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Defensar els drets de les per-
sones LGTBI. Aquest és l’ob-
jectiu que perseguirà el nou
Servei d’Atenció Integral a les
diversitats sexuals (SAI) que
es posa en marxa durant aquest
mes a Cerdanyola. 

Els professionals que aten-
dran els veïns i veïnes que s’a-
propin a aquest espai tractaran
aspectes generals, com infor-
mació sobre entitats LGBTI o
gestió de denúncies i incidències
per LGBTIfòbia. 

A més, aquest servei oferirà
acompanyament personal du-
rant els processos de canvi d’i-
dentitat de gènere facilitant trà-
mits com la modificació de les

dades a la targeta sanitària, en-
tre altres assumptes. 

Les persones interessades a
rebre més informació sobre
aquesta iniciativa o a concertar
una visita, ho poden fer de ma-
nera presencial al carrer de les
Belles Arts, número 19 de Cer-
danyola o trucant al telèfon 93
592 16 47. L’horari d’atenció a la
ciutadania serà de dilluns a di-
vendres des de les deu del matí
fins a l’una del migdia.

SUMA D’ESFORÇOS
La posada en marxa d’aquest
nou projecte es va formalitzar a
principis de mes amb la signa-
tura d’un acord entre la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de Cer-
danyola.

Durant l’acte, la directora
general d’Igualtat de la Genera-
litat, Mireia Mata, va destacar

que Cerdanyola sempre ha par-
ticipat de forma activa en la de-
fensa dels drets del col·lectiu
LGTBI. Segons Mata, l’obertura
del SAI no ofereix únicament
atenció a un col·lectiu, sinó que
“sensibilitza el conjunt de la so-
cietat sobre les diversitats sexuals
i de gènere”.

Per la seva part, la regidora
de Drets Civils de l’Ajuntament
de Cerdanyola, Elvi Vila, va
definir aquesta iniciativa com
“un salt de qualitat en l’atenció
a les persones que necessitin
aquest servei”. 

A més, Vila va recordar que
a la ciutat ja s’ofereixen serveis
d’atenció a les dones que són víc-
times de la violència de gènere i
que, per altra banda, existeix
un Pla d’Igualtat LGTBI muni-
cipal que va sorgir gràcies a la
participació ciutadana.

Suport multicolor
» Ajuntament i Generalitat obren a Cerdanyola un punt d’informació i de suport LGTBI

» Aquest servei oferirà ajuda en diferents àmbits, com en els processos de canvi d’identitat

Sònia Garcia
CERDANYOLA

La Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola van signar l’acord l’1 de febrer. Foto: Ajuntament 

REACCIONS4La Generalitat
està impulsant l’obertura de
serveis de suport a les perso-
nes LGTBI per tot Catalunya,
com és el cas de Cerdanyola.
Amb l’objectiu de conèixer
l’opinió del col·lectiu sobre
aquesta iniciativa, Línia Vallès
ha contactat amb l’entitat
FLG-Associació de Famílies
LGTBI. La seva presidenta,
Katy Pallàs, diu que és una
bona idea però que “queda
molt camí per fer”.

En aquest sentit, Pallàs
concreta que una de les claus
per aconseguir que aquest
servei sigui efectiu és comptar

amb professionals preparats
que tinguin un coneixement
real del col·lectiu. “S’ha d’in-
cidir en la formació del per-
sonal per aconseguir que es
posin les ulleres roses i en-
tenguin tota mena de neces-
sitats, des de qüestions de
salut fins a impulsar la crea-
ció de noves associacions”.

D’altra banda, la presi-
denta de l’entitat lamenta la
poca presència d’entitats
LGBTI a fora de Barcelona.
“Hi ha una carència enorme
que amb el pas del temps es-
perem que es vagi solucio-
nant”, conclou Pallàs.

“És una bona iniciativa però
queda molt camí per fer”
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Els semàforsLa lupa

per Francesc Reina 

La vergonya

Totes les persones mereixem respecte,
una mirada atenta. Com més necessitat,
més especial ha de ser la mirada, més pre-
cisa. Aquí rau l'obstinació d'alguns.

Augmentar el dolor de les persones
que ja pateixen és una irresponsabilitat
que no té disculpa ni perdó. La dignitat
és un sentiment que obre pas a l'espe-
rança. El seu veritable motor és la ver-
gonya, deia Victor Hugo en el seu relat so-
bre els Miserables: el primer
pas per a detectar la injustí-
cia és una llàgrima als ulls de
la llei. La vergonya és una re-
bel·lia competent, ens dóna
ànims per denunciar els des-
nonaments i els incendis de
fred de les gents ancianes, po-
bres o malaltes (hi ha qui només veu de-
linqüents).

Lucía dorm al sofà que una amiga li
deixa fins que les seves dues filles i una
néta s'aixequen al matí. De vegades va on
el seu germà, però també s’ha d'aixecar
d'hora perquè no la vegin els serveis so-
cials, ja que ell pot perdre la prestació de
dependència. És un cor oblidat, ordit per
les presses, l'atropellament del desno-
nament, de la degradació de l'atur, de la
desescalada salarial, de la deshonra d'ha-
ver d'anar als bancs d'aliments, del des-

deny d'esperar mesos la resposta a una
sol·licitud de prestació social, de la pros-
tració sistemàtica en les oficines d'ocu-
pació i en els serveis socials... De la pèr-
dua d'intimitat per explicar la seva situació
en tants llocs. Amb ella parlem del suïcidi,
una guerra sorda contra la pròpia vida
que els experts atribueixen a la salut men-
tal, una violència que no destrueix des de
dins de l'individu sinó des de fora; com

si patir depressió enfront de la misèria i
la humiliació, enfront de la denigració, fos
cosa de bojos.

"No sóc un client, ni un consumidor,
ni un usuari del servei. No sóc un gan-
dul, ni un captaire ni un lladre. No sóc
un número de la Seguretat Social o un
expedient. Sempre vaig pagar els meus
deutes fins a l'últim cèntim i estic or-
gullós. No accepto ni busco caritat. Em
dic Daniel Blake, sóc una persona, no un
gos, i com a tal exigeixo els meus drets.
Sóc un ciutadà, ni més ni menys". Així

explica Ken Loach en la seva merave-
llosa pel·lícula, el calvari en l'embolic bu-
rocràtica de tants que han perdut la fei-
na i sol·liciten el subsidi. Anomalia sal-
vatge que de vegades troba un arbre
brau de vendavals d'ànim com quan la
PAC de Badalona, desconsol optimista,
surt al carrer per exigir la renda bàsica,
per oposar-se als desnonaments o per
recordar-nos els últims acomiadaments.

Quin altaveu hi ha per les se-
ves acampades? Qui s'ha
assabentat de les últimes
vagues de fam?

Una callada síl·laba se-
gueix cremant en un rumor
que va netejant la vanitat
d'algunes paraules que cla-

men dignitat. Ser precària o exclosa del
circuit del consum i la normalització
social no és només patir, és també pa-
tir una realitat etiquetada per un po-
der que dissenya arguments per fer
més amable el discurs al voltant de la
pobresa. Una mena de culpabilitat
col·lectiva que els obliga a retre comp-
tes de la seva pròpia dissort. A ser in-
vestigades per cobrar -les que cobren.
A dir on són, on viuen, amb qui s'em-
padronen; si surten del país, si tenen
parella, o si els toca la loteria.

Ser precari de la societat no és només patir,
també és patir l’etiqueta de la societat

que vol fer més amable la pobresa

Hi ha un sector tòxic
de l'independentisme

que ha estat mesos dient
que els presos tenien un pacte de ren-
dició amb l'Estat per sortir de la presó
provisional, i que ERC i PDeCAT apro-
varien els Pressupostos. Comença el ju-
dici i els Pressupostos Generals de
l’Estat tombats.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Vuelve el batiburrillo
sobre Schleswig-Hols-

tein, esta vez de la mano
del fiscal Zaragoza. No es cierto que en-
traran en el fondo del asunto ni que cu-
estionaran el relato de Llarena. Sim-
plemente consideraron que los hechos
expuestos no encajan en el delito de
alta traición alemán.

@apuente

Va, prou de fer-vos els
escandalitzats, que tot

plegat és una comèdia
del PSOE (lloguer desregularitzat!) per
pactar amb Ciutadans. Uns es treuen
de sobre “indepes & populistas” i els al-
tres els “populistas de derecha con los
que no hemos pactado”. #ThisIsThe-
RealSpain.

Es increíble estar vi-
viendo esto en direc-

to. En pantalla partida. A
un lado, el juicio del procés, al otro, el
debate de Presupuestos. El juicio ex-
plica en buena parte porqué caen las
Cuentas y la legislatura de Pedro Sánc-
hez. Junqueras, clave en la decisión, en
el banquillo. Todo simultáneo.

@carlosecue@xcervantes1@eduardvoltas

Aj. de Cerdanyola
Polèmica a l’Ajuntament de Cerdanyola
per la querella que ha interposat la se-
cretària contra l’alcalde per prevarica-
ció. Segons el batlle, aquest fet ha suc-
ceït després que s’encarregués un expe-
dient informatiu sobre la funcionària. 

pàgina 6

Generalitat
La Generalitat s’ha compromès a fer un
estudi tècnic del soterrament de la C-
58, una de les reivindicacions històri-
ques de Ripollet. A més, el document
inclourà alternatives per pal·liar l’im-

pacte de l’autopista al seu pas pel poble. 
pàgina 9

Aj. de Barberà
L’Ajuntament de Barberà ha impulsat

un estudi per revisar les característiques
físiques i relacionals que presenten els
equipaments municipals del poble amb
l’objectiu de repensar aquests espais des

d’una perspectiva de gènere. 
pàgina 8
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Les claus

Cavalcaran de nou per salvar l’in-
defens poble espanyol, amenaçat
pels independentistes catalans?
No van armats amb pistoles, te-
nen tot el poder a les seves mans,
faran el que els doni la gana, van
vestits amb toga i branden el
martell de fusta per picar sobre la
taula, per donar el cas per tancat
i dictar sentència.

12 de febrer de 2019, una data
per la història de Catalunya i Es-
panya. És l’inici de la farsa d’un
judici que remou la consciència
dels demòcrates i destapa l’odi i
set de venjança dels defensors de
la sagrada unitat d’Espanya.

Els components del tribunal
són set: Antonio del Moral, pro-
per a l’Opus Dei; Andrés Martí-
nez Arrieta, que va condemnar
Baltasar Garzón; Juan Ramón
Berdugo Gómez de la Torre, que
va formar part de la sala que va
condemnar a Homs; Manuel
Marchena, que va arxivar el cas
de les converses entre Fernández
Díaz i Daniel de Alfonso; Luciano
Varela Castro, que va dirigir la in-
vestigació contra Garzón; Andrés
Palomo del Arco, ponent de la
sentència que anul·là la con-
demna a presó de l’etarra Itziar
Alberdi; i Ana Maria García, que
investigà el cas Roldán.

Set són les cabretes que el llop
de l’extrema dreta es vol cruspir.
Exigeix que els presos polítics re-
bin una condemna alliçonadora,
un càstig exemplar pels que pro-
clamen el seu dret a l’autodeter-
minació. Que no els tornin a Ca-
talunya i els tanquin a presons de
Madrid, o més lluny si cal, per
castigar també als seus familiars.

Pel·lícula o faula, veurem bes-
tieses de l’alçada d’un campanar.   

Set
per Jordi Lleal 

Supressió de la memòria
per David Rabadà

Com a professor i científic veig
amb summa preocupació el
que en paraules del conseller
Bargalló es vol aplicar a l’En-
senyament Secundari, més
competències i menys matèria
gris. És a dir, es vol esborrar la
memorització de les aules. Ex-
emples d’això són l’eliminació
dels exàmens, la supressió de
les notes decimals i la substi-
tució dels professors especia-
listes per formadors sense cog-
nició àmplia de la matèria. Pot-
ser caldria deixar clar els segü-
ents punts. Primer, que la de-
cisió del Departament compli-
ca més que no soluciona les co-
ses. Segon, que està rebaixant
clarament els nivells d’ense-
nyament tot quintuplicant la
burocràcia del professorat. Ter-
cer, que aquest model educatiu

ha sorgit d’ideòlegs allunyats de
l’aula. Quart, que no existeix cap
demostració científica que as-
seguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb la
no memorització. I cinquè, que
hi ha multitud d’estudis cientí-
fics que desaconsellen l’avor-
tament de la memòria en en-
senyament. Sabem, per exem-
ple, que els sistemes intel·ligents
esdevenen intel·ligents quan
disposen de moltes dades me-
moritzades, no pas al contrari.
Descrit tot l’anterior caldria
que el Departament tingués en
bona consideració a tots els
professors de secundària. En al-
tre cas, ¿que tal si els ideòlegs
d’aquest model educatiu im-
parteixin totes les sessions de
Secundària per tal de veure
com millora el sistema?

A les xarxes

@albert_poux: No existe la magia de la
radio. La radio se sostiene gracias a mucha
gente a la que ni se oye ni se ve, pero no
son duendes ni nada por el estilo.

@antonlosada: Si eres un presidente de
izquierdas y la izquierda no quiere elec-
ciones, no convoques elecciones. Regla
numero uno.

#NoAlsPressupostos

@QuimTorraiPla: L’estat, davant del mirall
d’un capítol vergonyós de la seva història.
No ens hem de defensar de res, l’acusa-
rem amb tota la fermesa i determinació!

#JudiciAlProcés #DiaMundialRàdio

Un pas més per fer realitat 
la residència de gent gran de Ripollet1

2
Comencen les obres per fer 
el nou skatepark de Ripollet

Ripollet tindrà finalment 
dos instituts escola el curs que ve

Ripollet anuncia una rebaixa 
de l’IBI del 2,5%

Alba Carmona tocarà el 9 de febrer 
al Teatre Ateneu de Cerdanyola

El + llegit líniavallès.cat
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Línia Vallès estrena un nou
web totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Vallès fa
un pas endavant en l’àmbit digi-
tal. Recentment ha posat en mar-
xa un nou web renovat i inter-
connectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal ma-
nera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.
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POLÈMICA4Dies moguts a l’A-
juntament per la querella que ha
interposat la secretària del con-
sistori, Aurora Corral, contra
l’alcalde, Carles Escolà, per pre-
sumpte prevaricació. Segons l’a-
cusat, tot plegat ha passat des-
prés que s’encarregués un expe-
dient informatiu que posava en
qüestió “la professionalitat i
manca d’ètica” de la funcionària.

Amb l’objectiu de defensar la
seva postura en aquest conflic-
te, Escolà va oferir el 15 de febrer
una roda de premsa. Va ser ales-
hores quan va explicar que els
fets es remunten al juny de 2017,
quan va demanar iniciar un ex-
pedient sancionador contra la
funcionària per “reconduir la
situació de constants enfronta-
ments en les relacions entre la
secretària i el govern municipal”. 

Tot i que no es van veure ele-
ments suficients per obrir l’ex-
pedient sancionador, des del
consistori van decidir obrir un

expedient informatiu. En aquest
sentit, l’alcalde va lamentar la te-
biesa en la posició de la Direcció
General de l’Administració Lo-
cal de la Generalitat i la impos-
sibilitat d’actuació de l’Ajunta-
ment per “defensar-se d’un cas
d’usurpació del poder polític
que correspon als càrrecs de-

mocràticament elegits per la
ciutadania”. 

Durant la seva intervenció,
Escolà es va mostrar convençut
que la querella criminal inter-
posada per la secretària mu-
nicipal, actualment en dili-
gències prèvies, no tindrà re-
corregut judicial.

L’alcalde va parlar sobre la polèmica el 15 de febrer. Foto: Ajuntament

La secretària de l’Ajuntament
es querella contra l’alcalde

» La funcionària denuncia suposada prevaricació de Carles Escolà
» El batlle diu que es tracta d’un cas “d’usurpació del poder polític”

La reforma de l’escola
Bellaterra començarà a l’estiu
ENSENYAMENT4Les obres de
millora de les instal·lacions de
l’escola Bellaterra començaran a
l’estiu. Així ho va comunicar el
conseller d’Educació, Josep Bar-
galló, durant la seva visita el 7 de
febrer al municipi.

Bargalló va passejar per les
aules del centre i va remarcar al-
gunes de les deficiències que
presenta l’escola als sostres, els
serveis sanitaris, el tancament de
finestres o les graderies del pati.
Per aquest motiu, el conseller

d’Educació es va comprometre a
entregar “en un termini de
temps curt” una planificació de
totes les obres que s’han de fer en
aquest equipament.

Bargalló va afegir que, com
que només es poden fer actua-
cions a l’estiu, durant un mes i
mig, “no es podran fer totes a la
vegada”. Tot i això, va confirmar
que durant aquest estiu ja es co-
mençarien a fer algunes millores
a l’escola i va afirmar que el
cost “l’assumirà el departament”.

CULTURA4El popular actor
Bruno Oro va arribar divendres
15 de febrer al Teatre Ateneu per
reflexionar sobre la immortali-
tat i les seves conseqüències.

Amb aquest objectiu, Oro va
presentar l’obra Immortal, una
comèdia dramàtica futurista en
la qual es desdobla en multitud
de personatges que gaudeixen,
pateixen i s’enfronten a la im-
mortalitat. Aquesta representa-
ció és una de les més importants
de l’actor, ja que és el primer cop

que puja sol a un escenari. Tot i
això, l’espectacle compta amb la
col·laboració de Marc Angelet i
Alejo Levis, dos dels millors cre-
adors teatrals de ciència-ficció i
que han ajudat Oro a gestar
aquest muntatge.

El producte final el van poder
veure els cerdanyolencs i cer-
danyolenques el 15 de febrer al
Teatre Ateneu, on el protago-
nista va presentar personatges
totalment diversos als quals la
immortalitat els ha canviat com-

pletament la vida. Algunes de les
preguntes que es van plantejar
durant la funció van ser què fa-
ríem si tinguéssim tot el temps
del món. En aquest sentit, l’ac-
tor va posar de manifest qües-
tions vitals com quina seria la
nostra actitud si haguéssim de
treballar en la feina que tenim
actualment durant 200 anys
més. Amb l’ajuda d’aquestes re-
flexions, Oro va aconseguir ator-
gar un altre sentit a conceptes
com la vida o la soledat.

Bargalló va visitar les aules de l’equipament. Foto: Ajuntament

Bruno Oro, ‘immortal’

Igualtat | Es posen en marxa els ‘Dijous feministes’
L’Ajuntament ja ha iniciat el programa Dijous feministes amb diferents acti-
vitats. El pròxim 28 de febrer es podrà assistir a un curs d’autodefensa a cà-

rrec d’Irene Moreno, cinturó negre de Judo, al Centre Cívic Sant Ramon.  



Pàgines especials

7 | 

líniavallès.catFebrer 2019

4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

@diba
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IGUALTAT4L’Ajuntament ha
impulsat un estudi per revisar les
característiques físiques i rela-
cionals dels equipaments muni-
cipals per repensar aquests es-
pais des d’una perspectiva de gè-
nere amb l’objectiu de trencar
amb qualsevol mena de discri-
minació en aquest àmbit.

Els professionals de Col·lec-
tiu Punt 6, una cooperativa que
treballa per transformar els equi-
paments des d’una visió social,
han sestat els encarregats de fer
aquesta diagnosi.

Dins d’aquest estudi, es va fer
a finals del mes passat un taller
participatiu amb personal de
diferents àrees de l’Ajuntament
amb l’objectiu de conèixer cri-
teris que ajudin a aportar una vi-
sió de gènere als equipaments
municipals de la ciutat. 

L’activitat va anar a càrrec de
Marta Fonseca, membre del
Col·lectiu Punt 6, i va comptar
amb la participació de 15 perso-

nes, vuit dones i set homes, de les
seccions de col·lectius socials,
cultura, joventut, serveis socials,
esports i Policia Local, entre
d’altres. 

Durant la sessió es va treba-
llar en grup i es van fer fitxes
amb les deficiències i millores
que presenten els equipaments

municipals. Per exemple, es van
analitzar des d’una mirada crí-
tica diferents aspectes com l’em-
plaçament dels edificis, l’acces-
sibilitat al seu interior, l’exis-
tència d’espais d’espera, el su-
port que es dona a la cura dels
nadons i de la gent gran o la ges-
tió dels horaris.

El consistori fa un pas endavant en igualtat. Foto: Ajuntament

Equipaments municipals 
amb perspectiva de gènere

» Un estudi avaluarà les millores que es poden fer en aquest àmbit
» El personal de l’Ajuntament va assistir a un taller participatiu

La plaça de la República 
llueix una nova escultura

ART4L’Ajuntament va celebrar
el passat 26 de gener la inaugu-
ració de l’escultura República,
una obra cedida pel seu autor,
José Luis Terraza Justes, que es
va instal·lar a la plaça de la Re-
pública. 

Durant l’acte, l’autor va
agrair a l’Ajuntament la seva
confiança per mostrar la seva
obra a tota la ciutadania. “És un
plaer i una alegria poder cedir a
la meva ciutat aquesta escultu-
ra que per a mi representa els va-

lors democràtics que defenso”,
va dir. A més, Terraza va apro-
fitar l’ocasió per expressar el
seu rebuig i preocupació davant
els actes vandàlics que s’estan
produint en els últims dies a di-
ferents obres d’art instal·lades als
carrers del municipi.

Per la seva part, l’alcaldessa,
Sílvia Fuster, va opinar que
aquest tipus d’escultures són
“un autèntic tresor a l’aire lliu-
re que embelleixen els nostres
carrers i places”.

CULTURA4Èxit rotund de l’ac-
tuació del Mag Lari al Teatre
Municipal Cooperativa. L’artis-
ta va aconseguir exhaurir les
entrades diumenge 17 de febrer
durant la presentació de la seva
nova funció, La Dolce Vita.

En aquesta ocasió, el Mag
Lari va pujar a l’escenari amb la
intenció de presentar un show
àgil i divertit amb el qual va
aconseguir la complicitat dels as-
sistents gràcies a la presentació
de diferents tòpics italians.

L’espectacle va sorprendre el
públic amb una posada en esce-
na cuidada al detall i una músi-
ca original que es va combinar a
la perfecció amb una selecció de
vestuari molt encertada. 

Però el protagonista de l’ac-
tuació va ser, sense dubte, el Mag
Lari, que va aconseguir els aplau-
diments de grans i petits gràcies
a la seva manera única de fer
màgia i del seu carisma que no
deixa indiferent ningú. A més,
els espectadors van passar a ser

els protagonistes de l’especta-
cle, ja que l’artista va interac-
tuar de manera activa amb ells
durant tota la seva actuació.

L’origen de La Dolce Vita se
situa a la pel·lícula que porta
aquest mateix nom i en el hit
musical de Ryan Paris. A partir
d’aquests dos referents, l’artis-
ta aconsegueix delectar els as-
sistents amb un repertori de
jocs de mans diferents i altres
números de màgia ambientats
en paisatges italians.

L’obra es pot veure a la plaça de la República. Foto: Ajuntament

‘La Dolce Vita’ del Mag Lari

Societat | Barberà ja disposa d’un agent cívic
El municipi compta des d’aquest mes amb un agent cívic que es passe-

ja pels carrers de Barberà amb l’objectiu de corresponsabilitzar els
veïns i veïnes en la importància del manteniment de l'espai públic. 

Barberà
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Ripollet

URBANISME4Pas endavant en
una de les demandes històriques
de la ciutat. La Generalitat s’ha
compromès a fer un estudi tècnic
del soterrament de la C-58 que
també inclourà propostes alter-
natives per pal·liar l’impacte de
l’autopista al seu pas per Ripollet.

L’alcalde, José M. Osuna, i
representants del Fòrum Sote-
rrem l’Autopista es van reunir
recentment amb el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat
de la Generalitat, Isidre Gavín,
i amb el director general d’In-
fraestructures i Mobilitat, Xa-
vier Flores. 

Durant la trobada, es va ad-
quirir el compromís d’avançar en
el soterrament de la C-58 amb la
realització d’un estudi tècnic
que determinarà la possibilitat
de portar a terme aquesta rei-
vindicació veïnal. A més, l’alcal-
de va convidar el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, a visitar el municipi per

tal de veure en persona l’impac-
te negatiu de la C-58.

Aquesta demanda és el punt
clau del programa que defensa el
Fòrum Soterrem l’Autopista,
que va reprendre la seva activi-
tat el passat mes de juliol. En
aquell moment, els membres
de la plataforma van expressar

que “torna a ser hora de re-
prendre els treballs conjunts
amb totes les forces polítiques de
l’Ajuntament per tal de reclamar
el soterrament de la C-58”. Una
de les seves últimes accions va
ser la celebració d’una comissió
amb l’Ajuntament per tal d’a-
bordar la seva reivindicació.

La reunió entre la Generalitat, l’Ajuntament i Soterrem l’Autopista. Foto: Aj.

Compromís per estudiar
el soterrament de la C-58

» La Generalitat anuncia que analitzarà la viabilitat de l’obra
» Es tracta d’una de les reivindicacions històriques de la ciutat

Mor un veí mentre estava
treballant a Sant Just

CONDOL4Commoció al muni-
cipi per la pèrdua d’un veí men-
tre estava treballant en unes
obres a Sant Just Desvern. Els
Mossos van rebre l’avís del suc-
cés diumenge 10 de febrer a les
dotze del migdia.

L’home, que tenia 41 anys i
era veí de Ripollet, va perdre la
vida mentre es retirava l’estruc-
tura d’una grua que es va des-
plomar i va atrapar el treballa-
dor. Les obres s’estaven realit-
zant al carrer Major número 35

de Sant Just Desvern. Els serveis
d’emergència van arribar al lloc
dels fets de manera immediata
però no es va poder fer res per
salvar la vida del veí de Ripollet.
En total, s’hi van traslladar do-
tacions de Bombers, del Servei
d’Emergències Mèdiques i di-
verses patrulles policials.

D’altra banda, un altre tre-
ballador va resultar ferit com a
conseqüència del mateix succés
i va ser traslladat a l’hospital
Moisès Broggi.

POLÍTICA4Una quinzena de
candidatures d’esquerres han
sumat forces per crear un nou
espai polític de coordinació su-
pramunicipal. La iniciativa es va
presentar el 14 de febrer de la mà
de l’alcalde de Ripollet, José M.
Osuna, en representació de De-
cidim Ripollet, i altres forma-
cions com Guanyem Cerdanyo-
la o Guanyem Badalona.

Durant l’acte, Dolors Saba-
ter, de Guanyem Badalona, va
exposar la voluntat de “coordi-

nar aquestes iniciatives com a
dic de contenció a l'auge de
l'autoritarisme”. A més, va em-
plaçar diferents agents polítics
i socials a “crear confluències
que serveixin com a palanques
per construir una alternativa
sòlida i valenta a un model in-
just de societat”.

Un dels objectius d’aquest
nou espai, Municipalistes per la
República des de baix, és coor-
dinar polítiques municipalis-
tes transformadores en àmbits

com els drets socials o la re-
municipalització de serveis, en-
tre altres assumptes.

Alguns dels partits que for-
men part d’aquesta confluència
política són Guanyem Badalo-
na, Guanyem Cerdanyola, De-
cidim Ripollet, Guanyem Giro-
na, Som Gramenet, Guanyem
Sant Boi, Totes Fem Badia,
Guanyem Sitges, Crida Pre-
mianenca, Acció Ciutadana
Santa Coloma de Cervelló o les
Franqueses Imagina.

La grua es va desplomar sobre l’edifici del costat. Foto: Twitter (@sonia280872)

L’esquerra suma forces

Cultura | Ripollet es convertirà en un ‘escape room’
Tota la ciutat es transformarà en un escape room gegant el pròxim 24 de març,
dins de l’activitat Escape City Ripollet, que omplirà diferents zones del municipi

de proves i enigmes que caldrà resoldre per aconseguir superar el repte.
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Comerç

Barberà fomenta la recollida
selectiva als establiments

SOSTENIBILITAT4L’Ajuntament
de Barberà ha iniciat durant
aquest mes de febrer una cam-
panya informativa per fomentar
la separació selectiva de vidre als
establiments comercials.

Aquesta iniciativa, que
compta amb la col·laboració de
l’entitat Ecovidrio, aporta in-
formació sobre els punts de re-
collida més propers a cada es-
tabliment per fomentar, en con-
cret, el reciclatge de vidre. A
més, la campanya ofereix, de
manera gratuïta, cubells per se-
parar els residus a la botiga.

Segons l’Ajuntament de Bar-
berà, a partir del mes de març es
canviaran les ubicacions dels
contenidors a la zona de l’Ei-
xample del poble. A més, a par-
tir de l’octubre es posarà en
marxa la recollida porta a porta
a diferents zones del municipi i
el 2020 aquest sistema també
s’utilitzarà per recollir els residus
dels establiments comercials.

L’objectiu que persegueixen
aquestes mesures és millorar
les dades de recollida selectiva
que s’han registrat en els úl-
tims anys al poble.

OCI4El Carnaval és cada cop
més a prop i el Mercat de les
Fontetes de Cerdanyola vol ce-
lebrar aquesta festivitat amb
els seus clients i clientes. Per
aquest motiu, organitzarà un
concurs de disfresses dissabte 2
de març.

Els participants, que poden
presentar la seva inscripció del
22 de febrer al 2 de març, hau-
ran de sorprendre el jurat amb
l’originalitat de les seves vesti-
mentes. Entre els clients es do-
naran premis a la millor dis-
fressa individual d’adult i a la mi-
llor comparsa. Els guanyadors de
les dues categories obtindran
vals de compra dotats des de 50
fins a 2.000 euros. A més, els in-
fants que vagin disfressats al
Mercat tindran un obsequi.

D’altra banda, el Mercat de
Serraperera de Cerdanyola tam-
bé se sumarà a la festa l’1 de
març amb una xocolatada po-
pular i un concurs de disfresses
adreçat a la clientela.

Finalment, l’associació Cer-
danyola Comerç i Serveis posa-

rà el seu granet de sorra a la ce-
lebració del Carnaval amb un

repte per a tots els veïns i veïnes.
Les persones que vegin el ninot
de la Roser, que participarà en la
rua de Carnaval del 2 de març, i
publiquin una fotografia amb
ella a Instagram o Facebook,
participaran de manera auto-
màtica en el sorteig d’un sopar
per a dues persones en un bar o
restaurant del poble.

Imatge d’arxiu del Mercat de les Fontetes. Foto: Twitter (@RecortesCero)

Concurs de disfresses al Mercat
de les Fontetes de Cerdanyola

Ripollet | Ajuts per impulsar l’economia social 
L’Ajuntament de Ripollet va anunciar el 6 de febrer que s’atorgaran

nous ajuts a aquelles entitats que fomentin l’economia social i solidària.
En concret, s’oferiran subvencions d’uns 6.000 euros per cada projecte.

L’activitat s’emmarca
en la festivitat 
de Carnaval, que se
celebrarà el 2 de març
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Esports

Reus es convertirà, entre el dijous
21 i el diumenge 24, en la capital
estatal de l’hoquei patins estatal.
La capital del Baix Camp serà
l’escenari de les copes del Rei i de
la Reina, en la qual un dels aspi-
rants al títol és el CH Cerdanyo-
la. Les de Carles Marín van gua-
nyar-se el dret a ser entre els vuit
participants acabant la primera
volta en la setena posició, però les
darreres actuacions del Sarda
fan que l’equip afronti la cita en
un dels seus millors moments de
forma de la temporada.

El bombo, però, va voler que
el Sarda es vegi les cares contra
l’equip que va acabar la primera
volta al capdavant de la classifi-
cació, el CP Manlleu. El partit
contra les osonenques es jugarà
el dijous 21 a un quart de sis de la

tarda, i serà el segon partit d’a-
questa ronda de quarts. Si les de
Marín superen l’enfrontament,
jugaran la semifinal l’endemà
contra el vencedor del Voltregà -
Las Rozas. Per l’altra banda del
quadre van el Palau, el Vila-sana,
el Gijón i el Bigues i Riells, d’on
sortirà l’altre finalista de la cita. El
partit pel títol es jugarà el di-
umenge 24 a les tres de la tarda.

Malgrat la dificultat d’aquest
primer partit, el Sarda afronta la
Copa de la Reina en un gran es-
tat, ja que durant aquest any l’e-
quip només ha perdut un partit
(el de la segona jornada del 2019,
per 4-1 a Sant Hipòlit de Voltre-
gà), mentre que els altres empats
i les victòries obtingudes han
permès que les de Marín siguin
quartes després de 15 jornades.

L’equip és ambiciós de cara a aquesta cita. Foto: CHC

L’hora de la Copa: 
el Sarda es juga el títol a Reus

» Les cerdanyolenques disputaran els quarts contra el CP Manlleu
» Les de Carles Marín afronten la competició en un moment dolç

No fallen: les Rookies 
ja lideren l’LNFA femenina

Dues victòries
en dos partits, i
líders de la lliga.

Les Rookies han començat la
temporada amb la mateixa força
que les anteriors, i després d’a-
questes primeres tres dates de la
competició (enguany la formen
cinc equips, de manera que en
cada jornada descansa un), les
barberenques ja han assumit la
primera posició.

Les barberenques van posar-
se en marxa amb una victòria
contundent el passat dissabte 2 a
Can Llobet contra les l’Hospita-

let Pioners (20-6), mentre que
una setmana més tard l’equip
aconseguiria el primer triomf
del curs a domicili (8-30) contra
unes Firebats que en la primera
jornada del campionat van apa-
llissar les Badalona Dracs (70-0).

El conjunt barberenc posarà
el punt final a aquest segon mes
de competició el pròxim diu-
menge 24 a dos quarts d’11 del
matí a casa contra les Barcelona
Búfals mentre que, en el primer
cap de setmana de març, les Ro-
okies tancaran la primera volta vi-
sitant les Badalona Dracs.

Disparat a dalt de tot: 
l’FS Ripollet, intractable

Únicament un dal-
tabaix que sembla
força improbable
faria que l’FS Ripo-

llet no guanyés la lliga i que op-
tés a tornar a Segona B. El con-
junt de Sergio Oruj continua
col·leccionant victòries (només ha
empatat dos partits dels primers
19 que s’han jugat) i té un marge
de 16 punts d’avantatge sobre el
segon classificat, el CE Jesús-
Maria de Barcelona.

Els ripolletencs també són
l’equip que ha marcat més gols en
el grup 1 de la categoria (119, amb

Albert Mateo al capdavant de la
llista de golejadors amb 24 dia-
nes en 18 jornades) i la millor de-
fensa de la lliga, amb només 49
gols en contra.

Amb la tranquil·litat, doncs,
que dona aquest gran marge, els
ripolletencs posaran el punt fi-
nal als compromisos del mes vi-
sitant la pista d’un CFS Premià
de Mar que va en línia descen-
dent, mentre que els dos pri-
mers partits del març seran al
Joan Creus. El Sant Cugat (desè
classificat) i el CFS Montcada (el
cuer) visitaran la ciutat.

Futbol | El Cerdanyola FC perd pistonada en els últims partits
La jornada de descans de finals del mes passat no li va venir gaire bé al Cerdanyola FC. Els de
Toni Carrillo han perdut dos partits i n’han empatat un altre en aquest mes, baixant fins a la

dotzena posició a la taula. Fundació Grama (a casa) i Ascó (a domicili) seran els pròxims rivals.

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Sánchez, del CBC, campió 
del concurs d’esmaixades

Guillem Sánchez,
del Club Bàsquet
Cerdanyola, va ser
una de les sensa-

cions de l’AllStar de Copa Cata-
lunya que es va celebrar durant
l’últim cap de setmana del mes
passat al pavelló Nou Congost de
Manresa. El jugador del CBC va
ser el guanyador del concurs
d’esmaixades en aquesta tercera
edició de la cita de les estrelles de
la Federació Catalana de Bàsquet.

El concurs va començar amb
la sorpresa de l’eliminació del vi-
gent campió, Marquie Smith, en
la fase prèvia. Sánchez, en canvi,
va aconseguir classificar-se per a
la ronda decisiva, on va superar
Hasain Bunnell, de l’Artés.

Sánchez, que va aconseguir
que els jutges li donessin 50
punts (la màxima valoració) dues
vegades, i va fer una de les seves
esmaixades amb una bandera
de Cerdanyola com a capa.Foto: M. A. Chazo / FCBQ
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Llibres Teatre

Un quartet de músics versàtils transitant
per camins sorprenents, amb la carismà-
tica figura de Pol Batlle al capdavant.
Després de RE-Mi i Vaine house i de l'EP
Shit dope, publiquen el seu esperat ter-
cer disc llarg, Libra, que rere una epider-
mis més assossegada amaga tants
mons dispars com només podrien cabre
a l'univers de Ljubliana & the Seawolf. 

Música Pelis i sèries

Libra
Ljubliana & the Seawolf

M A R I A H  C A R E Y

A LES XARXES...

Ser una artista internacional 
‘One sweet day’ és el seu tema més popular

Actuarà a Barcelona el 10 de juny 
Serà l’única parada a l’estat de la seva gira internacional

Emoció entre els fans  
Els seguidors de Carey celebren la notícia

QUÈ HA FET?

Sanzol s’inspira en l’univers de les co-
mèdies de Shakespeare per escriure i
dirigir la versió catalana d’aquesta en-
ginyosa comèdia romàntica que parla,
a través de llenyataires anglesos i prin-
ceses espanyoles, de la impossibilitat
de protegir-nos del mal que ens pot fer
l’amor.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

La tendresa
Alfredo Sanzol

Una història d’amistat i amor enmig
de la Guerra Civil espanyola. Tot par-
teix arran d’un dibuix, que mostra
l’hospital on dos soldats ferits s’estan
curant i que porta una dedicatòria: “A
l’amic escocès”. A partir d’això, Maria
Barbal relata la joventut del Benet al
front de la guerra i la seva amistat
amb el brigadista George.

A l’amic escocès
Maria Barbal

La pel·lícula explora la turbulenta vida
de Mary Stuart, que amb només 16
anys és reina de França però que es
queda vídua dos anys després. La jove
rebutja tornar a casar-se i decideix 
tornar a Escòcia a ocupar un tron que 
li correspondria, tot i que allà veurà
com les elits locals s’estimen més que
Elizabeth sigui qui segui al tron.

Maria, reina d’Escòcia
Josie Rourke

ÉS FAMÓSA PER...
El punk més femení

El Centre Cultural Albareda del Poble-sec de Barcelona acull
fins al 25 de febrer l’exposició ‘Punk en femení’. La mostra fa
un repàs a la història del punk durant l’etapa 1975-1983 a
través de les dones que van ser-ne protagonistes. Aquest

gènere musical va sacsejar les convencions establertes que
hi havia al món del rock, on a la dona se li atribuïa el paper
de ‘groupie’,  musa o cantant però sempre des d’una òptica
capitalista. L’aparició de noms com el de Patti Smith o grups
com The Slits o Throbbing Gristle va aconseguir acabar amb

la idea del geni creador i la dona va ocupar un nou espai. 

| Trails of Cold Steel
Nou episodi de la saga The Legend of Heroes. Aquest joc
oferirà als jugadors combats ràpids i una trama oberta.

La gira de l’artista Mariah Carey arribarà al Festival
Jardins de Pedralbes de Barcelona el pròxim 10 de

juny. Aquest serà l’únic concert que oferirà la cantant
a tot l’estat dins del seu espectacle Caution World

Tour 2019. Els assistents podran gaudir d’una actua-
ció molt peculiar, ja que podran veure en directe una

de les artistes internacionals més reconegudes del
panorama musical en un escenari a l’aire lliure i amb
una escenografia cuidada al detall. Després de fer-se
pública la notícia de la seva actuació a Barcelona, els
seguidors de l’artista van encendre les xarxes socials.

La majoria volien saber quan podrien comprar les
entrades del festival per no perdre’s el que serà l’únic
concert de Carey a tot l’estat. També es van acumular

desenes de missatges d’emoció i d’eufòria per part
dels fans més fidels de l’artista, que van començar a
fer el compte enrere per escoltar en viu la cantant de

temes tan populars com One sweet day. 

No t’ho perdis

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
Viu en línia
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DIJOUS 21 DE FEBRER
19:30 L’escriptora Eva Baltasar serà la convidada

de la pròxima sessió del Cafè amb lletres per
presentar el seu llibre Permagel . / Bibliote-
ca Central.

DIVENDRES 22 DE FEBRER
20:30 Roberto G. Alonso i Marc Rosich dirigei-

xen l’obra de teatre A mí no me escribió Ten-
nessee Williams (porque no me conocía). Les
entrades es poden adquirir per 7,2 euros. / Te-
atre Municipal Cooperativa - TMC.

DILLUNS 4 DE MARÇ
19:00 Jo no passo! serà el nom de la taula ro-

dona per a joves (majors de 16 anys) en la qual
es debatrà sobre l'evolució de les tendències
polítiques dels països desenvolupats / Bi-
blioteca Esteve Paluzie.

DIMECRES 27 DE FEBRER
21:00 El penúltim dia del mes es farà una ses-

sió formativa per aprendre a fer servir l’a-
plicació WhatsApp com a eina de màrqueting.
Gratuïta per als associats de la UCR. / Ins-
tal·lacions de la UCR.

TOTS ELS DILLUNS
19:00 Des de principis del mes passat està en

marxa un taller de cuina tradicional que en-
senyarà els alumnes a preparar plats deliciosos.
Les sessions s’allargaran fins a finals del
mes que ve. / Centre Cultural.

DIMECRES 27 DE FEBRER
SANT CUGAT Cristina Riba, presentadora del TN

de TV3 els caps de setmana, reflexionarà so-
bre l’impacte dels telenotícies a la societat
(18:00). / Arxiu Nacional de Catalunya.

DISSABTE 9 DE MARÇ
SANT QUIRZE La vilassarenca Judit Neddermann

presenta el seu darrer treball d’estudi, Nua,
amb un concert en el qual explora el pas a l'e-
tapa adulta mirant i integrant la infància
(20:00). / Sala Josep Borssa.

DIUMENGE 24 DE FEBRER
CERDANYOLA Partit de futbol corresponent a

la vint-i-novena jornada de Tercera Divisió en-
tre el Cerdanyola FC i la Fundació Grama
(12:00). / Municipal de les Fontetes.

SANT QUIRZE Els responsables de
Canya Jove s’encarregaran d’una ses-
sió per ensenyar a preparar pizzes
creatives. / Canya Jove.

Una sessió monogràfica per
ensenyar a fer pizzes creatives

Dijous 28 de febrer a les 16:30

Un grup de joves de Burkina Faso, es-
tudien en una escola de noies per con-
vertir-se en mecànics de cotxes. Aques-
ta és la història que s’explica a Ouaga
girls. / Auditori Maria Feliu.

‘Ouaga girls’, la història d’unes
mecàniques de Burkina Faso
Dimecres 27 de febrer a les 19:00

Cada primer diumenge de mes el
Museu de Ca n’Oliver obrirà les seves
portes als visitants perquè puguin vi-
sitar l’exposició permanent sobre la Cul-
tura Ibèrica. / Museu Ca n’Oliver.

Ca n’Oliver torna a fer una
jornada de portes obertes
Diumenge 3 de març a les 10:30

BARBERÀ Partit de bàsquet corres-
ponent a la vintena jornada de la lli-
ga EBA entre la UE Barberà i el JAC
Sants. / Poliesportiu Can Serra.

Urgències per a la UE Barberà,
que rep la visita del JAC Sants
Diumenge 10 de març a les 19:00

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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