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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada na-
dalenca del comerç local. Entre al-
tres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Cata-
lunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.

Com ha explicat a aquesta pu-
blicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el co-
merç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’u-
na  campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concen-
tra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Fridayhan estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aques-
ta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” en-
tre els comerciants, ja que mol-
tes botigues estenen les seves
promocions més enllà del di-
vendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.

Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.

L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalen-
ca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pu-
gui ser una mala campanya”, as-
segura Calbet.

Segons les dades de RE-
TAILcat, però, un 80% dels con-
sumidors catalans tenen inten-
cions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per que-
dar-se”, manifesta Calbet.

El president de l’entitat de-
mana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscal-
ment a la de “la venda física” i evi-
tar l’evasió d’impostos en el mer-
cat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la com-
pra de proximitat té un retorn di-
recte cap a la societat (en impos-
tos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal

» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’

DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expres-
sa José Luis Arias, represen-
tant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multina-
cional nord-americana té a
Catalunya.

Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’in-
crementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’em-
presa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballa-
dors i, si veu que poden pro-
duir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.

Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condi-
cions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.

A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Lon-
dres sota el lema “som hu-
mans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’ho-
me més ric del món.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic

Reportatge
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La lupa Els semàfors

per Francesc Reina

Geologia de la resistència

Els paisatges existeixen segons la per-
cepció subjectiva de qui els observa. Tota
la seva raó és variable. Per això es trac-
ta d'un concepte que es deu transmetre
perquè aprenguem a valorar les conse-
què̈ncies de l'acció humana.

Tots els camins tenen una història per
explicar, una reflexió íntima sobre les es-
sències dels éssers en temps de depen-
dència i ofecs. Són poesies, com roques
que giren i s'emboliquen per
protegir uns versos que vol-
guessin ser un aixopluc des
d'on combatre les pors que
ens assetgen. Per aquest mo-
tiu, els ecos del present res-
sonen en el nostre passat
més proper i enmig del tu-
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la
resistència, que mira la vida profunda per
exigir vells drets civils que tornen a veu-
re’s seriosament amenaçats.

Els tirans del món en el seu poder de
vigilància pateixen la síndrome de de-
bilitat propera, no tenen cap coneixe-
ment de la gent que viu a la terra que els
envolta. En el terreny són cecs, no saben
escoltar, menyspreen aquest valor per
considerar-ho superficial. Abans eren

dèspotes malvats, però també veïns, gent
subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas
i, a la llarga, ens anirà molt malament.

Tot i que és molt difícil fer justícia i
arribar a certa democràcia amb classes
tan benestants i que van obtenint més
poder i riquesa a partir de la seva guer-
ra freda particular i divisòria, resulta sor-
prenent que altres veus vagin inventant
noves maneres de defensar que el pres-

supost ha de repartir-se entre totes les
parts, invocant a més, a la memòria,
aquest acte biològic que s'incrusta en el
més profund i ens ofereix el coratge ne-
cessari per explicar històries que ens par-
lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot
el que encara queda per fer.

Les històries oficials han silenciat tot
el que han pogut els moviments rebels,
aquelles petites grans revolucions que
encara romanen a prop de pensaments

inquiets. Per molt humils que hagin es-
tat, han honorat, així, les inicials de la
seva classe. La filantropia va complir a
la perfecció la seva particular retòrica de
la disciplina, aquella arma de doble fil
que ha estat la condició del pensament
liberal: parlar de llibertat perseguint amb
gàbies tot allò que naixia.

El filòsof de l'art, John Berger,
confessa els seus dubtes que una bona

obra pugui canviar la so-
cietat, però admet que pot
oferir-nos esperança. Re-
sistir és aquest exercici de
vergonya que col·loca a la
consciència en el centre de
la sorpresa. Amb l'espe-
rança i el coratge, formen el

component geològic per lluitar per
una vida millor, i al costat de la com-
passió, assoleixen el grau més extrem,
com és trencar cadenes invisibles ple-
nes de cicatrius. També ho és tornar a
sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
Tom Waits, acompanyat per Marc Ri-
bot. O aquelles cançons resilients de
Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Zi-
tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
Lennon, de André o Falsterbo.

És molt difícil fer justícia i arribar a certa
democràcia amb classes tan benestants 
i que van obtenint més poder i riquesa

La bossa de vots que
pot fer créixer el @PSOE

no és a @vox_es sinó a
l’abstenció, però actuaran com si fos
així. Per què, si no els convé electoral-
ment, faran això? Perquè qualsevol
suïcidi és bo si és per la unitat d’Es-
panya. Allò que en diuen no-naciona-
lisme.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

“Vengan con una ofer-
ta del 75% de la socie-

dad catalana y el Go-
bierno de España ayudará a resolver la
cuestión catalana”, promete Pedro Sán-
chez (PSOE). Estatuto en 2005: 89%. De-
recho a decidir en 2013: 77%. Demos-
copia a favor del referéndum pactado:
82% (Metroscopia) o 76,6% (GAD3).

@KasperJuul_0

En España no nacían
tan pocos niños desde

la posguerra. Este es el
año en que se han producido más
desahucios de toda nuestra historia. Si
te dicen que hemos salido de la crisis,
pregúntate por qué tener hijos y vi-
vienda es un lujo que muchas familias
ya no se pueden permitir.

És el pitjor error de la
tardor passada: posar

l’amenaça de l’Estat com
a argument polític legítim al cap de la
gent. És on conflueixen tots: Estat, La
Vanguardia, Cs, Ada Colau i partits in-
dependentistes. Fer-nos pensar des
de la por té conseqüències durant dè-
cades. Miserables.

@JordiGraupera@RubenSanchezTW@pilarcarracelas

Aj. de Cerdanyola
Cerdanyola i Bellaterra segueixen sense

solucionar el seu conflicte. Tres anys
després de fer un referèndum per inde-
penditzar-se del municipi, Bellaterra ha

iniciat una campanya per deixar 
Cerdanyola i adherir-se a Sant Cugat.

pàgina 8

Biblioteca de Barberà
L’artista Joan Turu ha dissenyat un

mural a la Biblioteca Esteve Paluzie de
Barberà amb l’objectiu de trencar este-
reotips i rols de gènere. La imatge mos-

tra la caputxeta vermella renyant el 
llop o dues noies fent-se un petó.

pàgina 9

Rodalies
El Consell d’Alcaldes del Vallès Occi-

dental va acordar una declaració con-
junta per demanar millores a Rodalies.
Aquesta mesura arriba després de l’ac-
cident mortal pel descarrilament d’un

tren de la línia R4 a Vacarisses.
pàgina 9
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat

Impuls al voluntariat
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
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Tres anys després de fer un re-
ferèndum per independitzar-se
de Cerdanyola, Bellaterra se-
gueix amb la idea de desvincu-
lar-se del municipi, però aquest
cop ho vol fer amb un altre ob-
jectiu: adherir-se a Sant Cugat.

L’EMD de Bellaterra va ce-
lebrar el 3 de desembre una
roda de premsa per donar a co-
nèixer la recollida de signatures
que ja s’està duent a terme entre
els veïns i veïnes per donar su-
port a la proposta. Els motius
que van al·legar per engegar
aquesta campanya van ser que,
segons un estudi sobre els hàbits
de consum del veïnat de Bella-
terra, que es va fer a finals del
2013, un 60% té més relació
amb Sant Cugat, el 20% amb Sa-
badell, l’11% amb Barcelona i el
9% amb Cerdanyola.

Una altra de les raons que es
va posar sobre la taula durant
l’acte va ser l’existència de l’AP-
7 i el campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona, dos
elements que segons van expli-
car “han estat determinants per
ofegar la mobilitat cap a Cer-
danyola. En canvi, la línia dels fe-
rrocarrils ha vinculat sempre
Bellaterra amb Sant Cugat i Sa-
badell”.

En aquest sentit, el presi-
dent de l’EMD de Bellaterra,
Ramon Andreu, va dir durant la
reunió que aquesta situació
s’emmarca dins de “la cerca de
solucions a la desvinculació tan
gran que té Bellaterra amb Cer-

danyola”, la qual ja es va fer evi-
dent amb la victòria del “sí” a la
consulta sobre la independència
que es va celebrar el 2015.

Per la seva part, el president
de la Comissió Annexió Sant
Cugat, Miquel Vázquez, va ma-
nifestar estar convençut que
aquesta iniciativa aconseguirà el
suport del veïnat “perquè no-
saltres també som veïns i sabem
com pensa la gent de Bellaterra”.

Un cop s’acabi la recollida de
signatures, l’expedient serà pre-
sentat a l’Ajuntament de Cer-
danyola que, després de pro-
nunciar-se, l’hauria de fer arri-
bar a la Generalitat per a la seva
aprovació o denegació. 

TENSIÓ AL PLE
Per la part de Cerdanyola, la no-
tícia va caure com una bomba
durant el darrer Ple, on Andreu
va exposar la campanya. La res-
posta de tots els grups munici-
pals va ser molt crítica amb la
idea de desvincular Bellaterra del

municipi. Una de les interven-
cions més contundents va ser la
del PSC, que va oferir a l’alcalde,
Carles Escolà, el seu suport per
dissoldre l’EMD de Bellaterra i,
també, va recriminar a Andreu
amagar “interessos econòmics i
electorals darrere d’aquesta pro-
posta”.

SILENCI AL CONSISTORI
Amb l’objectiu de conèixer la vi-
sió de l’Ajuntament sobre la
possible annexió de Bellaterra a
Sant Cugat, Línia Vallès s’ha
posat en contacte amb el con-
sistori però fonts municipals
han assegurat que des del govern
no faran declaracions sobre
aquest tema.

D’altra banda, des de l’A-
juntament de Sant Cugat també
van ser previsors amb aquesta
situació i, en declaracions a
aquest periòdic, van assegurar
que no es posicionaran fins que
es conegui l’opinió de tots els
veïns i veïnes de Bellaterra.

L’EMD de Bellaterra va explicar la campanya el 3 de desembre. Foto: EMD

Bellaterra recull signatures 
per adherir-se a Sant Cugat

» L’EMD diu que el motiu és “la desvinculació amb Cerdanyola”
» El PSC apunta que darrere hi ha “interessos polítics i electorals”

Últim ‘Cafè amb Lletres’ de
l’any amb Alejandro Palomas

LITERATURA4La Biblioteca
Central de Cerdanyola organit-
za el seu darrer Cafè amb Lletres
de l’any amb la presència de
l’escriptor Alejandro Palomas,
que presentarà la novel·la Un
amor.

L’acte, que se celebrarà di-
jous 20 de desembre a dos
quarts de vuit de la tarda, servi-
rà per parlar amb l’autor de l’o-
bra que el va proclamar guan-
yador del Premi Nadal 2018.
La protagonista d’aquest llibre és
l’Amàlia, un personatge que ja va
servir d’inspiració a l’escriptor en

altres obres com Una mare i Un
gos. En aquesta ocasió, els lec-
tors podran conèixer una nova
visió d’aquesta mare que celebra
l’aniversari el mateix dia que
una de les seves filles, l’Emma,
es casa. Però la nit anterior, una
funesta coincidència cau com
una bomba sobre el mapa fami-
liar. En l’intent de protegir la frà-
gil salut de l’Amàlia, els seus fills
i la seva amiga acorden ocultar
la notícia. Aquesta decisió do-
narà peu a una cascada d’emo-
cions que abastaran des de la
tendresa fins a l’humor.

A la tercera va la vençuda:
s’aprova la tarifació social 

POLÍTICA4Després de dos in-
tents bloquejats per l’oposició,
l’Ajuntament va aprovar durant
el darrer Ple municipal l’am-
pliació de la tarifació social en els
àmbits de l’educació, l’esport i la
cultura.

La moció es va presentar als
últims plens de setembre i oc-
tubre però en les dues ocasions,
els grups de l’oposició van re-
butjar portar a terme la votació
de la mesura al·legant la manca
de documentació per fer una
valoració correcta de la propos-
ta. Finalment, durant el darrer

Ple de novembre, l’Ajuntament
va presentar tots els informes i
el punt es va aprovar, tot i que va
comptar amb l’abstenció del PP,
Ciutadans, PSC i ERC. 

Segons la regidora de Fi-
nances i Serveis Econòmics,
Contxi Haro, l’ampliació de la ta-
rifació social per la prestació
del servei d’educació, esports i
cultura “vol que més persones
se'n beneficiïn i es faci d'una for-
ma més progressiva, fent arribar
els descomptes a totes les unitats
familiars contemplades en fun-
ció dels seus ingressos".

Sònia Garcia
BELLATERRA

Ocupació | Denuncien acomiadaments al PEM Guiera
CCOO va denunciar el 12 de desembre que Ebone, l’empresa concessionària del

PEM Guiera, “va acomiadar dos treballadors amb més de 10 anys d’antiguitat re-
coneixent, en un dels casos, la improcedència i la manca d’arguments per fer-ho”.
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MOBILITAT4El Consell d’Alcal-
des del Vallès Occidental, entre
els quals hi ha l’alcaldessa de
Barberà, va acordar a finals del
mes de novembre una declara-
ció conjunta per demanar in-
versions i millores a Rodalies.
Aquesta mesura arriba després
de l’accident mortal pel desca-
rrilament d’un tren de la  línia R4
a Vacarisses el passat 20 de no-
vembre.

Precisament, l’alcalde de Va-
carisses, Antoni Massana, va ser
l’encarregat de presentar la pro-
posta que demana “que es por-
tin a terme de manera urgent to-
tes les actuacions necessàries
per garantir la seguretat de tota
la infraestructura”. 

En aquest sentit, des del
Consell d’Alcaldes van assegurar
que “estem cansats de sentir
anuncis d'inversions milionà-
ries a la xarxa de Rodalies per
part del govern central que des-
prés mai no es materialitzen".

Per aquest motiu, la decla-
ració conjunta dels alcaldes del
Vallès Occidental va exigir la
constitució d’una taula de treball
amb tots els actors implicats
que pugui concretar i planificar
les inversions.

L’objectiu principal d’a-
questa proposta és aconseguir

una millora en la connexió fe-
rroviària a la comarca que es
tradueixi en “una xarxa de co-
municacions digna, sostenible i
adaptada a les noves necessitats
de mobilitat”. Pel que fa a la lí-
nia R4, s’especifica la necessitat
d’oferir un servei competitiu,
eficient i segur.

Un moment durant el Consell d’Alcaldes. Foto: Consell Comarcal

Els alcaldes del Vallès fan pinya
per exigir millores a la línia R4
» La declaració arriba després de l’accident mortal a Vacarisses

» Demanen crear una taula de treball per fer efectives les inversions

Detingut per portar 
42 quilos d’haixix al cotxe

SUCCESSOS4Els Mossos van
trobar a finals del mes passat 42
quilograms d’haixix en el male-
ter d’un cotxe aparcat en un su-
permercat del poble. Els agents
van detenir el propietari, un
home de 48 anys, per un delic-
te contra la salut pública per trà-
fic de drogues.

El succés es remunta a les
deu de la nit del 23 de novembre,
quan els Mossos van rebre l’avís
que un home es passejava per
l’aparcament d’un supermercat

amb una actitud sospitosa. Els
agents van arribar al lloc dels
fets, van identificar l’home i van
registrar l’interior del cotxe. Du-
rant aquesta intervenció, van
trobar tres maletes carregades
amb paquets d’haixix que su-
maven 42 quilograms.

El propietari del cotxe ja
comptava amb quatre deten-
cions per tràfic de drogues i
després de passar a disposició ju-
dicial, es va decidir que ingres-
ses a presó.

CULTURA4Dues noies fent-se
un petó o la caputxeta vermella
renyant el llop. Són dues de les
imatges que es poden veure en
el nou mural de la Biblioteca Es-
teve Paluzie, que es va inaugurar
a finals del mes passat. L’autor
és l’artista Joan Turu, conegut
per la comunitat educativa pels
seus dibuixos enèrgics, reivin-
dicatius i plens de missatges
transformadors.

El dibuix, encapçalat pel
lema Coeduquem per un món

millor, decora el racó de l’equi-
pament on els nens i nenes po-
den seure a llegir de manera re-
laxada. Algunes de les lectures
que es poden trobar en aquesta
zona trenquen els estereotips i
els rols de gènere, treballen el
respecte vers les diferències i in-
cideixen en l’existència de la di-
versitat familiar.

El mural està format per
diferents personatges dels con-
tes tradicionals que han canviat
el seu rol i que pretenen fer vi-

sibles diverses realitats. Amb
aquest objectiu, la il·lustració
mostra  dues noies fent-se un
petó, la caputxeta vermella ren-
yant el llop, un pirata portejant
una criatura i regant flors o el
gat amb botes que ha canviat el
seu calçat per unes sabatilles de
ballet. Durant l’acte d’inaugu-
ració del mural, es va convidar
la contacontes Núria Clemares,
que va narrar una història on
s’explicaven les aventures dels
protagonistes de la imatge.

Els agents van trobar paquets d’haixix al maleter del cotxe. Foto: Mossos

Un mural contra els estereotips

Societat | Renovació del Consell d’Infants
L’Ajuntament va acollir a finals de novembre l’acte de renovació
del Consell Municipal d’Infants, un òrgan de participació format
per 24 infants que cada any canvia la meitat dels seus membres. 
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Ripollet

COMERÇ4Mercadona ha sig-
nat la compra d’uns terrenys
ubicats al municipi amb l’objec-
tiu d’instal·lar el seu segon ma-
gatzem online a Catalunya. El
centre logístic, que comptarà
amb més de 25.000 metres qua-
drats de superfície, se sumarà al
que la cadena valenciana ins-
tal·larà a la Zona Franca.

La construcció de la planta
anirà a càrrec de la companyia
australiana Goodman Group
però, un cop enllestida, Merca-
dona s’encarregarà d’adaptar
les instal·lacions a la seva ope-
rativa. Després de finalitzar
aquest pas, l’empresa calcula
que el centre logístic es posarà en
funcionament el 2022. 

Aquesta seu de la cadena ali-
mentària valenciana s’ocuparà
d’abastir la demanda de comerç
electrònic que sol·licitin els
clients de Barcelona i els muni-
cipis que formen part de l’àrea
metropolitana.

Aquesta mateixa funció tin-
drà l’altra nau que Mercadona
preveu obrir a la Zona Franca, la
qual s’inaugurarà una mica
abans que la de Ripollet, con-
cretament al voltant de l’any
2020. La construcció d’aquestes
dues instal·lacions s’emmarca
dins del pla d’expansió de l’em-

presa de supermercats, que va
obrir el seu primer centre logís-
tic dedicat al comerç online a Va-
lència el passat mes de maig. En
aquell moment, Mercadona ja va
anunciar que, si aquesta nau
funcionava correctament, es
plantejaria construir-ne d’altres
a Barcelona o Madrid.

La nova planta se centrarà en el comerç online. Foto: Mercadona

Mercadona instal·larà a Ripollet
un dels seus magatzems online
» L’empresa calcula que el centre logístic estarà operatiu el 2022

» La nau superarà els 25.000 metres quadrats de superfície

Comencen les obres per 
fer realitat el nou carril bici

URBANISME4Les obres de cons-
trucció del nou carril bici ja han
començat. L’itinerari de més de
500 metres comunicarà el nucli
urbà amb el polígon industrial
Santiga i el resultat final es podrà
veure en un període aproximat de
tres mesos. 

El cost del projecte, que ron-
da els 150.000 euros, es reparti-
rà a parts iguals entre l’Ajunta-
ment i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquesta actuació
comprendrà el recorregut de

l’antic Torrent Tortuguer des de
l’institut Palau Ausit fins al parc
dels Pinetons. La construcció
del nou carril bici respon a les de-
mandes del veïnat per millorar la
connectivitat d’aquesta zona.

En total, es podrà gaudir d’un
itinerari de 555 metres que con-
nectarà l’institut, la Casa Natura
i el parc dels Pinetons de mane-
ra segura. Aquesta mesura tam-
bé afavorirà la mobilitat entre el
nucli urbà de la ciutat i els polí-
gons industrials.

SOCIETAT4Convertir locals co-
mercials en habitatges. Aquesta
va ser la idea que va presentar el
PP durant el darrer Ple munici-
pal i que es va aprovar amb els
vots favorables de Laborda, Ciu-
tadans i PSC, que van introduir
un canvi en la moció per con-
cretar que aquests locals adap-
tats en habitatges siguin per a ús
social i els gestioni l’Ajunta-
ment.

Tot i això, la mesura no va
comptar amb el suport de Deci-

dim i ERC, que van votar en con-
tra. Per la seva part, la regidora
de Serveis Socials, Reyes Muñoz,
va dir que “no es pot precaritzar
l’habitatge i que aquesta moció
no incideix en l’arrel del proble-
ma”. Un argument similar va uti-
litzar la regidora d’ERC, Lurdes
Serra, que va dir sobre la mesu-
ra que “sembla més una ocu-
rrència que no pas una propos-
ta deliberada”.

D’altra banda, el Ple muni-
cipal va donar llum verda a altres

punts com la millora de la llera
del riu Ripoll, que es portarà a
terme el primer trimestre de
l’any que ve a través de diferents
accions com la construcció d’un
pas per travessar el riu.

L’acte també va servir per fer
oficial el nomenament de Maria
Jesús García com a nova De-
fensora de la Ciutadania. La co-
missió encarregada de valorar les
tres candidatures que es van
presentar al càrrec, va proposar
García de forma majoritària.

Una part del terreny on es farà el nou carril bici. Foto: Ajuntament

Més habitatges socials

Successos | Detecten un bar on es consumien drogues 
Els Mossos van detenir el mes passat la propietària d’un bar musical de la ciutat
que no tenia la llicència del local. A més, els agents van detectar consum i possi-

ble tràfic de drogues, com cocaïna, haixix, LSD i speed, a l’interior del bar.
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4L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) farà realitat, a partir de
l’1 de gener de 2019, la tarifa pla-
na de transport públic a tota la me-
tròpolis de la capital catalana, des-
prés que l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) hi hagi donat
llum verda. A partir d’aquesta data,
els 36 municipis que formen l’AMB
funcionaran com una única zona
tarifària (amb preu d'una zona),
amb el corresponent impacte eco-
nòmic positiu que això tindrà en el
preu dels bitllets i amb la reper-
cussió que tindrà en la butxaca dels
ciutadans. En altres paraules, es po-
drà viatjar per tota la metròpolis de
Barcelona amb títols d’una zona.

Aquest canvi tindrà diversos
beneficis i avantatges. En primer
lloc, per als 36 municipis suposarà
una homogeneïtzació tarifària:
tota la metròpolis esdevindrà
una única zona (a preu d’una
zona). La majoria de títols se’n be-
neficiaran: el bitllet senzill, la T-10,
la T-50/30, la T-70/30, la T-Mes, la
T-Trimestre, la T-Jove i la T-Dia, en-
tre altres, estaran inclosos en
aquesta unificació tarifària.

En segon lloc, la reducció del
preu de cada títol als municipis
metropolitans de la Zona 2 serà
considerable. De fet, en alguns ca-
sos pot arribar fins a un 50%: un
estalvi directe del bitllet que re-
percutirà de manera important en
la butxaca del ciutadà.

Per tant, i tenint en compte
aquest factor, amb aquesta re-
ducció dels preus es preveu un
augment de la demanda de trans-
port públic, amb un increment de
nous usuaris, que fins ara els fre-
nava escollir el transport públic
per una qüestió econòmica.
L’AMB parla d’un previsible aug-

ment de la demanda de transport
públic de 4,6 milions de viatges.

“Amb aquesta tarifa plana me-
tropolitana, amb preu d’una zona,
iniciem un recorregut per fer més
accessible el transport públic”,
afirma el vicepresident de Mobi-
litat i Transport de l'AMB, Antoni
Poveda, recordant que era una
llarga reivindicació dels veïns i
alcaldes dels municipis metropo-
litans de la segona corona.

Amb mesures com aquesta,
que afavoreixen i faciliten el canvi
d'hàbits cap a una mobilitat més

sostenible, Poveda recorda que
l'AMB busca traspassar usuaris del
vehicle privat al transport públic.
“Volem reduir les congestions de
les principals vies i, sobretot, la con-
taminació atmosfèrica que això
comporta”, diu, afegint que en una
segona etapa també es contempla
un pla amb millores del servei de
transport públic i les infraestruc-
tures als 18 municipis metropoli-
tans de la segona corona.

Per tant, a partir de l’any vi-
nent, a totes les relacions entre els
36 municipis metropolitans (18 de
la primera corona i 18 de la sego-
na corona) se’ls aplicarà la tarifa
equivalent a una zona tarifària. Per
a la resta de desplaçaments entre
qualsevol municipi de l’AMB i un
municipi del sistema tarifari extern
a l’àmbit metropolità es mantin-
drà la zonificació actual del siste-
ma. Així doncs, cap viatge dins
l’àmbit de l’ATM es veu perjudicat
per la mesura.

CASOS PRÀCTICS
Amb tot, l’estalvi d’una persona
que comprava, per exemple, una
T-10 de dues zones cada setma-
na i que ara passarà a comprar-ne
una d’una zona serà d’un 49%. Si
el supòsit d’utilització és de 4
targetes al mes, l’estalvi anual
pot arribar als 500 euros. 

En el cas d’una persona que
comprava la T-Trimestre de dues zo-
nes i que ara passarà a comprar-ne
una d’una zona, l’estalvi serà d’un
26%: uns 200 euros l’any. El mateix
percentatge d’estalvi que el d’un es-
tudiant universitari que, per exem-

ple, va a la UAB amb la T-Jove de
dues zones i que ara passarà a
comprar-ne una d’una zona.

TRIBUT METROPOLITÀ
Tot plegat suposarà que els muni-
cipis metropolitans de la Zona 2 s’i-
gualin als de la Zona 1, en drets i
també en deures. Per tant, els pri-
mers passaran a pagar el Tribut Me-
tropolità, com ja estan fent els mu-
nicipis metropolitans de la Zona 1. 

Aquest tribut constitueix un re-
curs amb el qual ha estat dotada
l’AMB amb l’objectiu de finançar els

serveis prestats en l’àmbit de l’à-
rea metropolitana de Barcelona. A
la pràctica, el cobra l’AMB en for-
ma de recàrrec sobre l’Impost de
Béns Immobles (IBI) i es calcula ba-
sant-se en un percentatge d’a-
quest tribut de cada bé immoble.

El Tribut Metropolità finança
les actuacions necessàries per
aconseguir un territori metropo-
lità més ordenat i vertebrat en
matèria d’espai públic i d’in-
fraestructures necessàries per a
l’articulació, connectivitat, mo-
bilitat i funcionalitat del territori.

Una tarifa plana metropolitana
» A partir de l’any que ve es podrà viatjar amb transport públic entre els 36 municipis 
de la metròpolis de Barcelona amb títols d’una zona, cosa que implicarà grans estalvis

L’AMB preveu que
es faran 4,6 milions

de viatges més

Moure’s en transport públic, com ara en bus, pels 36 municipis de la metròpolis de Barcelona serà més barat a partir del gener. Foto: AMB

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

L’estalvi d’algú que
comprava una T-10
de dues zones cada

setmana i que ara en
comprarà una d’una
zona serà d’un 49%



El sènior femení del CH Cer-
danyola jugarà l’últim partit d’a-
quest 2018 a Can Xarau contra el
Reus Deportiu. L’equip de Car-
les Marín posarà el punt final a
aquesta primera part de l’OK
Lliga contra un dels equips de la
zona baixa de la lliga (el poten-
cial de l’equip femení del Baix
Camp no és ni de bon tros com-
parable al del sènior masculí) en
un matx que, per a les cerdan-
yolenques, serà important de
cara a assegurar-se una de les
places a la fase final de la Copa de
la Reina (que es jugarà precisa-
ment a Reus entre el 21 i el 24 de
febrer de l’any que ve).

El conjunt verd s’ha mostrat
força sòlid en aquest primer
tram de la competició, cedint
pocs punts en les set jornades que
ha disputat. L’equip té dos par-
tits pendents que recuperarà du-

rant un mes de gener que es pre-
senta frenètic; el primer partit
serà de nou a Can Xarau contra
el CP Las Rozas el dia 12 (cosa
que farà que s’ajorni l’enfronta-
ment contra el Voltregà), visita-
rà la pista del Cuencas Mineras
el dia 20 i poc més d’una setma-
na més tard rebran el Bigues i
Riells. El gener, doncs, serà clau
per determinar si les de Marín

tanquen la primera volta entre les
vuit millors, un fet que, hores d’a-
ra, sembla assequible.

LA SEGONA FASE, AL GENER
Per la seva banda, el sènior mas-
culí es prepara ja per a la segona
fase de la temporada després
d’haver estat el millor equip del
grup B de la primera fase en la
Lliga Nacional Catalana.

Ara mateix, l’equip ocupa una posició per jugar la Copa de la Reina. Foto: CHC

El CH Cerdanyola posarà el
punt final a l’any contra el Reus

El sènior masculí dels 
Rookies ja està de vacances

Després de visitar el
camp dels Reus Im-
perials, el sènior

masculí dels Rookies ja ha co-
mençat a gaudir les seves va-
cances. L’equip, que segueix a la
zona alta de la Lliga Catalana de
Futbol Americà sènior, no tor-
narà a la competició fins al dis-
sabte 12 de gener, quan els bar-
berencs rebran la visita dels
Ducs de Platja d’Aro.

De la mateixa manera, el pri-
mer equip femení compta les
setmanes per començar la pre-
temporada. Un cop més, les bar-
berenques afrontaran el curs
2019 com a les principals favo-
rites per revalidar el campionat
de lliga. Les jugadores, per tant,
hauran d’aprofitar el Nadal per
acabar de carregar bateries abans
de començar a treballar de cara
a un nou curs apassionat.

L’FS Ripollet vol 
acabar el 2018 invicte
L’FS Ripollet posarà el
punt final al 2018, de
forma competitiva, vi-

sitant l’FS Sant Joan de Vilassar.
El conjunt de Sergio Oruj vol que
aquest desplaçament a Vilassar
de Mar (el pròxim dissabte 22 a
les set de la tarda) serveixi per
posar punt final a l’any sense ha-
ver perdut cap partit.

I és que el conjunt vermell ha
posat el punt final a aquesta pri-

mera part de la temporada ha-
vent cedit només un empat en la
visita a la pista del Gràcia Futbol
Sala de Barcelona. Els ripolle-
tencs han aconseguit guanyar
tots els altres partits.

Així, després d’aquest viatge
al Maresme, els jugadors i el cos
tècnic començaran unes vacan-
ces de gairebé tres setmanes,
fins al 12 de gener, quan rebran
la visita del CFS Arenys de Munt.

Pau Arriaga
CERDANYOLA

NADAL4La pista de gel del Parc
Xarau de Cerdanyola se substi-
tuirà aquest any per un Parc de
Nadal adreçat als infants. Així ho
va anunciar el 28 de novembre
l’associació Cerdanyola Comerç
i Serveis, l’ens que organitza
aquesta iniciativa.

Segons va explicar el presi-
dent de Cerdanyola Comerç i
Serveis, Xavi Olivé, el motiu
d’aquest canvi és que “els nú-
meros que generava la pista de

gel no eren els esperats”. En
aquest sentit, des de l’agrupació
volen apostar aquest any per
“una idea transversal adreçada
especialment a les famílies i als
infants de fins als 12 anys”. 

El Parc de Nadal s’instal·larà
al Parc Xarau del 22 de desem-
bre al 4 de gener i oferirà dife-
rents activitats com inflables,
tallers sobre temàtiques diverses,
jocs de fusta i un escenari per
acollir espectacles. 

CONCURS4Els ajuntaments de
Ripollet, Cerdanyola i Barberà
participen un any més en el
Concurs d’Aparadors de Nadal.
La iniciativa, impulsada per la
Cambra de Comerç de Saba-
dell, també comptarà amb la
col·laboració d’altres consistoris
del Vallès Occidental com Mont-
cada i Reixac, Sabadell, Santa
Perpètua, Badia del Vallès o
Sant Quirze del Vallès.

Els establiments que formin
part d’aquest concurs, que té
com a temàtica les festivitats
nadalenques, hauran de tenir els
aparadors visibles i il·luminats
entre el 10 i el 21 de desembre en
horari comercial.

Com a novetat, enguany la
Cambra de Comerç de Sabadell
organitza el premi a la millor
campanya nadalenca a les xarxes
socials. En aquest cas, els parti-
cipants hauran d’especificar en
la seva inscripció que volen op-
tar a aquest premi i enviar abans

del 10 de gener una memòria ex-
plicativa de la seva campanya,
que haurà d’estar activa de l’1 de
desembre al 5 de gener.

ELS GUARDONS
La Cambra de Comerç atorgarà
tres premis als millors aparadors
de la demarcació i un altre a la
millor acció en xarxes socials. El
primer guardó estarà valorat en
500 euros, el segon en 200 eu-

ros i el tercer premi consistirà en
la realització d’un estudi de mer-
cat per a comerços i serveis. A
més, el millor aparador de Cer-
danyola rebrà un diploma acre-
ditatiu. 

Finalment, el reconeixement
a la millor campanya en xarxes
socials consistirà en una matrí-
cula gratuïta als cursos de Màr-
queting Digital de la Cambra o a
un altre curs equivalent.

La Cambra de Comerç de Sabadell organitza la iniciativa. Foto: Ajuntament

Concurs d’aparadors de Nadal
a Cerdanyola, Barberà i Ripollet

Cerdanyola canviarà la pista
de gel per un Parc de Nadal

Ripollet | Els comerços sortegen 3.000 euros en regals
La Unió de Comerciants de Ripollet repartirà durant les festes de Nadal un total de

3.000 euros en regals com sopars o patinets elèctrics entre els clients que omplin
les butlletes que trobaran a una cinquantena de botigues i empreses del poble.

Cerdanyola | La visita al Prat serà l’epíleg del Cerdanyola FC
Després d’acomiadar-se de l’afició el passat diumenge 16 a les Fontetes, el Cerdanyola
de Toni Carrillo posarà el punt final a l’any amb l’exigent visita al Sagnier, el camp de
l’AE Prat. Els verds acaben el 2018 amb bones sensacions, en la part alta de la taula. Esports

líniavallès.cat Desembre 2018

Comerç
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4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural,  la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la demarcació, mit-
jançant obres de consolidació, re-
forma i rehabilitació d’edificis mo-
numentals i jaciments arqueolò-
gics. Aquesta és la inversió més im-
portant feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).

Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una “apos-
ta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la de-
marcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arqui-
tectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.

A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà econo-
mies vinculades al turisme i “pro-
vocarà un benefici col·lateral ex-
traordinari” pel fet que “molts d’a-
quests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni” i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia “per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, do-
nant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la per-
vivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poder-
lo usar o millorar-ne l’ús actual.

Pel que fa als edificis o edifica-
cions d’interès històric, cultural, ar-

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Di-
putació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, mi-
llorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, im-
plantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corpo-
ració han de formar part d’un pro-
jecte que tingui per objectiu donar-
los valor i difondre’ls.

Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-
2019’, també ha comptat amb un re-
coneixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Cuidar els tresors patrimonials
» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

4El suport de la Diputació de Bar-
celona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’En-
ric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i ofe-
rir suport tècnic i científic als mu-
nicipis a l’hora de dur a terme ac-
tuacions en els seus monuments i
centres històrics.

Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conserva-
ció de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salva-
guarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’his-
tòria, l’SPAL s’ha convertit en un re-
ferent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avant-
guarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, ca-
talogació i restauració. 

Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Ber-
guedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).

Més d’un segle de protecció

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme

@diba

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

Les obres permetran
garantir la seguretat

dels edificis
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No t’ho perdis

Jaume Plensa, al MACBA
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona acull fins a fi-

nals d’abril una gran exposició de l’artista Jaume Plensa. La
mostra, tal com ha explicat Ferran Barenblit, director del
MACBA, permet veure el Plensa “més íntim i conceptual”.

L’exposició és tot un esdeveniment, ja que repassa 40 anys
de trajectòria d’aquest gran artista internacional i trenca

una xifra que costa d’entendre: feia 22 anys que Barcelona
no dedicava una exposició a Plensa. Durant la presentació
de la mostra, Barenblit i Plensa van explicar que l’exposició 

és el més semblant a fer una vista a l’estudi de l’artista.   

Llibres

L'emissora osonenca Ona Digital ens
porta aquest any una nova edició de
cançons de Nadal: Petits regals d'elles.
En aquesta segona entrega, però, tots
els temes han estat interpretats única-
ment per veus femenines. Núria Gra-
ham, Roser Cruells (Els Catarres), The
Sey Sisters i Gemma Humet són al-
guns dels noms propis del disc.

Música

Nova adaptació de la història d’aquest
carismàtic personatge que, juntament
amb un grup de companys (els Merry
Men), es revolta contra la corrupta co-
rona d’Anglaterra. Taron Egerton en-
carna l’arquer, mentre que Jamie Foxx
és el seu inseparable Little John. La
pel·lícula també té el segell de Leonar-
do DiCaprio, que és un dels productors.

Pelis i sèries

Robin Hood
Otto Bathurst

Petits regals d'elles
Diverses artistes

Joel Joan s’alia amb el guionista de la
sèrie ‘El Crac’, Hèctor Claramunt, per es-
criure aquesta obra sobre dues pare-
lles d’amics de tota la vida que es tro-
ben per passar una estona en un esca-
pe room. Un joc que s’acabarà conver-
tint en un infern i que posarà a prova la
seva amistat fins a límits insospitats. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

Una petita enciclopèdia dels arbres
més curiosos de Barcelona. Més de 700
imatges a color i plenes de detalls de la
fauna vegetal que es pot trobar als ce-
mentiris, parcs i jardins de la ciutat i
fins i tot a Collserola i al zoològic. El lli-
bre inclou, a més, un diccionari de bo-
tànica, rutes, models de plaques, els
146 arbres d’interès local i molt més.

100 arbres singulars de Barcelona
Ricard Llerins Bonet

Encara no ha sortit a la venda el nou disc d’Alejan-
dro Sanz i ja s’han esgotat les entrades per veure
en directe el madrileny en dues de les quatre ciu-
tats que visitarà al juny. Aquest és el cas de les ac-
tuacions que l’artista té previstes a Madrid i Sevi-
lla, les quals van penjar el cartell de sold outen 48
hores. Dins de la seva nova gira, Sanz també ac-
tuarà a Cornellà, concretament al RCDE Stadium
el pròxim 8 de juny. Per a aquest concert encara

estan a la venda les últimes entrades, com també
passa amb l’actuació que el cantant de Corazón
Partío farà a Elche (Alacant) el pròxim 21 de juny.
L’artista s’ha mostrat molt agraït  a través de les
xarxes socials després de veure la bona rebuda

que ha tingut entre els seus seguidors i seguido-
res l’anunci de la seva gira. A més, Sanz ha animat
els seus fans a enviar un vídeo interpretant el seu
single No tengo nadamostrant la versió al piano
d’aquest tema que fa el seu fill Dylan de set anys. 

A L E J A N D R O  S A N Z

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit internacional 
‘Corazón partío’ és la seva cançó més coneguda

Famosos

La seva gira arribarà a Cornellà 
El madrileny oferirà un concert el pròxim 8 de juny   

El seu fill versiona el seu nou ‘single’
El nen de 7 anys interpreta ‘No tengo nada’ al piano

QUÈ HA FET?

| SNK Neo Geo Christmas
La mítica consola Neo Geo torna al mercat amb un format de

Nadal i amb 48 jocs instal·lats per poder gaudir durant les festes.
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DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
10:00 - 14:00 Amb el lema Fes un regal d'amic

invisible. Vine a donar sang, el Banc de Sang
i Teixits organitzarà una jornada de donacions.
/ Mercat de Serraperera.

DIMARTS 18 DE DESEMBRE
19:00 Last days in Shibati serà el títol del film

seleccionat per a la pròxima i darrera sessió
de l’any del Documental del mes. L’entrada
gratuïta, però l’aforament és limitat. / Auditori
Maria Feliu.

DIMARTS I DIJOUS
17:00 El Club escacs de Barberà organitza,

com cada tarda, de dimarts i dijous, classes
per jugar a escacs per a majors de 6 anys. No-
més els dies festius es deixaran de fer les jor-
nades. / Espai suport de la biblioteca.

DIJOUS 20 DE DESEMBRE
17:30 Cuina de Nadal és el nom d’una activitat

en la qual s’aprendrà a fer receptes fàcils, cre-
atives i divertides de Nadal per preparar en
família (per a majors de 4 anys). / Bibliote-
ca Municipal.

22, 23, 26 I 29 DE DESEMBRE
Tarda Una tradició de Nadal. Els Pastorets, de

Josep Maria Folch i Torres, és una obra de te-
atre típica de les festes i, a la ciutat, es re-
presenta aquesta adaptació dirigida per
Marta López. / Centre Parroquial.

DEL 21 AL 23 DE DESEMBRE
SANT QUIRZE Una de les grans tradicions na-

dalenques de la ciutat, el Pessebre vivent, tor-
na a posar-se en escena de la mà d’Els Fon-
tins els tres a la tarda (19:30). / Centre Social
de Les Fonts.

DISSABTE 29 DE DESEMBRE
SANT CUGAT La companyia Tot Circ arriba a la

ciutat amb un taller pensat perquè els més
menuts siguin els grans protagonistes (11:00).
/ Carpa de l’Envelat.

DISSABTE 12 DE GENER
RIPOLLET Partit de futbol sala corresponent a

la catorzena jornada de la Tercera Divisió en-
tre l’FS Ripollet i el CFS Arenys de Munt
(18:30). / Municipal Joan Creus.

SANT QUIRZE Un dels darrers èxits de
Disney i Pixar, Coco, arriba a Sant
Quirze el dia dels Innocents. / Sala Jo-
sep Brossa de la Patronal.

La premiada ‘Coco’ arriba a 
la Josep Brossa de Sant Quirze
Divendres 28 de desembre a les 18:00

L’Escola de Salut per a pares i mares
s’encarregarà de la xerrada anomenada
L'ús racional i no problemàtic de les pan-
talles. / Sala Allende de la biblioteca
Esteve Paluzie .

Una xerrada per prevenir de
l’ús abusiu de mòbils i tauletes

Dimarts 18 de desembre a les 17:30

Els membres de les dues formacions
actives de l'Agrupació Musical de Cer-
danyola s’encarregaran, un cop més,
del tradicional Concert de Cap d’Any.
/ Ateneu de Cerdanyola.

No podia faltar: compte enrere
per al Concert de Cap d'Any

Dissabte 29 de desembre a les 19:00

CERDANYOLA Partit de futbol de la
vint-i-tresena jornada de Tercera Divisió
entre el Cerdanyola FC i el Santboià. /
Municipal Les Fontetes.

El Cerdanyola FC estrenarà 
el 2019 rebent el Santboià
Diumenge 13 de gener a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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