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CANVIS AL COMERÇ pàg 3

CONCERT A CASA pàg 6

Les rebaixes es dilueixen
mentre el sector demana
consensuar una data d’inici

La cantant Alba Carmona
actuarà el 9 de febrer al
Teatre Ateneu de Cerdanyola
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Cerdanyola plora la pèrdua
d’un veí als Andes peruans
Una allau va causar la mort de quatre alpinistes: un veí de Cerdanyola, dos de Sant Cugat i un del Perú pàg 6
BARBERÀ pàg 8

L’Ajuntament aposta per
un servei de mediació
veïnal a peu de carrer

RIPOLLET pàg 9

Comencen les obres per
construir un skatepark
al parc dels Pinetons
COMERÇ pàg 10

Victòria veïnal
Ripollet tindrà dos instituts escola el curs vinent pàg 9

Nou accés al Mercat de
les Fontetes de Cerdanyola
ESPORTS pàg 12

El Club Hoquei Cerdanyola
jugarà la Copa de la Reina
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El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans
Albert Ribas

CERDANYOLA
Una munió de gent preparada
per entrar en uns grans magatzems just abans de la seva obertura. Aquesta era la clàssica foto
que fins fa poc il·lustrava millor
l’inici de les rebaixes. La imatge,
però, ha perdut molta força en
els últims anys.
El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu esquema clàssic de vendes s’ha
anat difuminant, principalment
la campanya de rebaixes. El passat 7 de gener va arrencar, teòricament, una nova edició de
les rebaixes d’hivern. Teòricament perquè les rebaixes, enteses com abans, ja no existeixen.
“Les rebaixes com el període on

es feien descomptes per vendre
estoc acumulat pràcticament
han desaparegut. S’han convertit en una campanya comercial
més”, explica Joan Carles Calbet,
president de RETAILcat, la Unió
d’Entitats de Retail de Catalunya. Aquesta liberalització de les
rebaixes provoca que la gent
pugui trobar comerços que fan
descomptes durant la campanya de Nadal. “El 27 de desembre
hi va haver comerços que van començar a fer rebaixes, i el 2 de
gener també”, afegeix Calbet.
EL COMERÇ VOL CONSENS
Per intentar recuperar l’impacte que abans tenia el tret de sortida de les rebaixes, des del petit comerç demanen establir una
data de consens sobre l’inici d’aquesta campanya. “Caldria que
des del sector comercial s’acor-

di el dia d’inici perquè ens beneficiaria a tots”, afirma Calbet. El president de RETAILcat
remarca que el més important és
l’acord del sector i no el que marca la llei catalana del 2017, que
va flexibilitzar les dates tradicionals per fer promocions: el 7
de gener i l’1 de juliol.
EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de
les temperatures en comparació
al desembre. “Si es confirma la
baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil. Si no, pot estar en la línia o ser una mica pitjor”, conclou Calbet.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

BALANÇ4L’última campanya de Nadal ha anat una mica
millor que la de l’any passat i
ha aconseguit un augment
de vendes del 2%, tal com expliquen des de RETAILcat.
“Aquest any el Black Friday, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser
més fluixos”, explica Joan
Carles Calbet, president de
RETAILcat.
I és que no només les rebaixes han patit canvis en
els últims anys. La campan-

ya de Nadal ha vist com la
irrupció del Black Friday
trencava el seu antic tret de
sortida, que era el pont de la
Puríssima. Aquesta nova situació, tal com explica Calbet,
fa que la campanya de Nadal
“s’allargui massa i les vendes
no augmenten, sinó que es
desplacen i s’avancen al mes
de novembre”.
De fet, des de RETAILcat
ja fa temps que alerten que la
irrupció del Black Friday, tot
i tractar-se d’un tipus de campanya que no els convenç,
obliga a una revisió del model
del petit comerç.
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Els semàfors

La lupa

Hamelín
per @ModernetdeMerda

Aj. de Cerdanyola

L’Ajuntament de Cerdanyola ha anunciat la compra d’un pis que es destinarà
a famílies en risc d’exclusió social. A
més, el consistori està enllestint els tràmits notarials per adquirir dos habitatges més amb la mateixa finalitat.
pàgina 6

Hauré d'esperar un any més. Creia que jo només conservo la ignorància dins d'última hora, sense errors, ni un sol eraquest cop els Reis em portarien la raó meu, fins i tot una certa covardia, tot ple- ror, amb tot un poble cohesionat i deabsoluta, però m'he tornat a quedar amb gat ben poca cosa, ben minúscul tot. terminat al darrere, un poble imperles mans buides. En cap dels paquets Molta misèria i alguna ínfula.
meable a les fissures, fidel al mestratque vaig obrir diumenge passat hi haEm sap greu per mi, que renovo la ge superb dels savis. Gent que, com ells
via la veritat insubornable, aquella que mediocritat intel·lectual un any més, i només com ells, estigui disposada a
ens fa lliures i joves i bells i tremenda- però sobretot em sap greu per la repú- entregar el cos cada dia en ofrena dament atractius als ulls tristos dels qui no blica en conjunt. Els cervells privilegiats vant la barbàrie. Fins i tot quan ja no
la tenen.
continuen sent una minoria. És clar que els quedi cos per oferir.
Tenia entès que l'ésser
Aquest any, per part
humà s'acostuma a qualsemeva, no podrà ser. No soc
Cal més gent il·luminada per la raó,
vol circumstància, i que una
un dels escollits. Els Reis
nova patacada, idèntica a
han parlat i, probablement
la de cada 6 de gener, no em tocada per l’experiència i el bagatge vital. perquè no ho mereixia, no
desestabilitzaria tant com
han volgut dur-me la raó
I en cal més amb urgència.
abans. Però quan topes una
absoluta que amb tanta ànaltra vegada amb la crua
sia havia tornat a escriure a
realitat, quan la decepció es torna a ma- n'hi ha, però es poden comptar amb els la carta. No seré un d'ells.
terialitzar davant teu, no hi ha costum stweets d'una mà. Són un nucli dur molt
El 2019 serà per a mi, doncs, un any
que valgui. Una derrota és i serà sem- reduït, i ells no poden construir sols l'im- ben semblant a l'anterior, amb opinions
pre una derrota.
peri. Cal més gent il·luminada per la raó, i teories discretes, sovint irrellevants, gaEstic trist, em noto desfet. Torno a tocada per l'experiència i el bagatge vi- irebé sempre porugues. Totes tocades
sentir-me incapaç de marcar un rumb tal. I en cal més amb urgència, abans per un factor comú: el nul coneixement
perquè el rumb el continuen sabent que la desfeta sigui encara més severa. de la vida i de les revolucions humanes.
marcar uns altres, la brúixola d'or és en
Gent pura com ells, que s'arre- I totes mancades d'una mateixa virtut:
unes altres mans, la lucidesa navega fe- mangui heroicament per assolir l'ob- el coratge dels valents. Que ells ens guiliç per altres ments, lluny de la meva. I jectiu final amb èxit, sense traïcions ïn fins a la llibertat, si us plau.

Generalitat

Una de les reivindicacions històriques
del veïnat de Ripollet es fa realitat: la
Generalitat ha anunciat que el poble
comptarà amb dos instituts escola el
curs vinent. La mesura afectarà els
centres Els Pinetons i El Martinet.
pàgina 9

CH Cerdanyola

Falten dues jornades perquè s’acabi la
primera volta, però el sènior femení del
CH Cerdanyola ja ha aconseguit classificar-se per a la Copa de la Reina, que es
jugarà a Reus a finals del mes que ve. És
una gran notícia per a l’entitat verda.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

Valls necesita subrayar
que él no pactaría con
la extrema derecha porque solo con sus argumentos no queda claro que sea así. Obsesión securitaria, vincular manteros y delincuencia,
críticas al "buenismo con la inmigración", victimización de los castellanohablantes…

@KRLS
Històrica desfeta de
Theresa May. L’actual
Unió Europea necessita
la tradició democràtica del Regne
Unit. Les amenaces als valors fonamentals també ens vénen de dins i ens
cal reforçar la democràcia europea.
Amb el Regne Unit, la democràcia és
més forta.
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@HiginiaRoig
Los presupuestos represivos de Pedro
Sanchez: dos alcaldes
detenidos de madrugada, doce activistas durante el día y un fotoperiodista por la tarde. Todas las detenciones, sin orden judicial. Prospección policial. Cuéntalo en Europa. Mobilitzacions arreu.
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@carlesferreira
Detencions com les
dels alcaldes de Verges
i Celrà desarmen els que
pensem que un clima de distensió és
possible i ideal per avançar cap a una
solució política a través del diàleg. Els
aparells de l'estat són implacables.
Mai no fallen. Quin diàleg és possible
sota l'excepcionalitat permanent?
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Les claus
Les millors

perles

amon Colillas, un jove de la localitat berguedana de Puigreig, ha guanyat 4,5 milions d’euros després de quedar el primer classificat d’un dels tornejos de pòquer més importants
del món, que es va disputar a les Bahames. Colillas ja s’havia proclamat guanyador del Campionat d’Espanya de Pòquer 2018.

R

’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha revocat els drets sobre la marca ‘Big Mac’, registrada per la
multinacional McDonalds. La decisió arriba després que la
cadena irlandesa Supermac’s, amb seu a Irlanda, hagués denunciat que la marca ‘Big Mac’ era seva i existia des de l’any 1996.

L

a Xina ha aconseguit fer brotar una llavor a la Lluna. Les imatges
enviades per la sonda Chang’e 4 mostren un brot de cotó que
hauria crescut amb èxit. L’objectiu de l’Administració Espacial
Nacional de la Xina era posar a prova la capacitat agrícola en un entorn extrem, crucial per a futures missions espacials a llarg termini.

L

n venedor de loteria de Lugo es va fugar d’Espanya fa
uns dies amb la recaptació dels sortejos de Nadal i Reis.
Dues treballadores del negoci van alertar la policia després de veure que l’home no apareixia. Els agents van comprovar que l’home va desaparèixer amb 120.000 euros.

U

’exsecretari del narcotraficant mexicà El Chapo Guzmán ha assegurat, durant el judici que s’està celebrant a Nova York, que
Guzmán hauria donat 100 milions d’euros en suborns a l’expresident mexicà Enrique Peña Nieto. L’exsecretari, però, ha dit que ell
no va ser testimoni dels fets, sinó que el mateix Guzmán li va explicar.

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

2

Mercadona instal·larà a Ripollet
un dels seus magatzems online

3

Un mural contra els
estereotips de gènere a Barberà

4

Bellaterra recull signatures
per adherir-se a Sant Cugat

5

Els alcaldes del Vallès fan pinya
per exigir millores a la línia R4

155

Com a granotes bullides

per David Rabadà

per Jordi Lleal

Si ens passegem pels centres educatius catalans, ens trobarem amb
un percentatge molt elevat de docents que són forans a aquesta comunitat. De valencians n’està ple,
sense oblidar a europeus i africans que han vingut a treballar
pel país tot i el desplaçament que
han hagut de fer. Malauradament, molts partits dretans espanyolistes han atacat aquesta fita
que permet la immersió lingüística sota una convivència pacífica.
Per això resulta paradoxal quan
escoltes, entre alguns anticatalanistes, la crítica a aquest sistema.
És la cultura la que ens fa pacífics
o violents, però alguns anticatalanistes aposten per la confrontació.
A Catalunya, i donat el gran nombre de nouvinguts interns i externs, no se la pot titllar de dividir
la població. En tot cas, ha volgut
integrar-la amb plena sobirania.
Convindrem que l’educació és la
millor manera de trencar les espirals de la desigualtat. Una endevinalla Sumèria deia: “entres a la
casa cec però en surts veient, ¿què
és? Una escola.” I Sòcrates afirmava que el més honrat i el més
senzill no és reprimir als altres
sinó preparar-se per a ser el millor
possible. Aleshores, per què alguns s’entesten que l’escola catalana divideix i que cal imposar de
nou un 155? En aquest cas em
pregunto, què redimonis va estudiar Casado per a obtenir un Màster en contra l’educació catalana?
Com deia el difunt Xavier Melgarejo, les escoles que generin llaços
més intensos i propers entre les
persones són les que en sortiran
reforçades. La catalana n’és una.
Milers d’escoles són la vida, però
ben pocs ens fan cenyida.

La faula de la granota bullida,
atribuïda al filòsof francès Oliver
Clerc, acostuma a ser molt recurrent quan es vol explicar com
una societat s’acostuma a normalitzar l’anormalitat. Una granota posada en una olla amb aigua freda que es va escalfant no
reacciona fins a morir bullida, si
se la posés en aigua bullent, saltaria de l’olla.
A Catalunya tenim una llarga experiència. Vénen a casa
nostra, prometen una pluja de
milions i després no es compleix
mai; ens empresonen els líders
polítics i socials basant-se en
falsos relats; l’1-O ens peguen a
tort i a dret; les balances fiscals
ens deixen en la misèria; el rei
truca a les empreses perquè
marxin. Ara, el PSOE necessita
que li aprovin els pressupostos i
ens venen la moto que els d’aquest any contemplen una millora econòmica, a la que no po-

dem renunciar, com si ens fessin alguna concessió, com aquells
que reparteixen pinso entre l’aviram. Esperen que reaccionem
com la síndrome de l’esclau,
que acaba creient que el seu estat és natural i no se’n pot sortir,
perquè “sempre” ha sigut així.
Amb tots aquests antecedents, des de fa molts anys, confien que els catalans ens anem
acostumant i ho acabem acceptant. Així, sesnse més, sense revoltar-nos. Submisos i esperant
que un dia s’apiadin de nosaltres
i siguin justos i magnànims amb
Catalunya. Vana esperança. No
ho faran mai. Fa segles que
practiquen la tàctica de tractarnos com a una colònia, sense la
més mínima consideració cap a
la nostra diferència.
No ens deixarem acostumar
a l’aigua calenta fins a la bullida,
abans saltarem de l’olla espanyola per ser lliures.

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

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

Vist al Twitter

#CanviAAndalusia

@LuciaMendezEM: En la investidura del
nuevo presidente andaluz ha quedado
claro que el discurso de Juanma Moreno
es más Núñez Feijóo que Génova, 13.

#AgressióHomòfoba

@FilmBayona: Agresiones como esta están pasando cerca de tu casa, bajo ideas
que amenazan con entrar en nuestras instituciones.

#CreixLaRepressió

@mariadolorsa: Alcaldes detinguts en
sortir de casa sense saber ni tan sols per
què. Per si algú havia oblidat en quina
mena d'estat vulnerador de drets vivim.
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Successos | Incendi a la indústria de pintures Decaluve
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La indústria de pintures Decaluve va patir un incendi el 12 de gener provocat per uns palets que cremaven a l’interior. Tot i que no es van lamentar ferits, es van desallotjar els
treballadors de l’edifici i es va tancar temporalment el supermercat que hi ha al costat.

Cerdanyola recorda les víctimes
de l’accident als Andes peruans
» Una allau va provocar la mort d’un veí del municipi el 6 de gener
» Desenes de persones es van concentrar davant l’Ajuntament
HOMENATGE4Cerdanyola ha
començat l’any consternada per
l’accident als Andes peruans que
va causar la mort de quatre alpinistes: un veí de Cerdanyola,
dos de Sant Cugat i un del Perú.
Un altre veí del municipi també
formava part de l’expedició però
va sobreviure.
Dimarts 8 de gener es va decretar dia de dol oficial a Cerdanyola. Desenes de persones
es van concentrar a les dotze del
migdia davant l’Ajuntament
per recordar les víctimes de
l’allau que va tenir lloc diumenge 6 de gener a la muntanya del Nevado Mateo, als Andes
Peruans.
Els tres joves descendien de
la cima de la muntanya quan, segons una de les teories que s’apunten, un d’ells va caure i va
arrossegar la resta de l’equip.
L’accident va fer que es precipités una allau que va sepultar
quatre alpinistes. Un altre detall

Més pisos socials per a
famílies en risc d’exclusió

SOCIETAT4L’Ajuntament va
anunciar el 14 de gener la compra d’un pis d’una entitat bancària que es destinarà a famílies
en risc d’exclusió social.
Segons va assegurar el consistori, una de les prioritats del
govern municipal és “l’impuls
de les polítiques d’habitatge accessibles, fixant com a un dels
objectius principals l’ampliació del parc d’habitatges per
tal de destinar-los a pisos d’emergència social”.

Dins d’aquest marc, se situa
la compra d’un nou pis a la ciutat i, segons van avançar fonts
municipals, s’estan enllestint els
tràmits notarials per adquirir
dos habitatges més de manera
imminent.
La finalitat d’aquests pisos
serà enfortir el parc d’habitatge
social al municipi per garantir
l’accés a una casa digna a aquelles persones o unitats familiars
que es trobin en una situació de
risc d’exclusió social.

El veïnat va recordar les víctimes el 8 de gener. Foto: Ajuntament

que es va donar a conèixer sobre
la tragèdia va ser que el canvi climàtic podria haver-hi jugat un
paper important, ja que hi havia
una placa de gel a sota de la neu
verge que va afavorir l’allau.
Les víctimes van ser dos veïns
de Sant Cugat, un de Cerdanyola i el guia, natural del Perú. Pel

que fa als tres primers joves, tenien 26 anys i s’acabaven de
graduar a la universitat.
D’altra banda, el cinquè integrant de l’expedició, veí del
municipi, va sobreviure i va
aconseguir pujar a una roca des
de la qual veia la carretera i va
poder demanar ajuda.

Cerdanyola amplia el parc d’habitatge social. Foto: Ajuntament

Alba Carmona torna a casa

CULTURA4L’artista cerdanyolenca Alba Carmona tornarà a
casa el pròxim 9 de febrer per
presentar el seu primer disc en
solitari. El Teatre Ateneu acollirà el concert a partir de les nou
de la nit.
Alba Carmona s’estrena en
solitari després d’una dilatada
trajectòria professional. Les seves experiències en la música, el
pas del temps i les emocions de
la seva recent maternitat, han
provocat en ella la necessitat

d'expressar-se per primera vegada amb veu pròpia i conformar nou cançons que integren el
seu primer disc compost quasi
íntegrament per ella i produït per
Jesús Guerrero.
Alba Carmona va iniciar-se
en el ball flamenc a la Casa de
Andalucía de Cerdanyola. Als
inicis de la seva carrera artística
compaginava el ball amb l’aprenentatge del cant flamenc,
treballant com a corista en diversos grups catalans. Una de les

experiències més destacades del
seu currículum és la seva participació en el projecte Flamenco
Hoy de Carlos Saura, amb qui va
fer una gira pels Estats Units, Canadà i Europa.
A més, ha col·laborat en diverses ocasions amb Vanesa
Martín i Rozalén i va ser la vocalista de Las Migas durant dos
discos.
Aquest any, la cantaora ja té
programats concerts a Catalunya, Galícia i Andalusia.
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Societat | L’aparcament Antoni Serra abaixa els preus
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Reducció d’un 30% de les tarifes en el preu de l’aparcament del camp de futbol
Antoni Serra i Pujol. Aquest acord es va formalitzar després d’una reunió entre
l’Ajuntament i Sabemsa, l’empresa municipal concessionària d’aquest servei.

L’Ajuntament aposta per la
mediació veïnal a peu de carrer
» L’objectiu és afavorir la convivència entre els veïns i veïnes
» El servei es va estrenar el passat 21 de gener al Casc Antic
SOCIETAT4El Servei Municipal
de Mediació i Convivència Ciutadana va sortir al carrer el 21 de
gener. L’objectiu va ser facilitar
informació per millorar la convivència veïnal en àmbits com
l’organització i la gestió interna
de les comunitats de veïns i
veïnes.
La primera zona del municipi on s’ha estrenat aquesta iniciativa ha sigut el barri del Casc
Antic. Del 21 al 25 de gener,
coincidint amb la celebració de la
Setmana Europea de la Mediació,
les persones mediadores es trobaran amb la ciutadania per parlar sobre convivència veïnal i
oferiran possibles solucions als

Un dels àmbits que es
tracta és l’organització
i la gestió interna de
les comunitats veïnals

Nova reunió de l’Assemblea
Feminista a la plaça de la Vila

IGUALTAT4La plaça de la Vila va
acollir dissabte 19 de gener una
nova reunió de l’Assemblea Feminista amb la finalitat de decidir els actes per al pròxim 8 de
març. A la trobada van participar
una vintena d’entitats locals i dones a títol individual.
El tema principal que es va
tractar va ser la coordinació de
les accions de cara a la pròxima
vaga feminista prevista per al 8
de març, Dia Internacional de
les Dones. La reunió va comen-

çar a les onze del matí i el punt
de trobada va ser la plaça de la
Vila del poble.

L’OBJECTIU PRINCIPAL
L'Assemblea Feminista de Barberà és un espai obert de participació i organització format
tant per col·lectius com per
dones a títol individual. El seu
objectiu és treballar plegades en
les accions reivindicatives feministes que es duguin a terme
en el municipi.

L’Ajuntament portarà aquesta iniciativa a tots els barris. Foto: Ajuntament

conflictes existents en aquest
àmbit, així com aspectes a treballar per afavorir la prevenció.
A més, es lliurarà la Guia per a la
bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes de Barberà.
Un cop es doni per finalitzada la visita al Casc Antic, el servei s’anirà estenent a la resta de

barris de la ciutat. Alguns dels
conflictes que es poden tractar a
través de la mediació són els problemes de sorolls entre els veïns,
els temes relacionats amb contractes de lloguer, els desacords
entre membres de la mateixa família o la convivència a l’espai
públic, entre d’altres.

Un moment durant la trobada del 19 de gener. Foto: Twitter

‘Scaperoom’sobre reciclatge

MEDI AMBIENT4El Teatre Municipal Cooperativa acollirà el
pròxim 2 de febrer una activitat
molt divertida: un scaperoom
per conscienciar sobre la necessitat de realitzar correctament el reciclatge dels residus
que generem.
La proposta s’emmarca dins
de la campanya Excuses o separes? del Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Occidental. L’objectiu és convèncer
totes aquelles persones que en-

cara no reciclen perquè ho facin
i desmuntar les excuses que s’acostumen a dir sobre aquesta
pràctica.
Els participants d’aquest joc
viatjaran a l’any 2150, on només
hi haurà un grup de supervivents
al planeta Terra, els quals van
aconseguir escapar l’any 2058 de
l’imminent final del planeta a
causa dels greus impactes ambientals.
Seguint les indicacions, entraran a un laboratori abandonat

on hauran de resoldre enigmes
que els portaran a aconseguir la
clau per ajudar les persones supervivents a preservar l’equilibri
ecològic.
Aquesta activitat s’adreça a
un públic familiar i a infants a
partir de 12 anys. Les sessions
tindran una hora durada i es faran en grups de, com a màxim,
20 persones.
Els horaris del joc van des de
les deu del matí fins a dos quarts
de vuit de la tarda.
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La festa de Sant Antoni Abat va tornar dissabte 19 de gener a Ripollet amb diferents
activitats per a tots els públics com l’actuació de l’Agrupació Musical de Cerdanyola,
la instal·lació del Mercat de Sant Antoni o la tradicional benedicció dels animals.

Ripollet tindrà finalment dos
instituts escola el curs que ve
» La Generalitat va anunciar la notícia el passat 10 de gener
» Es tracta d’una de les reivindicacions històriques del veïnat
EDUCACIÓ4Una de les reivindicacions històriques del veïnat
es fa realitat: Ripollet comptarà
amb dos instituts escola el curs
vinent. La Generalitat va anunciar la notícia el 10 de gener durant la visita que va fer el conseller d’Educació, Josep Bargalló, al poble.
Les famílies i els docents van
celebrar la mesura que afectarà
les escoles El Martinet i Els Pinetons. Segons va expressar Bargalló, durant la seva reunió amb
l’Ajuntament, aquesta novetat
servirà per ampliar l’oferta tant
de Batxillerat com de Formació
Professional al municipi. “Un
altre dels objectius és que tots els
centres de primària tinguin uns
projectes educatius singulars”, va
afegir el conseller d’Educació.
Per la seva part, l’alcalde de
Ripollet, José M. Osuna, va agregar que el fet de tenir dos instituts escola afavorirà “la reformulació del mapa educatiu, en-

Comencen les obres per
fer realitat el nou skatepark

URBANISME4Ripollet comença
l’any amb força. Aquest mes
s’han posat en marxa dos dels
projectes més esperats: la construcció d’un skatepark i la creació d’una nova zona verda al parc
dels Pinetons.
Pel que fa a l’skatepark, un
dels equipaments més reivindicats pels joves del poble, s’ubicarà al parc dels Pinetons i tindrà una superfície de més de mil
metres quadrats. La infraestructura tindrà com a elements

constructius baranes, rampes i
escales.
De manera paral·lela, es donarà forma al projecte de recuperació del Torrent Tortuguer a
l’espai que actualment s’utilitza
com a aparcament. Amb l’enjardinament d’aquesta zona s’aconseguirà enllaçar el parc dels
Pinetons amb la Casa de la Natura. La idea és recordar el torrent, que va ser entubat, amb un
espai verd on es plantaran espècies de zones humides.

Josep Bargalló durant la seva visita al poble. Foto: Ajuntament

fortint el projecte al nostre municipi dels 0 als 16 anys”.
Respecte a la posada en marxa de la mesura, es preveu que El
Martinet reutilitzi els espais actuals durant un any fins que el
curs 2020-2021 ja estigui acabada l’obra nova que construirà
la Generalitat a la part exterior

de l’edifici actual. D’altra banda,
l’institut escola Els Pinetons requerirà la readequació d’espais
i prèviament caldrà utilitzar d’altres edificis municipals. Així, el
curs vinent l’Ajuntament cedirà
temporalment les instal·lacions
de la Casa Natura per tal de fer
possible aquest nou projecte.

Imatge de com quedarà el futur skatepark. Foto: Ajuntament

Millores al Casal d’Avis

GENT GRAN4Serveis Socials ha
fet algunes millores al Casal d’Avis com la renovació de tots els
ordinadors de l’aula d’informàtica o la compra de 250 cadires.
L’objectiu és donar un millor servei a totes les persones grans que
són usuàries d’aquest equipament.
A banda d’aquestes reformes, es preveu que durant el mes
de febrer entrin en funcionament nous serveis com el de
perruqueria femenina i mascu-

lina. A més, l’Ajuntament ha
programat diferents accions formatives dirigides a persones
majors de 60 anys dins del programa Gent gran, gent activa.
En aquest àmbit, s’ha obert la
llista d’inscripció per als tallers
d’informàtica i el pròxim 28 de
gener es farà el mateix amb els
cursos de memòria. Ambdues
activitats s’impartiran a les instal·lacions del Casal d’Avis.
Una de les propostes que té
més èxit entre els usuaris són els

tallers d’informàtica, on aprenen
les nocions bàsiques per iniciar-se en el món de la informàtica però també treballen temes
com la fotografia, les xarxes socials, els processadors de textos
o l’ús del mòbil. D’aquesta manera és pretén afavorir l’accés de
les persones grans a les noves
tecnologies. D’altra banda, el
curs de memòria planteja als
participants exercicis on es desenvolupa l’atenció, la concentració i la lògica.
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La Unió de Comerciants de Ripollet va repartir unes 40.000 butlletes entre els
seus clients per a participar en el sorteig de diferents lots de Nadal i altres productes. Finalment, el 7 de gener es van comunicar les persones guanyadores.

El Mercat de les Fontetes
estrena una nova zona d’accés
CERDANYOLA4El Mercat Municipal de les Fontetes de Cerdanyola va obrir a principis de
mes un nou accés ubicat a la
zona del Pla de les Alzines. Gràcies a aquesta reforma, l’equipament ha guanyat lluminositat
i més interacció amb l’exterior.
Tot i que la nova entrada ja
està oberta a la ciutadania, encara s’estan fent obres de millora com la construcció d’un porxo. També està previst amagar
les màquines de la teulada amb
una estructura.
Durant la visita institucional
que va fer al mercat l’alcalde de
Cerdanyola, Carles Escolà, a finals del mes passat, va poder
veure en primera persona el
gran canvi d’imatge que ha experimentat l’equipament.
Algunes de les millores més
evidents són la substitució de la
paret d’obra per una de vidre a
la façana que dona al Pla de les
Alzines o la construcció de rampes per facilitar l’accés a les
persones amb mobilitat reduïda. A més, s’han construït nous

L’alcalde, Carles Escolà, durant la seva visita al mercat. Foto: Ajuntament

lavabos i s’ha modernitzat la
zona del peix amb la intenció de
solucionar les filtracions d’aigua
i millorar l’estanquitat de les parades.

SEGONA FASE DEL PROJECTE
El projecte de reforma del mercat es troba en la segona fase de
remodelació des del mes d’agost.

L’objectiu és ressaltar les característiques arquitectòniques
dels edificis que la conformen
com ara les voltes de la teulada.
L’import de la remodelació
de l’equipament supera el milió
d’euros i està previst que les actuacions finalitzin aproximadament entre els mesos de febrer
i març de l’any vinent.

Flors Montcada guanya el
Concurs d’Aparadors de Nadal

RIPOLLET4El Concurs d’Aparadors de Nadal de Ripollet va
distingir com a guanyador l’establiment Flors Montcada. El
bar Sirocco va quedar en segon
lloc i la tercera posició va ser per
al forn de pa Pastisseria Salud.
El jurat també va decidir
atorgar un accèssit, amb menció
especial, a Sneakers Hope, Estanc Núm. 6 i Herboristeria Maria Rosa. En aquesta quarta edició del concurs van participar un
total de 13 locals comercials i restaurants.
Durant l’acte d’entrega dels

guardons, celebrat el passat 11
de gener a l’Ajuntament, els establiments reconeguts amb els
tres primers guardons van rebre un premi econòmic de 400,
300 i 200 euros respectivament. A més, tots els participants van aconseguir un diploma acreditatiu. D’altra banda, la botiga Sneakers Hope
també va ser distingida amb el
premi al millor aparador del
municipi de Ripollet dins de la
49a edició del Concurs d’Aparadors que organitza la Cambra
de Comerç de Sabadell.
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Futbol | El Cerdanyola FC segueix apropant-se a la zona alta

De mica en mica, el Cerdanyola FC continua acostant-se a la zona alta de la taula. L’equip
verd-i-blanc ha sumat set punts de nou aquest 2019 i té la quarta plaça a set punts. Els de
Toni Carrillo descansaran l’última jornada del mes i afrontaran un calendari dur al febrer.

El Club Hoquei Cerdanyola
jugarà la Copa de la Reina
Pau Arriaga
CERDANYOLA
El sènior femení del Club Hoquei
Cerdanyola encara ha de jugar
dues jornades de la primera volta, però ja té assegurada la seva
presència a la Copa de la Reina,
que es jugarà a partir del pròxim
21 de febrer a Reus.
I és que malgrat perdre a
Sant Hipòlit de Voltregà en el primer i únic partit que han jugat en
aquest any (4-1) les de Carles Marín hauran d’afrontar dos partits
en quatre dies: el Sarda rebrà el
Bigues i Riells (un equip que
s’està jugant el bitllet per ser a la
Copa) el pròxim dimecres 30 a
partir de les vuit del vespre, mentre que la primera volta s’acabarà el dissabte 2 de febrer amb un
desplaçament a la pista del Girona, un equip que ja no té cap
opció d’acabar aquest tram de la
temporada entre els vuit millors.
Abans de marxar cap a la capital del Baix Camp, però, les cer-

La temporada de les verdes està sent notable. Foto: CHC

danyolenques hauran de jugar
dos partits de la segona volta de
l’OK Liga: el divendres 8 de febrer
a la pista del CP Vilanova i el 16
del mes que ve a casa, contra el
CP Manlleu.
EL MASCULÍ ENCETA LA 2A FASE
Per la seva banda, el sènior masculí del CHC va començar, el
passat dia 12, la segona fase de la
Lliga Nacional Catalana. Des-

prés d’accedir al grup 1, el que
dona dret a lluitar per l’ascens a
l’OK Liga Plata, els cerdanyolencs van empatar a la pista del
CPH Olot (2-2).
El CHC es posarà al dia amb
el segon partit d’aquest segon
tram del curs contra el filial del
Noia Freixenet (el 6 de febrer),
però tres dies abans haurà rebut
la visita de l’HC Piera, que de moment lidera la classificació.

L’FS Ripollet es distancia
encara més del CFS Arenys

La velocitat de creuer
de l’FS Ripollet, que
ha tancat la primera
volta sense perdre cap partit (13
victòries i dos empats) fa impossible que els seus rivals el persegueixin. De fet, l’únic que durant bona part de la primera
meitat del campionat havia
aguantat el ritme dels vermells,
el CFS Arenys de Munt, ha perdut dos dels tres últims partits, de

manera que ara els ripolletencs
tenen 10 punts d’avantatge sobre
el conjunt del Maresme.
El repte de l’equip de cara a
aquesta segona volta, doncs serà
intentar igualar un primer tram
de lliga gairebé perfecte. La visita a la pista de l’Arrahona posarà el punt final al mes de gener (el
pròxim dia 26), mentre que el següent partit al Joan Creus serà el
2 de febrer contra l’Arrels.

Les Rookies comencen la
defensa del títol a Can Llobet

Dissabte 2 de
febrer a les
quatre de la
tarda. Aquest dia i aquesta hora
estan marcats en vermell a l’agenda de l’equip i l’afició de les
Rookies, ja que serà quan l’equip
comenci la defensa del títol.
Les barberenques es posaran en marxa contra les l’Hospitalet Pioners, que en la primera
jornada de lliga van aconseguir
una de les victòries més contun-

dents que es recorden: un 70-6
contra les Badalona Dracs. La segona jornada farà que l’equip visiti les València Firebats.
Enguany, la competició torna
a reunir els cinc millors equips de
l’Estat espanyol, que jugaran entr
ells amb un equip descansant en
cada jornada. Els dos millors
classificats de la liga regular disputaran la gran final, la Woman
Spanish Bowl, que està prevista
per al 25 de maig.
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| Yakuza 4
Anys després de la seva publicació, la quarta entrega de
la saga Yakuza surt al mercat adaptada a la PlayStation 4.

Famosos

No t’ho perdis

El K-pop segueix guanyant adeptes entre el públic
adolescent amb el triomf de grups com BTS o BlackPink. Precisament aquest últim ha revolucionat les
xarxes amb l’anunci del seu concert a Barcelona dins
de la seva gira. Tot i que encara no se sap ni la data ni
el lloc exacte on actuarà la banda surcoreana, els seus
seguidors van fer que la notícia es convertís en Trending Topic a Twitter en pocs segons. BlackPink és una
girlband formada per les cantants Lisa, Jisoo, Jennie i
Rosé, les quals tenen entre 21 i 23 anys. El grup viu un
moment molt dolç a nivell professional, ja que les seves cançons no deixen d’acumular records de visualitzacions a Youtube. De fet, les surcoreanes estan millorant les xifres d’artistes consolidades com Beyoncé. El
seu últim videoclip ha aconseguit més de 475 milions
de reproduccions en quatre mesos, mentre que la
cantant de Crazy in love només ha arribat als 150 milions en el mateix període de temps.

L’art en moviment

?

B L A C K P I N K

QUI SÓN

La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 27 de gener
l’exposició ‘Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975’. La
mostra reuneix una àmplia selecció d’obres de 37 artistes
internacionals que busquen una transformació profunda
del rol de l’espectador a través de la participació i la interacció amb l’obra d’art. Artistes com Alexander Calder, Alberto
Biasi, Pol Bury o Jordi Pericot són alguns dels protagonistes
d’una revolució artística i internacional que va fer eclosió
durant els anys cinquanta i seixanta a Europa. Les obres giren al voltant del concepte d’obertura, moviment i espai.

Llibres

La fitxa

...

SÓN FAMOSES PER

L’èxit internacional de les seves cançons

El grup està format per Lisa, Jisoo, Jennie i Rosé

?

La seva gira arribarà a Barcelona

QUÈ HAN FET

Encara no se sap la data exacta del seu concert

...

Revolució entre els seus seguidors

A LES XARXES

Teatre

La notícia s’ha convertit en Trending Topic a Twitter

Música

Pelis i sèries

Tu, calla!
Laura Huerga i Blanca Busquets

Dignitat
Ignasi Vidal

Desaïllat
Taknata

El vicio del poder
Adam McKay

Les dues autores d’aquesta novel·la reflexionen sobre el creixement de les
sancions i penes relacionades amb els
drets a la llibertat d’expressió, de manifestació i d’informació. Valtònyc, Altsasu, Pablo Hasél, El Jueves i molts casos
més. L’obra exposa i denuncia el marc
legal que empara la censura a l’Estat
espanyol, agreujat per la llei mordassa.

Roger Pera i Octavi Pujades protagonitzen aquest viatge a les entranyes de
la política. Dos homes que, després
d’anys d’amistat i de dedicació a la feina, estan a punt d’aconseguir el poder
es troben en una reunió que acaba
descobrint els seus desitjos, les seves
pors, les ambicions i les il·lusions.
Al Teatre Apolo de Barcelona.

La formació composta per Albert Puig,
Òscar Domènech, Jordi Matas (El Petit
de Cal Eril, Ferran Palau) i Gès torna
després del seu primer disc homònim,
Taknata (Hot Blues Records, 2016). Ja
ha llançat un avançament del què serà
el seu segon experiment musical, Desaïllat (Hidden Track, 2019). Ser inclassificables és un dels seus trets distintius.

En un dels films de temàtica política
més aclamats dels últims temps. Christian Bale es converteix en Dick Cheney,
un buròcrata de Nebraska que va acabar sent un dels homes més poderosos del món, com a vicepresident de
George W. Bush. Steve Carell o Amy
Adams completen el repartiment d’una ferma candidata als Oscar.
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Cerdanyola
DIUMENGE 27 DE GENER
18:30 El grup de voluntariat de la Fundación Vicente Ferrer de la ciutat, organitza un acte solidari amb l'espectacle de Bollywood Grease. / Teatre Ateneu.

Una jornada de donacions de
sang a la plaça de l’Abat Oliva
Divendres 1 de febrer a les 16:30

PROPOSTES
Barberà

‘Snowfoot’, una proposta
teatral per a tota la família
Dissabte 26 de gener a les 18:30

La companyia La Ridens arriba a la ciutat per presentar el seu darrer espectacle, Snowfoot, una proposta teatral
i humorística per a tots els públics. /
Teatre Municipal Cooperativa.

DIMECRES 23 DE GENER
16:00 Segona i última sessió d’aquest servei personalitzat per resoldre dubtes sobre l'ús del
mòbil. Igual que en la sessió del passat dia
9, cal inscripció prèvia. / Espai Gran Ca n'Amiguet.
Nova crida a la solidaritat dels veïns de
la ciutat i dels pobles de l’entorn. El
Banc de Sang i Teixits instal·larà una
unitat mòbil per recollir donacions. /
Plaça de l'Abat Oliba.

Ripollet

FINS AL 27 DE GENER
Tot el dia Per quart any de forma consecutiva,
Ripollet posa en marxa el Concurs d’Instagram
de la Festa de Sant Antoni. Per participar caldrà etiquetar les fotos amb el hashtag #santantoni19_afocer.

TOTS ELS DILLUNS
19:00 Des del passat dia 7 està en marxa un taller de cuina tradicional que ensenyarà els
alumnes a preparar plats deliciosos. Les sessions s’allargaran fins a finals de març. / Centre Cultural.

Comarca

Victoria Camps s’encarrega de
la xerrada ‘Filosofia i felicitat’
Dimecres 6 de febrer a les 18:00

SANT CUGAT La catedràtica d’Ètica Victoria Camps serà l’encarregada de coordinar la xerrada Filosofia i felicitat.
/ Xalet Negre.

Esports
DIMECRES 30 DE GENER
CERDANYOLA Partit d’hoquei patins corresponent a la dotzena jornada de l’OK Lliga femenina entre el CH Cerdanyola i el CHP Bigues
i Riells (20:00). / Pavelló de Can Xarau.

Les Rookies debuten a casa
a la lliga rebent les Pioners
Dissabte 2 de febrer a les 16:00

DIVENDRES 25 DE GENER
SANT QUIRZE Little Red Riding Hood és el nom
d’aquest conte tradicional europeu escrit
per primera vegada per Charles Perrinault. /
Sala d'actes de la biblioteca.

DIMARTS 29 DE GENER

DIJOUS 31 DE GENER

19:00 La projecció del documental Last days in
Shibati serà una de les últimes propostes culturals del mes. Explica la història dels veïns
d’aquest barri de la ciutat xinesa de Chongqing. / Espai Jove La Roma.

SANT CUGAT Anna de Pablo serà l’encarregada
de coordinar aquesta sessió monogràfica
de cuina per aprendre a preparar hamburgueses, mandonguilles i croquetes veganes
(19:00). / Ateneu Santcugatenc.

BARBERÀ Partit de futbol americà de
la segona jornada de la lliga femenina entre les Rookies i les Hospitalet Pioners. / Can Llobet.
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