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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
CERDANYOLA
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Machirulos
per Mireia Boya (CUP)

AVAAC

L’Associació de Víctimes Afectades per
l’Amiant de Catalunya (AVAAC) inaugurarà el 26 de març, en un espai ubicat
entre Cerdanyola i Ripollet, un memorial als treballadors de la fàbrica Uralita
i al veïnat víctima de l’amiant.
pàgina 6

No han passat ni vint-i-quatre hores i el talà. Malgrat l’oficialitat a tota Catalunya, cions feministes que hauríem de canviar.
debat mediàtic al voltant del 8 març ja no encara és hora que es normalitzi el seu ús. És tasca nostra buscar lemes i consignes
es centra en les reivindicacions del mo- I ho dic des del pírric 17% d’aranesos que en català (i en occità) i exercir una doviment feminista, sinó en la llengua de la tenen com a llengua materna i lluiten ble militància feminista i per la llengua.
les pancartes que es veien ahir en les ma- contra l’assimilació lingüística. Uns quants Hem de fer que sigui normal cantar connifestacions. Milers de dones vam om- occitanistes convençuts, fa anys que de- tra el patriarcat en les nostres llengües
plir els carrers perquè n’estem fins a la manem que a les manifestacions nostra- pròpies. Hem de ser imaginatives i cofiga de discriminacions salarials, perquè des s'inclogui l'occità, sense gaire èxit, per municadores. Hem de fer que les joves
tenim por que ens violin i ens matin, per- cert. Permeteu-me fer el trol una mica per bilingües (o trilingües) prenguin consquè veiem el perill de l’exciència lingüística i trobin
trema dreta brandant la xecàntics en català que cobreinofòbia i el racisme sobre És tasca nostra buscar lemes i consignes xin les necessitats expressicompanyes racialitzades, perves en contextos informals.
què volem follar amb qui i en català (i en occità) i exercir una doble Ho hem de normalitzar.
com ens doni la gana, perquè
Ara bé, és tasca de l’inmilitància feminista i per la llengua
reivindiquem el dret a decidependentisme, al complet,
dir també sobre el nostre
dones i homes, veure que en
cos i les nostres vides, però no cal parlar- evidenciar que el debat no és aquest. L’o- les lluites compartides, i la de les dones
ne més perquè cantàvem contra el pa- pressió de les dones va més enllà del nos- ho és, es tracta de sumar, no de silenciar
triarcat en castellà. Ho recordo perquè tre melic. L’errem si la llengua s’utilitza com ni de dividir, es tracta d’implicar-se. I perem sembla que el temps de parlar de fe- a arma per a deslegitimar la lluita feminista, doneu però, sobretot, es tracta de deixarminisme s’ha exhaurit i potser haurem perquè és internacionalista, perquè és nos parlar a nosaltres, i de fer callar als
d’esperar tres-cents seixanta-cinc dies. compartida, perquè és universal, perquè homenots de torn que essent uns masSón ganes de mirar cap a una altra ban- defensem drets i anem contra opressors. clistes ara ens donen lliçons de catalada i menystenir la força dels missatges.
Autocrítica. A la manifestació de nitat. Noies, tenim deures. Nois, torneu
Prepareu-vos perquè ara barrejaré Barcelona hi havia pancartes en caste- al primer paràgraf d’aquest article i parperes amb pomes. En aquest país nostre llà, sí. Molts dels lemes que es cantaven lem dels nostres drets tot l’any.
la llengua occitana està doblement mino- eren en castellà, sí. Tenim una sèrie de
ritzada, pel castellà, i atenció, també pel ca- proclames habituals en les manifestaPublicat a El Món.cat

Ana del Frago

Ana del Frago ha renunciat a ser la cap
de llista del PSC a Barberà després de
ser detinguda per un presumpte delicte
de malversació i prevaricació. Segons va
dir, el motiu és que no vol “perjudicar el
projecte dels socialistes a Barberà”.
pàgina 8

Cerdanyola CH

A les portes de la glòria: les jugadores
de l’Hoquei Sarda són les subcampiones
de la Copa de la Reina. El conjunt de
Carles Marín va perdre la final a Reus
contra el poderós Gijón, després d’haver
eliminat tant el Manlleu com el Voltregà.
pàgina 12

Aquí es
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El Twitter en paper

@jonathanmartinz
La lista de políticos y
periodistas que mintieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz.

@ArielKanievsky
Los que ahora protestan con indignación
por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Albert Rivera comparó el lazo amarillo catalán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es selectiva.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
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@wagensberg
Davant de l'auge dels
atacs racistes cal urgentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol disputa electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament mediàtic.

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@_ju1_
Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis
y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espoleados por la diaria y sistemática propaganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

olèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill
en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

P

urt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que encara no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mítica d'un dels artistes més importants del segle XX.

S

nternet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenatges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lusionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador.

I

na balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf, bussejador i director d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès
de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por".

U

onald Trump és campió d'un torneig de golf sense participarhi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Després d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa només mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

D
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Comencen les obres per fer
el nou skatepark de Ripollet

2

La Generalitat estudiarà
el soterrament de la C-58 a Ripollet

3

Detenen l’exalcaldessa de Barberà
per un presumpte delicte de malversació

4

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

5

Ripollet tindrà finalment
dos instituts escola el curs que ve

Mirar-se al mirall

Éssers rendits

per Jordi Lleal

per Francesc Reina

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la madrastra de La Blancaneu i pregunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del segle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crítica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veures'hi lletja. Una societat pretesament democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'incomplir contínuament les convencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.
Al parc d'atraccions del Tibidabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges deformades de qui s'hi posa al davant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de departaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència.

Ens trobem en el camí que havíem desitjat evitar i encara que
ens fem grans i les pors desapareixen, la ficció cobra sentit. De
què ens serveix enganyar-nos?
Hi ha èpoques en què les
paraules són un exercici de
nostàlgies i malenconies. El
nom es diu absència, ara ja un
buit, una història dolorosa. Es
deia Manuel.
Curant oblits per rescatar,
una toponímia revela que allà alguna vegada va habitar algú: un
paleta, un ferrer, un conductor,
una administrativa, una dependenta, una comercial, però
tot això pertany a edats geològiques desaparegudes, on avui
no queda més que roba bruta,
mans tremoloses, i en la penombra, un fred acumulat que
traspassa les pedres, el paviment
del carrer. La geografia del seu
món és extraordinàriament difícil, cobert de regions, depressions i altiplans en unes goles
que s'apilen entre cartons i humitat. Penjats en una mena de
pont de sospirs, beguts, la terra
enfonsada mostra el que va
quedar en aquella bassa morta
amb olor de velles coses ocultes
en un ample de parets cobertes
de taques al llarg del cel i el fum.
Habiten un país nocturn de
gent en silenci que només es desperta quan s'aixequen les ampolles buides entre gats malalts,
un país de visions, menuts i
fantasmes, de mànigues trenca-

des i sabates flotant com fulles seques entre metalls doblegats,
estesos, aixafats. Els vestits sense vida, tremolosos com motlles
freds viatgen a la ferralla. Món
mort de visions i formes fràgils
amb petjades i evocacions d'un
tèrbol cabal que roda. Tots els
temps bateguen, i vénen i van en
ressaca d'ulls aclucats que en ritme maldestre repeteixen les mateixes paraules de despit o d'amor encès, penjat del cor.
Romàntica gàbia d'animals
devorats, com una colònia d'ocells en un bosc d'ombres on fa
olor de roba bruta i vi ranci. S'imaginen un lloc polit i transparent on només hi ha miratges, reflexos, descomposicions d'una
pantalla fictícia.
No aniran gaire lluny. On
han d'anar a parar tan ullerosos i pàl·lids si tan sols és hora
de somiar? Apuntant al cel,
on la guerra es viu entre veïns,
l'esclavitud sembla una cosa
impossible.
Diu la Bíblia que els lleons no
van poder obrir la boca per acabar amb en Daniel, que no li van
fer mal perquè era innocent,
perquè no havia fet res dolent.
Sembla que els miracles existeixen quan es pot arrencar la Carme, la Sílvia, el Josep, el Jordi o
l'Andrés de les urpes del mal, encara que de vegades se'ns escapen altres vides, la del Manuel i
alguns altres, com el Juan, que
no trigarà a caure.

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

A les xarxes

#Zoido

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comentarios.

#PortadaABC

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sacar el legado imperial como una victoria
de 2019.

#JuveAtleti

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta.
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Política | Obertura de diligències a l’alcalde per l’1-0

Març 2019

L’alcalde Carles Escolà va denunciar a finals del mes passat “el caràcter polític”
de les diligències prèvies que s’han obert contra ell en relació amb la seva
suposada participació en la preparació del referèndum de l’1 d’octubre.

Més del 50% dels bellaterrencs
volen formar part de Sant Cugat
» És el resultat de la recollida de signatures entre el veïnat
» S’ha assolit el percentatge mínim per continuar amb el procés
POLÈMICA4La comissió promotora de l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat va anunciar a finals del mes passat que la recollida de signatures per fer realitat la seva reivindicació ja ha superat el suport del 50% dels
veïns i veïnes majors d’edat empadronats a Bellaterra. Tot i haver assolit el percentatge mínim que s’estableix per continuar
amb el procés, la comissió ha decidit deixar obert el document
per seguir recopilant firmes de
les persones que es vulguin sumar a la causa.
Els motius que es van al·legar
quan es va engegar aquesta campanya van ser que, segons un estudi sobre els hàbits de consum
del veïnat de Bellaterra que es va
fer a finals del 2013, un 60% té
més relació amb Sant Cugat, el
20% amb Sabadell, l’11% amb
Barcelona i el 9% amb Cerdanyola. Una altra de les raons que
es va posar sobre la taula va ser

Inauguració del memorial
a les víctimes de l’amiant

HOMENATGE4L’Associació de
víctimes afectades per l’amiant
de Catalunya inaugurarà el 26 de
març, a les set de la tarda, el memorial als treballadors i treballadores de la fàbrica Uralita i al
veïnat víctima de l’amiant.
La peça, creada solidàriament per un familiar d’una víctima de l’amiant, estarà situada
a l’encreuament entre Ripollet i
Cerdanyola, en un espai entre la
carretera N-150 i l’avinguda de
la Creu Roja. Aquesta ubicació

no és casual, ja que està molt a
prop de les naus industrials de la
fàbrica Uralita. En aquests espais
es va portar a terme la producció de materials de fibrociment
al llarg de més de cinquanta
anys sense cap mena de protecció per als treballadors ni per als
veïns i veïnes que tenien la seva
casa al costat de la fàbrica. Segons l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), l’amiant és el responsable cada any de més de
100.000 morts a tot el món.

Bellaterra continua la seva campanya per abandonar Cerdanyola. Foto: Arxiu

l’existència de l’AP-7 i el campus
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, dos elements que,
segons van explicar des de la comissió, “han estat determinants
per ofegar la mobilitat cap a
Cerdanyola”.
De manera paral·lela a
aquesta acció, l’EMD de Bella-

terra va explicar a través d’un comunicat que demanarà la modificació dels límits territorials
per tal d’incloure Can Fatjó dels
Aurons a Bellaterra.
La mesura s’exposarà a la
Junta de Veïns de Bellaterra
amb la intenció d’arribar després
a la Generalitat.

Imatge d’arxiu de la fàbrica Uralita. Foto: Ajuntament

La vida de‘Shirley Valentine’

CULTURA4L’essència del 8-M
va tenir continuïtat el 15 de
març al Teatre Ateneu amb la representació de l’obra Shirley
Valentine. L’actriu Mercè Arànega va ser l’encarregada de posar-se en la pell de la protagonista, la qual es converteix en un
exemple d’apoderament femení.
La funció es va presentar en
forma de monòleg i va barrejar
el to humorístic amb moments
de reivindicació feminista. L’obra va explicar la vida de la Shir-

ley, una mestressa de casa de Liverpool que té una relació rutinària amb el seu marit i els
seus dos fills, els quals ja han
marxat de casa.
Un dia, una amiga li fa un regal sorprenent: un bitllet d’avió per marxar, totes dues, quinze dies de vacances a Grècia. La
proposta trasbalsarà la vida de la
protagonista, que començarà a
veure el seu dia a dia des d’un altre punt de vista molt més enriquidor i emocionant.

La història es basa en un
text de Willy Russel, un autor
que pretén posar sobre la taula l’apoderament d’una dona
vençuda per les circumstàncies, menyspreada pel seu entorn familiar i amb manca d’autoestima.
D’aquesta manera, la representació aconsegueix que els espectadors siguin testimonis de la
revolució personal que viu la
Shirley des d’una perspectiva
plena d’humor i tendresa.
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Cerdanyola: parlen els partits
» Escolà acusa l’EMD de Bellaterra d’alimentar el conflicte amb Cerdanyola de cara a les eleccions
» Els partits de l’oposició consideren que la gestió de l’actual govern municipal ha estat insuficient

C. Escolà (Guanyem)

C. Cordón (PSC)

H. Solà (ERC)

Ciutadans (Cs)

M. Buenaño (PP)

“L’oposició
ens ha
boicotejat
totalment”

“A ningú se li
escapa la situació
de deixadesa de
la nostra ciutat”

“La funció del
govern no és
buscar culpables
sinó suport”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 2.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
No hi pot haver una valoració quan
no hi ha hagut gestió.

"Hem hagut de governar malgrat
que no ens han deixat governar".
Són paraules seves durant la presentació de Guanyem Cerdanyola. Creu que l'oposició els ha
boicotejat?
Totalment. Durant tot el mandat
hem portat al Ple moltes propostes amb contingut transformador
i han estat rebutjades.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Tot i que és molt complicat reduirho a una xifra, sens dubte li atorgaria un suspens baix. A ningú se li
escapa la situació de deixadesa de
la nostra ciutat.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Suspès. No només no han complert amb les seves promeses més
enllà de l'estètica, sinó que no han
aconseguit transformar la manera
de fer política.

Escolà acusa l’oposició de no
haver-los deixat governar. Té
raó?
En un moment polític en el qual
segurament no tornarem a veure
àmplies majories, es fa més indispensable que mai la cerca de consensos i l’actitud dialogant. I sens
dubte, ambdues coses han estat absents en l’equip liderat per Escolà.

Escolà acusa l’oposició de no
haver-los deixat governar. Té
raó?
És una llàstima que es passi més
temps buscant excuses que solucions. Creiem que la funció del govern és remoure els problemes
que impedeixen fer les polítiques
desitjades i no buscar culpables
sinó suport.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Garantir que tots els veïns i veïnes
tornin a sentir-se representats per
la institució, més enllà que coincideixin o no amb la ideologia del
grup o grups que conformin el govern. Fer-los saber que es vetllarà
pel seu benestar com a prioritat.

Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que prendrà?
Estendre la mà a tots els grups municipals, tant si estan al govern
com a l’oposició. Tenim la responsabilitat de posar-nos d'acord per
millorar els serveis bàsics de la ciutat, com la neteja dels carrers.

Què proposa per solucionar el
conflicte de Bellaterra?
Els socialistes tenim la voluntat de
tornar a recuperar les relacions institucionals entre les parts -que
s’han vist molt deteriorades durant
els darrers anys- a fi d’arribar a un
nou conveni consensuat.

Què proposa per solucionar el
conflicte de Bellaterra?
ERC proposa un conveni com el de
Valldoreix que permeti a l'EMD assumir progressivament la corresponsabilitat en la gestió del seu
territori, inclòs el clot de Can Fatjó
si cal. En qualsevol cas, cal obrir
una nova etapa de cooperació
entre administracions.

Compromís ha apostat per fer
front comú amb els partits d'esquerres a través de Guanyem
Cerdanyola. Creu que així milloraran els resultats electorals?
Aquest és l'objectiu principal. Pensem que en aquest moment és
imprescindible que els partits
d'esquerres i sobiranistes transformadors sumem forces.
Pel que fa a la querella que ha
rebut per part de la secretària
municipal, des de l'Ajuntament
es van esgotar totes les vies per
afrontar el problema?
Sí, sense cap mena de dubte.
El serial de Bellaterra l'ha acompanyat tota la legislatura. Què
pensa fer al respecte si torna a
ser alcalde?
Hem treballat durant dos anys una
proposta de conveni que estem
segurs que hauria resolt la situació,
però ens hem trobat amb el bloqueig per part de l'EMD, que ha
prioritzat alimentar el conflicte
amb la vista posada a les eleccions.
Quina serà la primera decisió si
revalida l'alcaldia?
Parlar d'una sola mesura és molt
electoralista. En tot cas, les prioritats seran consolidar els avenços
iniciats durant l'actual mandat.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Des del PSC estem oberts a sumar
amb tots aquells grups que estiguin disposats a treballar en un
projecte de progrés per a Cerdanyola en el qual els veïns i veïnes
siguin l’única i veritable prioritat.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Només descartem pactar amb
partits que no comparteixin els valors republicans de llibertat, igualtat i solidaritat.

Escolà acusa l’oposició de no
haver-los deixat governar. Té
raó?
És fals. La responsabilitat màxima
la té Escolà.
Què cal fer per millorar Cerdanyola?
No prometre coses irrealitzables i
prioritzar les persones i les seves
necessitats.
*Ciutadans encara no ha triat
el seu candidat o candidata.

Escolà acusa l’oposició de no
haver-los deixat governar. Té
raó?
En absolut. Escolà no ha escoltat
l’oposició durant aquests 4 anys.
Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Sortir de l’AMI. És inacceptable que
el nostre municipi formi part d’aquesta associació que representa
una minoria de ciutadans de la
nostra ciutat.

J. Sánchez (JxC)

Iniciativa (ICV)

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 2.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un suspens, un 3.

Escolà acusa l’oposició de no
haver-los deixat governar. Té
raó?
Sí, en part. Però tampoc hi ha
hagut una política de mà estesa
cap a l'oposició.

Escolà acusa l’oposició de no
haver-los deixat governar. Té
raó?
No la té. És el govern el que no ha
sabut governar.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Reunir els grups municipals per
saber si volen col·laborar per tirar
endavant projectes de ciutat que
estan aturats des de fa temps.

Què cal fer per millorar Cerdanyola?
Escoltar les persones i pensar
abans de prendre una decisió.
*ICV i Podem estan negociant presentar una candidatura conjunta.
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Reforma | Comencen les obres a la Ronda Santa Maria
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L’Ajuntament va anunciar el 14 de març l’inici de les obres de reurbanització de
la vorera industrial de la Ronda Santa Maria. Una de les actuacions principals
serà la reforma de l’aparcament, que s’ampliarà amb noves places en bateria.

Ana del Frago renuncia
a ser la cap de llista del PSC
» L’exalcaldessa va ser detinguda per malversació i prevaricació
» Del Frago diu que no vol “perjudicar el projecte dels socialistes”
Sònia Garcia
BARBERÀ
Ana del Frago fa un pas al costat després de ser detinguda i posada en llibertat provisional per
un presumpte delicte de malversació i prevaricació. L’exalcaldessa va anunciar el 14 de
març que renuncia a la seva
candidatura per encapçalar la
llista del PSC a Barberà de cara
a les eleccions municipals.
Segons un comunicat que va
fer públic el PSC, del Frago ha
pres aquesta decisió després de
“dies de reflexió personal” i amb
l’objectiu “de no perjudicar el
projecte col·lectiu dels socialistes a Barberà”.
A través d’aquest document,
l’exalcaldessa apunta que per a
ella “l’interès de la ciutat i dels
veïns està per sobre de personalismes”. En aquest sentit, es mos-

Més a prop d’unir el nucli
del municipi amb Baricentro

URBANISME4El projecte de la
passarel·la que unirà el nucli
urbà de Barberà i Baricentro
està una mica més a prop. Les
obres, que compten amb un
pressupost de dos milions i mig
d’euros, començaran a finals
d’aquest any i s’executaran durant el 2020.
Aquesta actuació permetrà
connectar de forma segura la
ciutat amb el sector de Baricentro, resolent així una situació
que des de fa molts anys és una

de les reclamacions principals
dels barberencs i barberenques
per la perillositat que representa. El projecte proposa resoldre
aquest problema amb la construcció d’una passarel·la al pont
de la carretera N-150.
Aquesta nova estructura tindrà una longitud aproximada de
570 metres i arribarà fins al límit
amb Cerdanyola. La passera
comptarà amb una plataforma
compartida que permetrà el pas
de vianants i bicicletes.

Ana del Frago en un acte del PSC. Foto: Twitter (@pscbarbera)

tra convençuda que el PSC sabrà
trobar “la millor persona per encapçalar un projecte solvent i de
futur per a Barberà” i agraeix “totes les mostres de suport rebudes
durant les darreres setmanes”.
Cal recordar que el jutge va
decretar llibertat provisional amb
mesures cautelars per a del Frago i una fiança d’un milió d’euros
després de ser detinguda per

presumpta malversació i prevaricació. En concret, s’acusa la socialista de subvencionar de manera irregular l’entitat que gestionava l’emissora municipal,
Amics de Ràdio Barberà, durant el seu mandat. Per aquest
motiu, els agents van entrar el 19
de febrer a l’Ajuntament per detenir l’exalcaldessa i altres persones implicades en el cas.

Imatge virtual del resultat final de les obres. Foto: Ajuntament

Nou radar mòbil a la ciutat

TRÀNSIT4La Policia Local
compta des del 4 de març amb
un nou radar que ajudarà a vetllar pel compliment dels límits de
velocitat als carrers de la ciutat.
L’aparell, que compta amb
un sistema d’última generació,
s’anirà ubicant en diferents espais del municipi, tant en carrers
principals com en vies d’accés als
polígons industrials o als carrers d’entrada i sortida a Barberà. L’objectiu fonamental que
persegueix aquesta iniciativa és

evitar un dels components que
actualment provoca una major
incidència en la sinistralitat viària: la velocitat.
De fet, diferents estudis afirmen que aproximadament vuit
de cada deu morts per accidents
de trànsit estan relacionades
amb aquest factor.
25 ATROPELLAMENTS
Aquesta tendència també es
detecta al municipi, on la velocitat és una de les causes més

comunes quan es produeixen
accidents entre vehicles o entre
vehicles i vianants.
Segons van assegurar fonts
municipals, el motiu que ha
propiciat la instal·lació d’aquest nou radar a la ciutat està
relacionat amb les darreres dades sobre seguretat viària.
En aquest àmbit, el municipi va registrar un total de 25
atropellaments el 2018 i 305
atestats per accidents de trànsit durant el darrer any.

Els contrastos de l’art romànic
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Pàgines especials

4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, discretament integrat amb la natura. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensibilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aquella època. T'agradaria comprovar-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.
BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba escampat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Març 2019

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Catalunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els dibuixos en baix relleu que decoren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per facilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Lillet i la Cerdanya.

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El primer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art romànic molt envejada, que inclou el frontal de l'altar de l'església de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca procedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les decorant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El tercer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evidentment, al monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, una
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singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva planta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada.

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de primeríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament esculpits amb temàtiques molt variades. També l'abadia de Montserrat, especialment la seva portalada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta policromada que és la patrona de Catalunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardona: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. Demostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb empremtes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Terrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes extraordinàries pintures murals dedicades al martiri de l'arquebisbe de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 capitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'apuntis a una visita guiada!
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Obres | Millores als carrers de Balmes i de Sant Jaume
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L’Ajuntament ha previst iniciar aquest mes les obres d’ampliació de les voreres i
la millora dels passos de vianants dels carrers de Balmes i de Sant Jaume. L’objectiu d’aquesta reforma urbanística és pacificar el trànsit de la zona afectada.

S’aprova la municipalització
de les escoles bressol
» La gestió es farà a través d’una societat mercantil pública
» Segons Col·lectiu Ronda, es millorarà la transparència del servei
POLÍTICA4El Ple del 28 de febrer va aprovar definitivament
els acords relatius al canvi de
gestió directa de les escoles bressol municipals de la ciutat.
Aquesta mesura suposa que, a
partir d’ara, serà l’Ajuntament
qui s’encarregarà d’aquest servei
en lloc de deixar-lo en mans
d’un ens privat.
El punt va comptar amb els
vots favorables de la regidora no
adscrita, d'ERC, Cs, PSC i Decidim, l'abstenció del PP i el vot
contrari del PDeCAT. Segons
fonts municipals, la gestió de les
escoles bressol es farà a través de
la societat mercantil Genera,
100% pública i creada per l’Ajuntament, la qual també s'ocuparà de gestionar la neteja dels
edificis municipals i de les instal·lacions dependents de l'Ajuntament.
Per tal de portar a terme
aquest canvi, des del consistori
van demanar assessorament al

El veïnat decidirà com
invertir 300.000 euros

PARTICIPACIÓ4Els veïns i veïnes poden votar fins al pròxim
24 de març els projectes finalistes de la tercera edició dels pressupostos participatius, convocats
per l'Ajuntament i dotats amb un
total de 300.000 euros.
Un dels àmbits de millora
que es repeteix en diferents propostes és la millora de l’enllumenat a diferents zones de la ciutat, com el Camí de la Serra, el
carrer de Barberà, la carretera de
l’Estació o el Parc dels Pine-

tons. La preocupació pel medi
ambient també està present dins
de la convocatòria amb una mesura que demana la instal·lació
als instituts del municipi de contenidors especialitzats en la recollida d’aparells electrònics que
ja no es fan servir, com ordinadors, mòbils o càmeres de fotos.
Les persones interessades
a participar en la votació ho poden fer a través de la pàgina web
municipal o presencialment al
Centre Cultural.

El Ple es va celebrar el 28 de febrer. Foto: Ajuntament

Col·lectiu Ronda, el qual va encarregar un estudi amb la intenció de determinar la viabilitat de la mesura i la seva futura
organització. Segons aquesta
anàlisi, la gestió directa de les escoles bressol per part del consistori comporta molts beneficis,
com l’apropament a les necessi-

tats reals de les persones usuàries del centre i una major transparència. Al mateix temps,
Col·lectiu Ronda va apuntar que
suposa una optimització de costos pel fet que l’ens de gestió sigui una societat íntegrament
pública, eliminant els sobrecostos lligats a l’empresa privada.

La votació finalitza el pròxim 24 de març. Foto: Ajuntament

Reforma del Poliesportiu

URBANISME4L’Ajuntament va
presentar el 21 de febrer el Pla
Director de reforma del Poliesportiu Municipal. Segons fonts
municipals, ja s’ha començat a
treballar el projecte executiu,
que tindrà un cost aproximat
d’uns 9 milions d’euros i que preveu un període d’obres d’uns
dos anys i mig.
El Poliesportiu rep actualment una mitjana de 8.500
usuaris a la setmana i recull
prop d’unes 70 queixes l’any, la

major part de les quals estan relacionades amb l’estat de l’edifici que acull les piscines descobertes.
Precisament aquesta part de
l’equipament serà enderrocada
amb la intenció de donar continuïtat a l’edifici principal i d’ampliar la zona de vestidors. De manera paral·lela, s’eliminarà l’actual espai d’activitats dirigides i
l’annex del bar, cosa que permetrà ampliar l’espai de gespa de
les piscines descobertes.

D’altra banda, es preveuen
altres actuacions com la millora
d’habitabilitat al soterrani amb
la construcció d’un pati anglès
que deixarà entrar la llum natural. La planta baixa també es modificarà amb l’objectiu de reordenar l’espai en dos grans passadissos. A més, es rebaixarà l’alçada del terra de la sala central
on es fan els entrenaments per
tal que sigui possible jugar a
competicions de tennis taula en
Divisió d’Honor.
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Bàsquet | La UE Barberà no es resigna a perdre la categoria

Cinc jornades decidiran en quina categoria juga la UE Barberà el curs que ve. L’equip, que
durant gairebé tot el curs ha estat a la zona baixa, es resisteix a perdre la categoria, malgrat
que ocupa una de les posicions de promoció. Alfindén i Sant Josep seran els pròxims rivals.

Un enorme Cerdanyola CH,
subcampió de la Copa a Reus
» Només el Gijón va poder evitar que l’equip aixequés el títol
» Les de Carles Marín tornen a pensar al cent per cent en l’OK Lliga
Pau Arriaga
CERDANYOLA
Només el poderós CH Gijón va
evitar que el Cerdanyola CH visqués el dia més gloriós de la
seva història a Reus. Les de Carles Marín van ser, de forma unànimement reconeguda, l’equip
sorpresa de la Copa de la Reina,
que es va celebrar a Reus entre
els dies 21 i 24 de febrer. Les cerdanyolenques només perdrien el
partit pel títol contra les asturianes, multi campiones tant de lliga com d’Europa.
Abans d’aquest partit, pel
camí, el Sarda va deixar enrere
dos dels rivals més potents de la
lliga, el Manlleu (4-6 en la ronda
de quarts) i el Voltregà (4-5 en la
semifinal), dos dels quatre millors
equips de la lliga, de manera que
en el partit decisiu, tota la pressió
havia de ser per a les asturianes,

El Sarda va ser la gran sorpresa de la Copa. Foto: Luis Velasco / FEP

clarament favorites contra un
equip molt més inexpert.
El somni de les cerdanyolenques de ser campiones va estar viu
fins a la recta final del primer
temps. Les de Marín, a més, van
remuntar el gol inicial del Gijón,
amb dues dianes de Gemma Solé
i de Noëlie Paredes en poc més de
set minuts. El Sarda, però, encaixaria tres gols en poc més de tres
minuts que van capgirar el resul-

tat de nou al descans, un 2-4 favorable a les asturianes.
El Sarda, però, veuria com les
seves rivals encara marcarien dos
gols més, de manera que el 3-6 de
Júlia Canal donava unes esperances molt minses. El Gijón,
però, encara marcaria un altre gol.
Així, l’equip ja centra el 100%
dels seus esforços a la lliga, on és
cinquè amb 32 punts. Vila-sana o
Manlleu seran els pròxims rivals.

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

Lluny del perill, però
també a una certa distància de les posicions
nobles. El Cerdanyola
FC ha trobat la tranquil·litat en
la meitat de la classificació, amb
42 punts després de 30 jornades.
Els blanc-i-verds afronten
ara el tram decisiu del curs, que
servirà per decidir si en la recta
final del curs poden tenir opcions
d’acostar-se a la zona alta. El Cerdanyola rebrà el líder, l’Hospi, en

una jornada intersetmanal el dia
20, visitarà el camp del Santfeliuenc i afrontarà dos partits seguits a les Fontetes: contra el Vilafranca i contra el Castelldefels.

400 PARTITS DE CARRILLO
En el partit contra el Sants a l’Energia, Toni Carrillo va celebrar
el seu partit número 400 a la
banqueta del club. És l’entrenador de la categoria amb una trajectòria més longeva.

L’FS Ripollet, a punt de
proclamar-se campió de lliga

Encara falten vuit
jornades perquè
s’acabi la lliga, però
l’FS Ripollet podria
celebrar el títol i l’ascens de categoria molt abans del mes de
maig (els últims partits estan fixats per al darrer cap de setmana d’aquell mes). I és que els ripolletencs continuen sense fallar
(20 victòries i només dos empats)
i acumulen 17 punts més que el
segon, el CFS Arenys de Munt.
Així, és només qüestió de setmanes (podria ser a principis o a
mitjans d’abril) que els de Sergio

Oruj guanyin un títol més que
merescut. La visita a Vacarisses
i el partit a casa contra el Gràcia
FSC tancaran el mes, mentre
que els primers reptes de l’abril
seran a la pista de l’Estel-Vallseca i a casa contra el Jesús-Maria.
LA COPA, CONTRA EL MATARÓ
Ara, però, comença un tram de la
temporada on cal repartir les
forces també amb els partits de
Copa Catalunya. Després de superar el CN Sabadell, el pròxim 7
d’abril el Ripollet rebrà la visita
del Futsal Aliança Mataró.

Les Rookies, invictes en
el principi de la segona volta

Un moment del matx contra les Dracs. Foto: Dako Photos / BR

La segona meitat de la Lliga
Nacional de
Futbol Americà femenina es
posarà en marxa amb les Rookies defensant la seva condició
de líder invicte. El conjunt barberenc ha dominat, de forma
clara, els partits de les primeres
quatre jornades i ara descansarà fins al darrer cap de setmana
del mes, quan l’equip visitarà el
camp de les l’Hospitalet Pioners,
un dels conjunts de la zona baixa de la classificació.

Les vigents campiones van
posar el punt final a la primera
volta el passat diumenge 3 a Badalona, amb un clar 0-46 contra
les Dracs, l’únic equip de tota la
lliga que encara no ha aconseguit
guanyar cap dels seus partits. Sabrina Marques, autora de quatre
touchdowns, va ser la gran protagonista del partit que es va jugar al camp de Pomar.
Després del matx contra les
hospitalenques, ja a l’abril, les
Rookies tornaran a Can Llobet
per rebre les València Firebats.
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Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.
La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: David Ruano

Comença el compte enrere per veure en directe Carlos Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a
dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan exhaurides. El públic podrà escoltar en directe les cançons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Guerra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú
amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al detall on no faltaran els efectes especials. Després
d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o
Múrcia. A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en
la venda d’entrades a Barcelona, posant una fotografia amb la imatge del seu disc que es completa amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entrades d’un dels teatres més bonics que pot existir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de
març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,
cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis
que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival programa més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Llibres

La fitxa

?

C A R L O S

QUI ÉS

...

Ser un cantant d’èxit mundial

ÉS FAMÓS PER

El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

?

Anunciar el seu concert a Barcelona

QUÈ HA FET

Serà el 27 de març al Palau de la Música

...

A LES XARXES

Teatre

R I V E R A

Agraeix l’exhauriment d’entrades

També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

Música

Pelis i sèries

El tránsito de fuego
Eunice Odio

Bed & Breakfast
Laia Fort

Abrera-Mura
L’Home Invent

Mula
Clint Eastwood

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquenya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del segle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és present i, al mateix temps, res existeix.

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de tensions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posarà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.
Al Teatre Gaudí de Barcelona.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que estiguem en ple març. I ho fa amb el primer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accepta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, començarà a ser vigilat per l’Agència antidroga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.
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Cerdanyola
DISSABTE 23 DE MARÇ
19:00 El pròxim dia 23 arriba un nou espectacle de la Casa de Andalucia que presenta l'Escola de Baile Flamenco, anomenat Maestros.
/ Teatre Ateneu.

Vespres literaris torna amb
el llibre ‘Los hijos de los días’
Dissabte 6 d’abril a les 19:00

PROPOSTES
Barberà

Un taller d’escriptura de
microrrelats per tancar el mes
Divendres 29 de març a les 18:00

Ramon Pardina, escriptor i guionista,
serà el responsable d’aquesta sessió
monogràfica en el qual ensenyarà a escriure microrrelats en clau d’humor. /
Sala Salvador Allende.

DIVENDRES 22 DE MARÇ
18:00 Sandra Rossi serà l’encarregada de la sessió anomenada Mà i manetes, que s’emmarca en les activitats infantils del mes, concretament en l’Hora del conte per a menuts.
/ Sala Salvador Allende.
La novel·la Los hijos de los días, d’Eduardo Galeano, serà la protagonista
de la primera sessió dels Vespres literaris del pròxim mes d’abril. / Centre
Cívic Montflorit.

Ripollet

22 I 23 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant dos dies se celebrarà, com
cal, el vint-i-cinquè aniversari de la Gresca,
amb activitats com cercaviles, espais de joc
per a nens, o l’esperat concurs de paelles. /
Parc de Massot.

DILLUNS 25 DE MARÇ
19:00 Darrera sessió del taller de cuina tradicional
que ensenyarà els alumnes a preparar plats
deliciosos. Aquest curs va posar-se en marxa a principis del passat mes de febrer. / Centre Cultural.

Comarca

‘Loving Vincent’, l’amor per
Van Gogh arriba a Sant Cugat
Dijous 28 de març a les 17:00

SANT CUGAT Loving Vincent és la
pel·lícula francesa que explica la història d’un jove fanàtic de Vincent Van
Gogh. / Cinemes Sant Cugat.

Esports
DISSABTE 23 DE MARÇ
CERDANYOLA Partit d’hoquei corresponent a la
divuitena jornada de l’OK Lliga femenina entre el CH Cerdanyola i el CP Vila-Sana (21:00).
/ Pavelló Can Xarau.

L’FS Ripollet tancarà el mes
a casa rebent el Gràcia FSC
Dissabte 30 de març a les 18:30

DIMECRES 20 DE MARÇ
SANT QUIRZE Làser: Transformant la llum en una
navalla suïssa serà el nom de la pròxima xerrada de l’Aula d’extensió universitària (18:00).
/ Sala Josep Brossa - La Patronal.

DIMECRES 27 DE MARÇ

DIMARTS 9 D’ABRIL

18:00 L’últim dimecres d’aquest mes, els responsables de la Roma faran una nova sessió
del taller de cuina anomenat Mastercheff, perquè els joves aprenguin a cuinar. / Espai Jove
La Roma.

SANT QUIRZE Farem una nova xerrada del Cicle d'Alimentació Saludable amb el títol:
Saps el què menges?, coordinada per la nutricionista Anna Gispert (19:00). / Sala d'actes de la Biblioteca.

RIPOLLET Partit de futbol sala de la
vint-i-quatrena jornada de Tercera
Divisió entre l’FS Ripollet i el Gràcia FSC
de Barcelona. / Pavelló Joan Creus.

| 16

líniavallès.cat

Març 2019

Pròxima edició: 16 d’abril

