hi ha tenen aparcament. La
realitat, però, segons el director de
la Fundació RACC, Lluís Puerto,
és que estem davant d’una xifra
“clarament insuficient” per ab-
sorbir la demanda creixent dels
‘Park & Ride’, que són “fona-
mentals per facilitar l’ús del trans-
port públic, reduir la congestió i
millorar la qualitat de l’aire”.

Aquest és l’escenari quan fal-
ta poc més d’un any perquè la
restricció d’entrar a Barcelona
per als cotxes més contaminants
sigui permanent, ja que la me-
sura entrarà en funcionament a
partir del gener del 2020 i es cal-
cula que afectarà uns 100.000
cotxes que entren i surten de la
capital diàriament. Durant la
presentació de l’estudi, Puerto
també va afirmar que, si  no es
produeix una millora d’aquí a un
any, la situació serà més “crítica”.

‘Park & Ride’: ens ho creiem?
» El RACC alerta que cal millorar els pàrquings de les estacions de diferents municipis metropolitans 

» L’entitat també en demana més per afrontar les futures restriccions de trànsit de Barcelona

El RACC ha alertat que els aparcaments de les estacions de tren han de millorar per fomentar que la gent agafi el transport públic. Fotos: Arxiu

SALUT4La importància de la
lluita contra la contaminació de
l’aire es fa evident si es miren les
xifres que aporta l’estudi anual
sobre la salut a la ciutat de
Barcelona. El document refe-
rent al 2017, presentat recent-
ment, assenyala que només a la
capital catalana van morir 354
persones per causes relacio-
nades amb l’excés de partícules
contaminants a l’aire.

L’informe inclou per pri-
mera vegada una estimació
sobre la mortalitat a causa de
la mala qualitat de l’aire. A
banda de la xifra que fa refe-
rència al 2017, l’estudi, que

elabora l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, també pro-
porciona dades d’anys ante-
riors. La realitat és contun-
dent: entre el 2010 i el 2017 hi
va haver una mitjana de 424
morts anuals a causa de l’excés
de partícules contaminants.

Segons la comissionada de
Salut, Gemma Tarafa, aquestes
dades demostren que cal aug-
mentar la lluita contra la con-
taminació que provoquen els
cotxes, a banda de les mesures
puntuals en casos d’episodis de
contaminació: “Si no reduïm
els cotxes, no reduirem l’im-
pacte que això té sobre la salut”.

Barcelona: 345 morts 
el 2017 per contaminació

Albert Ribas
BARBERÀ
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La lupa

per @ModernetdeMerda    

Perquè poden

Quin xou, eh, a Altsasu. Albert Rivera
i tota la família extremista s'hi van plan-
tar i van muntar-hi el seu espectacle, ce-
nyint-se en tot moment al guió que ha-
vien escrit perquè la cosa esclatés com
havia d'esclatar. Potser hi va faltar al-
guna pedra, pel seu gust, però vaja. Es
posa la pedra a postproducció i ja està.

Veient-ne les imatges,
molta gent s'ha preguntat
aquests dies per què l'ex-
trema dreta va decidir anar
a Altsasu l'altre dia, podent
reivindicar les forces -i la
força- de l'Estat en qualse-
vol altre indret de la geo-
grafia espanyola, sense provocacions i
amb més quòrum. Calia? No hi havia al-
tres llocs i altres moments? Per què van
anar a Altsasu?

Bé, la resposta es pot comprimir en
una sola frase: van anar a Altsasu per-
què poden anar-hi.

És el que té la dreta radical en

aquest país, que pot fer el que li doni la
gana sempre i arreu, perquè sap que faci
el que faci tindrà l'Estat, la justícia i el
poder mediàtic a favor seu. Les seves
obres sempre quedaran impunes, allà
on siguin, de la magnitud que siguin. No
hi ha cap mena de filtre perquè mai no
ha calgut que hi sigui i perquè guany-

ar una guerra té aquests avantatges. I,
com que no hi ha filtres, no hi ha temors
ni prudències que valguin.

Rivera, VOX i companyia poden
plantar-se allà i provocar tant com
vulguin sabent que, en cas que passi res,
l'Estat carregarà irremeiablement con-
tra els provocats. Sense discussió, ni de-

bat, ni judici. Com ha fet sempre i com
continuarà fent pels segles dels segles.
És la llei del més fort, que sol ser tam-
bé la del més perillós i, a Espanya, tam-
bé la del més franquista.

Ho fan, per tant, perquè poden fer-
ho. I aquest poder seu no només és po-
lític, també és ètic. Així com altres no

s'atrevirien a fer-ho -enca-
ra que tinguessin l'avantat-
ge polític esmentat- per una
qüestió simple de convi-
vència i de respecte, a ells
aquest segon factor no els fa
variar l'estratègia ni un
mil·límetre. Ells ho fan i

punt. Per marcar qui són i què són a
cada passa. Ho duen a la sang i ho de-
fensaran amb sang.

D'això últim estigueu-ne segurs,
perquè és l'arrel de la seva naturalesa.
Els qui ostenten la força amb més co-
moditat són els que després la defen-
saran amb menys escrúpols.

Els qui ostenten la força amb més
comoditat són els que després 

la defensaran amb menys escrúpols

Es un buen día para
recordar cómo desde la

política se construyó un
relato desaforado que sirvió para aco-
modar la acusación de terrorismo con-
tra dos activistas, Tamara y Adrià, que
hoy por fin se han descartado pero que
les ha provocado gravísimas conse-
cuencias personales.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si l’anunci de Carles
Puigdemont és conse-

qüència d’un acord dis-
cret ja existent entre @junqueras i @krls,
és una molt bona notícia. Si no, seria l’e-
nèsim moviment tàctic amb l’única vo-
luntat de fer quedar malament l’altre. No
tinc informació per saber si és una cosa
o l’altra.

@eduardvoltas

Hoy he estado en Lle-
doners, he hablado con

@junqueras y @jcuixart.
Es increible la fortaleza de estos hom-
bres. Nos dan ánimos, que sigamos
adelante que ellos aguantaran lo que
sea necesario. Espero próximamente ha-
blar con el resto de nuestros lideres. #Lli-
bertatPresosPolítics.

L'únic privilegi que m'o-
fereix la presó, tant a

Lledoners com a Estre-
mera, és la de conèixer persones que tot
i el seu empresonament tenen molta
més humanitat i altura moral que alguns
membres del #Parlament amb qui he
compartit tants moments. Prego per no
ser mai com ells.

@jorditurull@eduardorepi@apuente

Els semàfors

Aj. de Cerdanyola
El Ple municipal de l’Ajuntament de

Cerdanyola del mes passat va aprovar
una declaració institucional de perdó i

homenatge a les víctimes de l’amiant on
es reprova l’actuació del consistori du-
rant els “90 anys d’activitat d’Uralita”. 

pàgina 8

FS Ripollet
L’equip de Sergio Oruj continua en ple-

na forma, liderant la classificació del
grup 1 de Tercera Divisió sense haver

perdut cap partit (vuit victòries i un em-
pat). Els ripolletencs tenen tres punts de
marge sobre el seu principal perseguidor.

pàgina 12

Lacoste
Lacoste va anunciar el mes passat un

ERO que suposaria el tancament de la
planta que té a Barberà, on treballen 58

persones. Segons el comitè d’empresa,
la companyia preveu deslocalitzar

aquests llocs de treball a França. 
pàgina 9
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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El Ple del mes passat va aprovar
una declaració institucional de
perdó i homenatge a les víctimes
de l’amiant on es reprova l’ac-
tuació de l’Ajuntament durant els
“90 anys d’activitat d’Uralita”.

En aquest sentit, el text des-
taca el paper actiu que va des-
envolupar el consistori en aques-
ta problemàtica “per haver uti-
litzat en el passat restes de fi-
brociment en la urbanització de
carrers, vials i edificis munici-
pals”. De la mateixa manera, el
document remarca que l’Ajun-
tament va “permetre l’aboca-
ment incontrolat de restes de fi-
brociment i va trigar a retirar el
fibrociment de les instal·lacions
municipals”.

Per tots aquests motius, el
consistori demana “perdó a les

víctimes i exposats, passats, pre-
sents i futurs, pels actes de l'A-
juntament de Cerdanyola que,
per acció i per omissió, hagin
permès la propagació de les fi-
bres cancerígenes de fibroci-
ment”.

ELIMINAR L’AMIANT
Durant el Ple també es va apro-
var una moció conjunta dels

grups de l’oposició que reclama
l’execució dels acords que es
van presentar el juny de 2017 en
relació amb el desamiantatge. En
aquesta moció es proposaven
diferents mesures com la creació
d’un cens d’edificis que puguin
contenir encara restes de fibro-
ciment i l’establiment d’un pro-
tocol d’actuació per fer efectiu el
seu desamiantatge.

La moció es va aprovar durant el darrer Ple Municipal. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament demana perdó 
a les víctimes de l’amiant

» Una moció reprova el paper del consistori en aquesta problemàtica
» L’oposició reclama crear mesures per eliminar l’amiant de la ciutat

Es rehabilitarà l’edifici 
de la Torre Vermella

PATRIMONI4La Diputació va
anunciar a finals del mes passat
una inversió de més de 23 mi-
lions d’euros per preservar el pa-
trimoni arquitectònic de les 12
comarques barcelonines. A Cer-
danyola, aquesta mesura es veu-
rà reflectida en les obres de re-
habilitació de l'edifici de la To-
rre Vermella per a ús adminis-
tratiu.  

Segons el president de la Di-
putació, Marc Castells, es tracta
“d'una aposta sense precedents,

de les més importants a nivell
econòmic, que permetrà un re-
torn econòmic i social”. 

El programa dona suport a
més de 200 actuacions de reha-
bilitació i consolidació d’edificis
i jaciments arqueològics ubi-
cats a les comarques barceloni-
nes  i ofereix una subvenció del
100% de l’import sol·licitat.  En
el cas de Cerdanyola, aquesta
ajuda se centrarà en les obres de
rehabilitació de l'edifici de la
Torre Vermella.  

CULTURA4El mes de novembre
va arribar a Cerdanyola de la mà
de propostes d’oci i cultura grà-
cies a la celebració d’una nova
edició de la Festa de la Tardor.

L’humorista Toni Albà va
ser l’encarregat de donar el tret
de sortida a la programació el 9
de novembre amb la lectura del
pregó des del balcó de l’Ajunta-
ment. L’acte va crear polèmica a
les xarxes, on el primer secreta-
ri de les Joventuts Socialistes de
Cerdanyola, David González, va

publicar que el còmic no era
benvingut a la ciutat per la pu-
blicació d’uns tuits suposada-
ment masclistes i homòfobs. 

Tot i això, els assistents al
pregó van gaudir de la ironia i
l’humor de l’actor del programa
Polòniade TV3 i, diumenge 11 de
novembre, Albà va aconseguir
omplir l’aforament durant la
seva obra Audiència i-Real.

Altres propostes destacades
de la Festa de la Tardor van ser
el correfoc que va recórrer els

principals carrers de la ciutat,
com la plaça de la Constitució o
el carrer Sant Antoni, durant la
jornada de dissabte 10 de no-
vembre. El mateix dia però a la
nit, es van programar diferents
concerts a la carpa de la plaça
Sant Ramon a càrrec de grups
festius com Pastorets Rock.

La cultura popular també va
estar present a la festa amb la ce-
lebració de la Diada Castellera i
un espectacle de sardanes diu-
menge 11 de novembre.

La mesura se centrarà a reformar la Torre Vermella. Foto: Google Maps

La tardor és sinònim de festa

Societat | Nova associació contra el trànsit a Bellaterra
Un grup de veïns va crear a finals del mes passat una plataforma anomenada As-
sociació Bellaterra BV-1414. L’objectiu de l’agrupació és aconseguir la pacificació

del trànsit a la carretera i defensar les persones afectades per aquest problema.

Sònia Garcia
CERDANYOLA
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SOCIETAT4L’empresa Lacoste
va anunciar el mes passat un
ERO que suposaria el tanca-
ment de la planta que la marca
té a Barberà, on treballen unes
58 persones. A més, aquesta
mesura suposaria l’acomiada-
ment de 35 treballadors de les
oficines de Badalona i 7 més
que hi ha a la botiga Outlet de
Barcelona.

Segons va explicar el comitè
d’empresa, Lacoste preveu des-
localitzar aquest centenar de
llocs de treball a França. Per tal
de mostrar el seu rebuig amb la
decisió de la firma de roba, els
treballadors van convocar una
protesta a finals del mes passat
davant d’una de les botigues
que la marca té al passeig de Grà-
cia de Barcelona. 

Entre els manifestants es po-
dien llegir pancartes amb textos
com Lacoste s’emporta el nostre
treball a França o 100 famílies
al carrer amb una misèria.

Una altra de les frases que
mostraven els participants de la
protesta denunciava Acomia-
daments vergonyosos després
de 50 anys, fent referència a un
dels agreujants de la problemà-
tica: la majoria són persones
majors de 50 anys que porten
tota la vida treballant a la famo-

sa firma de roba i que veuen
complicada la seva reinserció
en el món laboral. 

En el cas de la planta de
Barberà, la fàbrica es va dedicar
fins al 2013 a la confecció de roba
però a partir d’aquell any es va
centrar únicament en la distri-
bució de material.

Un moment durant la protesta a Barcelona. Foto: CCOO

Lacoste anuncia un ERO que
preveu tancar la seu de Barberà
» L’objectiu de l’empresa és deslocalitzar els llocs de treball a França
» Els empleats es mobilitzen davant de les botigues a Barcelona

L’esport i la bici, propostes dels
pressupostos participatius

SOCIETAT4D’un total de 13 pro-
postes presentades als pressu-
postos participatius, finalment
són sis les que passen a votació
després de ser avaluades pels
serveis tècnics municipals per
comprovar que compleixen les
bases de la convocatòria.

Una de les idees, que es va
donar a conèixer el 6 de no-
vembre durant l’acte públic de
presentació dels projectes, es
focalitza en la instal·lació de
màquines de gimnàstica i al-

tres elements esportius als espais
de Can Gorgs i Can Serra. Una
altra proposta preveu la incor-
poració de taules d’escacs en
diverses places i parcs de la ciu-
tat per afavorir la convivència so-
cial i cultural. La resta de pro-
jectes se centren en la millora
dels aparcaments per a bicicle-
tes, l’embelliment de les mitge-
res, el foment de l’esport a les
places i la donació de material
coeducatiu a les escoles i asso-
ciacions infantils.

MEDI AMBIENT4Barberà es va
sumar el 13 de novembre a la
campanya de sensibilització am-
biental que busca fomentar el re-
ciclatge sota el lema Excuses o
separes?

El Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental va
presentar el projecte al Parc Au-
diovisual de Catalunya. Durant
l’acte es va explicar que una de
les peculiaritats de la campanya
és que comptarà amb persones
referents de cada municipi que

faran de difusors del missatge en
el seu entorn més proper com el
meteoròleg Francesc Mauri o
el cuiner Marc Ribas.

Una altra de les accions serà
la presentació d’una exposició iti-
nerant per a públic familiar on es
podrà veure des del material
que dona origen al plàstic fins a
descobrir què es fa dels materials
reciclats. Al costat de la mostra,
els visitants trobaran un punt in-
formatiu sobre residus on es
podrà preguntar qualsevol dub-

te sobre aquesta temàtica. De
manera paral·lela, es preveu or-
ganitzar una activitat dinàmica
i divertida per arribar al públic
més jove. Es tracta d’un scape
room que utilitzarà com a con-
text el final del planeta a causa
dels greus impactes ambientals.
Els participants hauran de seguir
les indicacions del joc per acon-
seguir l’equilibri ecològic. 

Aquesta activitat arribarà el
pròxim 2 de gener al Parc de Na-
dal de Barberà.

Les idees finalistes es van presentar el 6 de novembre. Foto: Ajuntament

‘Excuses o separes?’

Formació | Perspectiva de gènere a l’Ajuntament
L’Ajuntament ha organitzat una formació per incorporar la perspectiva de gènere

entre el personal del Gabinet d’Alcaldia i Comunicació. El curs dura unes 12 ho-
res i compta amb la intervenció de la periodista experta en gènere, Joana Gallego.
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POLÍTICA4El Ple va aprovar el
7 de novembre les ordenances
municipals 2019, entre les quals
destaca la reducció d’un 2,5% de
l’IBI. Segons l’Ajuntament,
aquesta mesura suposarà una re-
ducció d’uns 200.000 euros en
matèria d’ingressos per al con-
sistori.

De manera paral·lela es van
presentar altres propostes com
l’augment del 2,5% sobre l’im-
post de vehicles de motor, una
modificació per fomentar les
instal·lacions de carregadors
elèctrics als edificis i l’eliminació
del cobrament de la plusvàlua
per a aquelles persones que pu-
guin demostrar que han venut
propietats amb pèrdues. 

Les ordenances es van apro-
var amb el vot positiu del govern
de Decidim. Per la seva part,
ERC, PSC, PP i la regidora no
adscrita Mònica Laborda es van
abstenir i Ciutadans va votar-hi
en contra. Des d'ERC van con-

siderar que les millores “no són
les ordenances progressives que
des del principi s'exigia”, i que no
veuen bé “abaixar impostos sen-
se un objectiu concret”. D’altra
banda, el portaveu del PP va acu-
sar el govern de Decidim de ce-
lebrar “el seu primer acte elec-
toral” i es va queixar de la puja-

da de l'impost de vehicles, per-
què considera que “no és un
municipi que pugui presumir
d'un transport públic”. Final-
ment, Ciutadans va dir que la
baixada s'hagués hagut de fer
abans i va afegir que el nou im-
post metropolità ocuparà l'espai
que deixa la baixada de l'IBI.

El Ple es va celebrar el passat 7 de novembre. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament anuncia 
una rebaixa de l’IBI del 2,5%
» També s’aprova l’augment de l’impost de vehicles de motor

» La majoria de grups de l’oposició s’abstenen i critiquen la mesura

Més d’un miler d’aparells 
de teleassistència instal·lats

SOCIETAT4Ripollet ja disposa
d’un total de 1.007 aparells de te-
leassistència. Així ho ha explicat
l’Ajuntament en un comunicat,
on ha valorat positivament
aquest servei que es presta al
municipi a través d’un conveni
amb la Diputació de Barcelona.

Les persones beneficiàries
tenen un nivell d’autonomia li-
mitat ja sigui per la seva edat o
pel seu estat físic. A més, la ma-
joria viuen soles o amb altres
persones que no poden atendre-

les de manera continuada i su-
ficient. 

Ara fa tres anys, davant la si-
tuació de llista d’espera que hi
havia a la ciutat per rebre aquest
servei, el consistori va decidir
reforçar-lo a través d’un con-
tracte amb l’empresa Tunstall
Televida, que és la mateixa que
dona aquest servei a la Diputa-
ció de Barcelona. Actualment,
gràcies a aquesta actuació, ja no
hi ha cap persona a Ripollet en
llista d’espera.

ENSENYAMENT4Els membres
de l’Associació de Famílies (AFA)
de l’escola Els Pinetons van ocu-
par divendres 16 de novembre el
centre educatiu per reclamar el
seu institut-escola.

Durant l’ocupació de l’espai,
els participants van celebrar una
assemblea per confeccionar un
calendari d’accions reivindicati-
ves i visibilitzar la problemàtica.
Segons l’AFA, actualment s’estan
portant a terme negociacions
polítiques que apunten a la cons-

trucció de l’institut-escola El
Martinet per al curs vinent. “És
molt lícit que es faci El Martinet
però com es justifica que no es
faci aquí, on tenim una necessi-
tat urgent?”, va opinar la porta-
veu de l’AFA, Vanessa Raja. En
aquest sentit, des de l’AFA van
justificar el motiu de la seva
protesta dient que “l’institut-
escola ajudaria a descomprimir
els instituts que tenim i garan-
tiria la metodologia educativa re-
novadora que vam triar a P3”.

Un dels temes que es van
tractar durant l’assemblea va
ser el plantejament d’un projec-
te alternatiu que parteix de la
base que no existeix temps ma-
terial per construir un nou edi-
fici que pugui acollir l’institut. 

Per aquest motiu, l’AFA va
proposar que aquest neixi en es-
pais alternatius. “Podria ser un
espai polivalent, institut de dia i
escola d’adults i de música a la
nit”, va concretar un membre de
l’associació.

Les persones usuàries tenen un nivell d’autonomia limitat. Foto: Ajuntament

Els Pinetons, en peu de guerra

Cultura | Clausura de les Jornades de Memòria Històrica
La primera edició de les Jornades de Memòria Història de Ripollet finalitzarà diu-

menge 25 de novembre amb un homenatge als veïns que van formar part de la 
Lleva del Biberó. L’acte es farà a la plaça Pere Quart a partir de les onze del matí.
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4Tractar els residus que la ciuta-
dania genera té un cost elevat.
Això implica que sigui necessari un
impost, conegut com la  Taxa Me-
tropolitana de Tractament de Re-
sidus (TMTR), que gestiona l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
i que serveix per cobrir una part
important de les despeses que
comporta tot aquest procés.

La TMTR cobreix la prestació
del servei de tractament de resi-
dus generats entre els particulars
i els comerços de l'àrea metro-
politana. Els més de 400 quilos
d'escombraries que cada perso-
na genera a l'any requereixen
una potent estructura per ges-
tionar-los eficientment, obtenir
recursos a través del reciclatge i
reduir els impactes ambientals. El
2017, a l’àrea metropolitana es
van generar 447 quilos de residus
per persona; un total d'1,4 milions
de tones amb un cost de 153
milions d’euros.  Amb el reciclat-
ge, es converteix la matèria or-
gànica en energia i fertilitzant i es
dona una nova vida a determinats
materials, com els residus de me-
tall, plàstic, paper o cartó i vidre.

COM ES PAGA LA TAXA?
L’import de la TMTR se suma a la
factura de l’aigua que paguen
tots els ciutadans en els 36 mu-
nicipis de l'àrea metropolitana,
com un concepte més. Malgrat
això, aquest impost és, encara,
desconegut per una part impor-
tant de la ciutadania. Es tracta,
però, d’una necessitat per fer de
les ciutats de l'àrea metropolita-
na municipis més sostenibles i
menys contaminats.

Els imports que paguen els
contribuents varien en funció de
l’índex de recollida selectiva de
cada municipi, així com del nivell
de generació de residus d'aquest.
Com més alt sigui aquest percen-
tatge, menys paga la ciutadania del
municipi en qüestió.  Els municipis
que tenen millors nivells de reco-
llida selectiva poden arribar a pa-
gar entre 20 i 30 euros anuals per
llar, mentre que els que tenen pit-
jors nivells superen els 60 euros per
llar. La taxa la paguen tant els do-
micilis particulars com les empre-
ses. Pel que fa al consum particu-
lar (és a dir, el que fa la gent a casa),
l'import es calcula en funció del

consum mitjà d'aigua l'any anterior.
En el cas de les activitats econò-
miques s'estableixen diferents ca-
tegories i tarifes en funció del tipus
i quantitat de residus produïts i es
paga de forma fraccionada.

LA GESTIÓ, CARA
Una pregunta freqüent de la ciu-
tadania és: “Si ja estic pagant una
taxa per la recollida de les es-
combraries, no és suficient? Per
què he de separar els residus en
origen?”. La resposta és que el
tractament de residus de diferents
fraccions barrejades és molt més
car que el dels residus correcta-
ment separats. Els imports re-
captats només serveixen per co-
brir una part dels costos totals
que té la gestió dels residus. Con-
cretament, la TMTR en cobreix
aproximadament el 85%. 

D’altra banda, si milloren els ni-
vells de recollida selectiva, a més,
se simplifica la tasca que es porta
a terme a les instal·lacions de trac-
tament i els productes que se
n’obtenen (com ara el compost, a
partir de la matèria orgànica) són
d’una qualitat molt superior i te-
nen molts més usos posteriors.

El tractament dels residus, a
càrrec de l'AMB i finançat, en
part, per la TMTR, inclou un llarg
procés de selecció mecànica o
manual dels residus, gestió per re-
ciclar-los o valoritzar-los o, si no és
possible, la seva compactació i
emmagatzematge segur. Són pro-

cessos industrials que impliquen
tècnics i instal·lacions específi-
ques. També es reconverteixen els
materials de rebuig en nous pro-
ductes útils, energia elèctrica o
fertilitzant. Tot aquest procés és
crucial per minimitzar l'impacte
dels residus que es generen. És

molt important, tant per a les
ciutats com per al planeta. 

En els pròxims anys es preveu
que els municipis metropolitans
desplegaran sistemes de recolli-
da de residus més individualitzats
–a través de la recollida porta a
porta o dels contenidors intel·li-
gents–, de manera que es podrà
ajustar la TMTR no als nivells de
recollida selectiva de cada muni-
cipi sinó a la participació indivi-
dual. D’aquesta manera, els ciu-
tadans que més participin en la
recollida selectiva pagaran menys
que els que no separen els resi-
dus. Això ha de permetre arribar
a una taxa de recollida del 50%,
que és el que la Unió Europea exi-
geix de cara al 2020. Actualment
la mitjana de recollida de residus
a l’àrea metropolitana és del 34%.

Qui recicli millor pagarà menys
» La taxa de tractament de residus cobreix bona part de les despeses de la gestió de les deixalles
» L’import que paga el contribuent varia en funció de l’índex de recollida selectiva de cada municipi

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

Millorar l’eficiència de la recollida selectiva és un repte per a molts municipis. Foto: Arxiu

4Durant el 2018 s’han introduït
canvis en la taxa per fer-la més jus-
ta, incentivadora i social. Pel que
fa al vessant social, s’ha incorpo-
rat una bonificació del 100% de la
TMTR a les famílies vulnerables.
S’ha ampliat el concepte de po-
bresa energètica al conjunt de
serveis de la llar i s'estima que be-
neficiarà entre 15.000 i 20.000 fa-
mílies. L’import total subvencionat
rondarà els 800.000 euros.

També s’ha recalculat la taxa
d'acord amb el principi de "qui més
contamina, més paga" i s’ha creat
un sistema d'incentius perquè els
36 municipis metropolitans mi-
llorin la recollida selectiva. Així, si un
municipi millora la seva recollida
selectiva, l'estalvi que obtingui
l'AMB serà transferit al municipi per-
què pugui continuar aplicant mi-
llores. Aquest estalvi rondarà els 13
milions d’euros si s’arriba a l’objectiu
marcat per la UE l’any 2020.

De cara a la ciutadania, en els
darrers mesos s’han estat modifi-
cant els dissenys del rebut de l’ai-
gua de les diferents companyies
que operen al territori, per visibi-
litzar de manera més clara i des-
glossada el que es paga en con-
cepte de tractament dels residus
domèstics. L’objectiu d’aquesta
mesura és que la ciutadania sigui
conscient del cost del tractament
de residus, que fins aquest moment
no es diferenciava especialment
dels altres conceptes dins del rebut.

A més de les bonificacions so-
cials, també existeixen bonifica-
cions ambientals per l'ús de la xar-
xa metropolitana de deixalleries,
bonificacions que ja s’apliquen des
de fa anys. El requisit que han de se-
guir els usuaris és obtenir el Carnet
de Deixalleries. Es pot demanar a
qualsevol deixalleria presentant
un rebut recent de l’aigua que vin-
cularà el titular al domicili bonificat.  

Canvis en l’impost

L’import d’aquest
impost es paga amb
la factura de l’aigua

El tractament 
de residus barrejats 

és molt més car

Dades per municipis
Generació de residus

(kg/hab 2017)
Recollida selectiva

(% 2017)

Cerdanyola 35,3% 432,6

Barberà 30,1%               402,8

Ripollet 35,2%               362,4
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Cerdanyola | Tot a punt per al quart Congrés de l’Esport local
El divendres 23 se celebrarà la quarta edició del Congrés de l’Esport de Cerdanyola, una
cita organitzada per Esport Cerdanyola, que enguany tindrà la salut com a protagonista.
La nutricionista Belén Hidalgo i el fisioterapeuta David Serra faran dues conferències. Esports

ACORD4La Unió de Comer-
ciants de Ripollet (UCR) i la
Fundació Privada Atendis van
signar, el passat 25 d'octubre, un
acord amb la Fundació Mapfre
per impulsar la inserció socio-
laboral de persones amb disca-
pacitat intel·lectual al teixit co-
mercial de Ripollet.

Gràcies a aquest acord, la
Fundació Atendis oferirà opor-
tunitats laborals en comerços del
municipi a joves amb discapa-

citat intel·lectual usuaris del
Servei d'Inserció Laboral de Tai-
na. El representant de la Fun-
dació Mapfre a la zona, Jordi Se-
rra, va agrair a la UCR “l'opor-
tunitat de mostrar el compromís
per la plena integració de les per-
sones amb més necessitats i el
treball per facilitar la seva for-
mació i ocupació, generant així
noves oportunitats que es ma-
terialitzen en històries reals de la
mà d'empreses compromeses”.

CERDANYOLA4S’acosta la data
per saber quin serà el futur del
centre comercial gegant que es
vol construir al costat del Sin-
crotón Alba de Cerdanyola, en
uns terrenys molt propers a Be-
llaterra i Sant Cugat.

Segons apunta CrònicaGlo-
bal, el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya anunciarà
pròximament la resolució del
recurs que va plantejar l’Ajun-
tament de Cerdanyola contra
l’ordenació urbanística que per-
metrà la construcció del que es
convertiria en el principal centre
comercial d’Europa. 

11 MAQUINISTES
En aquest sentit, CrònicaGlobal
especifica que la superfície que
es destinaria a aquesta finalitat
seria equiparable a 11 Maqui-
nistes.

La zona que acolliria aquest
espai comercial està situada en-
tre la parada de Renfe de la

Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) i els límits de Cer-
danyola amb Bellaterra i Sant
Cugat. 

A més de la parcel·la que es
reservaria per a ús comercial, la
resolució també permetria la
construcció de més de 4.500
habitatges, dels quals uns 1.200
es destinarien a pisos de pro-
tecció oficial. 

D’altra banda, cal recordar

que si finalment la resolució
dona llum verda a la construcció
del centre comercial, revifaria el
conflicte entre les entitats a fa-
vor del medi ambient que ja
van protestar durant el 2015
per tal de defensar l’existència
d’un corredor ambiental entre el
Parc Natural de Sant Llorenç i la
serra de Collserola, que preci-
sament passa per aquesta zona
de Cerdanyola.

Vista aèria del terreny on es construiria el centre comercial. Foto: Territori

Compte enrere per saber si es
farà el centre comercial gegant

Inserció sociolaboral 
al teixit comercial de Ripollet

Activitats | Barberà celebra la Festa del Comerç
Els comerços de Barberà van sortir al carrer el 17 de novembre per mostrar

els seus productes, fer demostracions i oferir degustacions als visitants. A
més, la Festa del Comerç va comptar amb un programa lúdic d’activitats.

25 de 27. L’FS Ripollet continua
invicte i liderant en solitari el
grup 1 de la Tercera Divisió de
futbol sala. El conjunt vermell,
que havia guanyat tots els seus
partits fins a la vuitena jornada,
va veure com aquesta dinàmica
immaculada s’acabava el passat
dissabte 17 a Barcelona, on els de
Sergio Oruj van empatar contra
el Gràcia FSC (5-5).

I, de fet, en aquest enfronta-
ment contra els barcelonins es va
poder acabar la imbatibilitat, ja
que al minut 31 l’equip perdia
per tres gols, de manera que els
vermells van haver d’arriscar
més del compte, però gràcies a
un gol d’Albert Mateo i un doblet
de Dani Portillo (que s’havia fet
un autogol al primer temps),
els ripolletencs van aconseguir
mantenir-se com l’únic equip
de la categoria que encara no ha

patit cap derrota en aquest tram
inicial de la competició.

El partit a casa contra l’Estel
Vallseca servirà per tancar el
mes, mentre que ja al desembre,
i abans de començar les vacan-
ces, el conjunt vermell visitarà el
camp del Jesús-Maria, rebrà
l’FS Montsant i es desplaçarà
al Maresme per jugar a la pista
de l’FS Sant Joan de Vilassar.

En canvi, el tram inicial de
temporada del sènior femení
no està sent, ni de bon tros, tan
lluïda. En la nova categoria (l’e-
quip és a la Segona Divisió na-
cional), l’equip és onzè després
d’haver guanyat només dos par-
tits dels primers vuit. Cervera-
Segarra, AECS l’Hospitalet o
Feme Castellón són els pròxims
reptes de les ripolletenques.

Els de Sergio Oruj continuen amb la seva bona dinàmica. Foto: FSR

L’FS Ripollet continua invicte 
al capdavant de la classificació

Mala ratxa de la UE Barberà,
que s’apropa a la zona baixa

Les dues darreres derro-
tes que la UE Barberà ha
patit contra el CB Mollet

(71-93) i a la pista d’un rival di-
recte com l’Alfindén (70-64) fan
que el conjunt barberenc s’acos-
ti a la zona baixa, tot i que de mo-
ment els blancs tenen un petit
marge sobre la zona perillosa
del grup C-B de la lliga EBA.

La millor ratxa dels barbe-
rencs es remunta a finals de se-

tembre i principis d’octubre, quan
van aconseguir enllaçar dues de
les tres victòries que l’equip té ara
mateix al seu balanç.

L’últim partit del mes serà a
Can Serra, el pròxim dissabte
24 a les set de la tarda, quan l’e-
quip rebrà el CB Sant Josep. Ja al
desembre, l’equip viatjarà a la pis-
ta del BBA Castelldefels (el diu-
menge 2) i rebrà la visita del
Masnou abans de les vacances.

El Cerdanyola FC es consolida
a la zona tranquil·la de Tercera

Desè de 21. El Cerdan-
yola FC de Toni Carrillo
viu, de moment, una

temporada plàcida. Lluny de les
turbulències de cursos anteriors,
els cerdanyolencs han aconseguit
consolidar-se com un dels blocs
més fiables de la categoria i no-
més han perdut quatre dels pri-
mers 15 partits (dos a les Fonte-
tes i una altra parella a domicili).

A més, els millors resultats de

l’equip han arribat lluny de casa,
de manera que una de les assig-
natures per a la recta final de l’any
i de cara a la segona volta serà mi-
llorar els resultats a les Fontetes.

Els de Carrillo viatjaran a
Barcelona per jugar contra
l’Horta en l’últim partit del mes,
mentre que els dos primers rivals
del desembre també seran equips
de la capital del país: l’Europa i un
Martinenc en hores baixes.

Pau Arriaga
RIPOLLET
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4Amb l’objectiu de donar su-
port als ajuntaments de la de-
marcació de Barcelona en les
accions preventives contra la
pobresa energètica, la Diputació
de Barcelona ofereix el programa
Auditories i intervenció als habi-
tatges en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes
llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i mi-
llorar la qualitat de vida de les
persones en situació de vulne-
rabilitat social. 

El programa inclou dues visi-
tes a domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic
d’intervenció social- i a partir de
les quals es dissenya i s’implanta
una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi de fac-
tures i hàbits de despesa, el recull
de dades de diagnòstic social, la
instal·lació d’elements d’eficiència
energètica i l’assessorament sobre
la gestió dels subministraments i
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que
han reduït un 18% les factures de
llum, aigua i gas de les famílies
vulnerables, cosa que represen-
ta 225 euros anuals per llar.  S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, controlar
i gestionar millor l’energia, mi-
llorar l’aïllament de portes o fi-

nestres i estalviar aigua. S’han re-
alitzat 5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de sub-
ministraments, entre elles 587
peticions de Bo Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es con-
tinuarà implantant fins al juliol del
2019, amb la previsió de dur a ter-
me 1.600 auditories energèti-
ques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Meritxell Budó, “són els ajunta-
ments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·li-
citar les auditories. Són casos de
vulnerabilitat que ja s’han de-
tectat a través dels serveis socials
municipals”. Budó afegeix que
les dades que recullen els per-
meten “afrontar nous reptes de
futur”. “Per això, el nostre com-
promís és seguir treballant en
aquesta línia i poder fer una ci-
rurgia més precisa amb les dades
obtingudes”, afegeix la vicepre-
sidenta segona.

En paral·lel, a través de les Ofi-
cines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Uni-
tats Mòbils d'Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen
als municipis s’ofereix informació
a la ciutadania sobre la tramita-
ció del Bo Social. 

Són accions de la Diputació
de Barcelona que s’avenen amb
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1:
“posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món”.

Contra la pobresa energètica
»Més de 1.500 famílies vulnerables han aconseguit reduir un 18% les factures 

de llum, aigua i gas amb el suport de la Diputació de Barcelona

4D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals
als municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de Ser-
veis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
com ara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina
a programes com la Teleassistèn-

cia, el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a enti-
tats del tercer sector social. 

I és que la Diputació de Bar-
celona té com a repte de mandat
2016-2019 "fomentar polítiques
socials orientades a la cohesió i a
la reducció de les desigualtats", en
el marc del qual ha desplegat el
Pla de xoc contra la pobresaper tal
de garantir les necessitats bàsi-
ques de la població.

Suport als municipis

El programa
es continuarà fent

fins al juliol del 2019

@diba

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social. Foto: iStock
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Llibres

La nit dels Sopa (RGB Suports, 2018),
pensat per als seguidors més fidels del
grup, conté les cançons que va tocar
en directe ara fa un any al festival del
mateix nom organitzat per la banda.
Alguns dels seus temes més celebrats,
com L'Empordà, no falten a l'àlbum,
com tampoc algunes peces del darrer
disc, com ara Cercleso Sense treva.

Música Pelis i sèries

La nit dels Sopa
Sopa de Cabra

El Més Petit de Tots
El festival El Més Petit de Tots, que arrenca dissabte 17 de no-
vembre i s’allarga fins diumenge 25, torna ple de força amb
una programació que recull les creacions artístiques de més
qualitat que s’estan oferint actualment dins l’escena interna-
cional per als infants de fins a 5 anys i les seves famílies. La

programació s’estén a diverses ciutats de Catalunya. A Barce-
lona, la programació es concentra principalment al Mercat

de les Flors i també al SAT! Teatre. A la pàgina web del 
festival, www.elmespetitdetots.cat, podeu consultar tota la 
informació i trobar l’obra perfecta per als vostres fills i filles. 

La mítica banda Backstreet Boys torna als escenaris. Així
ho ha anunciat la promotora dels cantants que van fer
embogir mig món amb coreografies pensades al detall

i cançons com I want it that wayo As long as you love
me. La gira dels americans arribarà al Palau Sant Jordi
de Barcelona el 17 de maig i després continuarà per
altres ciutats europees com Londres o París. El públic
podrà escoltar en directe els temes del nou disc dels
Backstreet Boys, que sortirà al gener sota el títol DNA.
Però també hi haurà espai per als espectadors més
nostàlgics i s’oferirà un petit tast de les cançons més

populars d’aquesta boy band formada per Nick
Carter, Brian Littrell, A.J. McLean i Howie D. Els fans
incondicionals del grup van celebrar la notícia a
través de les xarxes socials, on van expressar la

seva emoció per tornar a veure en directe els seus
ídols després que hagin passat més de dues dèca-

des des del llançament del seu primer àlbum.   

N I C K  C A R T E R

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels mítics Backstreet Boys
La banda d’EEUU va treure el seu primer disc el 1996

Famosos

El grup torna als escenaris
Presentarà el seu nou disc a Barcelona el maig

Emoció entre els fans de la banda 
Celebren veure de nou en directe els seus ídols

QUÈ HA FET?

El sevillà dirigeix i és un dels protago-
nistes de la darrera sèrie exclusiva de
Movistar. La trama se situa en el Ma-
drid de la segona meitat del franquis-
me, on una de les secretàries de la Sec-
ción Femenina del règim, Ana Mari,
rep l’encàrrec d’infiltrar-se com a min-
yona a casa de l’actriu Ava Gardner, 
per espiar totes les seves activitats.

Arde Madrid
Paco León

| SNK 40th Anniversary
En el marc de les quatre dècades de la companyia, es tornen 
a editar tots els seus grans títols per a la Nintendo Switch.

La vida d’una família sempre suposa
un delicat joc d’equilibris entre els seus
diversos elements. Això és el que in-
tenta explicar Marta Rojals a la seva
tercera novel·la, on recorre quatre dè-
cades de traïcions, sacrificis i conflictes
entre els diversos membres d’una fa-
mília, que es troba enmig d’un context
de grans canvis socials i econòmics.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

David Selvas s’ha posat al capdavant
de S’acosta el mil·leni i Perestroika,
les dues parts de l’obra més famosa de
Tony Kushner, que aquest any celebren
25 anys. Un retrat descarnat del triomf
del neoliberalisme durant l’era Reagan,
que ara pren més rellevància que mai
davant la presidència de Trump.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Àngels a Amèrica
Tony Kushner

No t’ho perdis

Viu en línia
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P R O P O S T E S
DILLUNS 26 DE NOVEMBRE
19:00 Míriam Hatibi, autora del llibre Mira’m als

ulls, serà la convidada de la pròxima sessió
d’Els dilluns d'Òmnium a Cerdanyola. / Ins-
titut Banús.

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
19:30 Una de les obres de Michael Connellu, El

Lado oscuro del adiós, serà el títol sobre el qual
girarà aquesta sessió de la Trobada del grup
de Lectura Punt. Activitat gratuïta, cal ins-
cripció prèvia. / Biblioteca Esteve Paluzie.

TOTS ELS DIVENDRES
19:00 Tens ganes de millorar el teu anglès? Tots

els divendres d’aquest mes, els responsables
de l’Espai Jove La Roma han preparat sessions
d’un taller per perfeccionar aquesta llengua.
/ Espai Jove La Roma.

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE
12:00 El Guernica de Picasso. Un símbol de pau

és una activitat inclosa en la primera edició
de les Jornades de memòria històrica de la vila.
/ CIP - Centre d'Interpretació del Patrimoni Lo-
cal Molí d'en Rata.

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
18:30 Trajecte final, una de les obres de l’enyorat

escriptor Manuel de Pedrolo, serà la prota-
gonista de la darrera sessió del Club de lec-
tura d’aquest mes. Coordina Alícia Gil. / Bi-
blioteca Municipal.

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
SANT CUGAT El penúltim divendres del mes es

farà una projecció del documental Take the
ball, pass the ball, sobre el Barça de Pep Guar-
diola, amb un col·loqui posterior (19:00). / Ci-
nemes Sant Cugat.

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE
SANT QUIRZE L’Ajuntament ha preparat un ta-

ller pensat perquè els més menuts deixin vo-
lar la seva imaginació amb peces de LEGO
(17:30). / Sala d’actes de la biblioteca.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
CERDANYOLA Partit d’hoquei patins correspo-

nent a la sisena jornada de l’OK Lliga feme-
nina entre el CH Cerdanyola i el CP Alcorcón
(21:00). / Pavelló de Can Xarau.

SANT CUGAT Marc Artigau i Oriol
Broggi dirigeixen aquest Èdip prota-
gonitzat per Julio Manrique. / Teatre-
Auditori Sant Cugat.

L’’Èdip’ de Julio Manrique
també arriba a Sant Cugat

Divendres 30 de novembre a les 21:00

Víctor Parrado arriba a la ciutat amb
el seu espectacle La noche de Parrado.
Segons l’humorista, un dia sense ha-
ver rigut és un dia perdut. / Teatre Mu-
nicipal Cooperativa.

Una tarda per riure amb els
monòlegs de Víctor Parrado

Divendres 30 de novembre a les 21:30

En el marc del programa Ja tardes!, el
penúltim divendres del mes es farà una
sessió pensada perquè els assistents
aprenguin a preparar gyozas. / Casal
de Joves Altimira.

Una sessió per aprendre a
preparar deliciosos gyozas

Divendres 23 de novembre a les 18:00

BARBERÀ Partit de bàsquet corres-
ponent a la desena jornada del grup
C-B de la lliga EBA entre la UE Barbe-
rà i el Sant Josep. / Can Serra.

La UE Barberà rep la
visita del CB Sant Josep

Dissabte 24 de novembre a les 19:00

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà



| 16

líniavallès.cat Pròxima edició: 18 de desembreNovembre 2018


