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Les drogues tradicionals conti-
nuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumi-
dors, principalment per la faci-
litat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàn-
cies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Des-
envolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues ob-
tingudes de consumidors vo-
luntaris durant el 2018. 

El consum de droga dels ca-
talans és de substàncies tradi-
cionals i més pures, ja que la ma-
joria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estu-
dis anteriors. Concretament, l’a-
dulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la co-
caïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt peri-
llosa, ja que el consumidor no no-
més fa front als efectes de la ma-
teixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.

DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que pas-
sa a altres països europeus. Con-
cretament, des del 2011 la pre-
sència de mostres de les ano-
menades ‘NSP’ (Noves Subs-
tàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’a-
parició d’aquest tipus de subs-
tàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradi-
cionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mos-
tres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD. 

Per la seva part, la Coordi-
nadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que mal-
grat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'in-
terès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a subs-
tàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintè-
tics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els pro-
blemes que estan provocant al-
gunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilar-
ne l’aparició”. 

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxi-
comanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciu-
tat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües resi-
duals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.

La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Bai-
xos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Euro-
pea està augmentant.

Alex Suárez
CERDANYOLA

La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix

» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

SALUT4El subdirector gene-
ral de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la im-
portància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels con-
sumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concen-
tració, i si hi ha adulte-
rants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una apro-
ximació al consum de la dro-
ga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de dro-
ga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de subs-
tàncies il·legals. 

D’altra banda, Colom des-
taca que a Catalunya no exis-
teix un consum massiu de no-
ves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, uti-
litzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una ten-
dència preocupant i un tema
greu per a la salut pública es-
tatal, com és el cas del fenta-
nil als Estats Units.

Menys adulteració 
comporta menys riscos



Opinió

| 4

líniavallès.cat Abril 2019

Dipòsit Legal: B 12316-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

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

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i

Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas (Bar-

celona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Su-

rribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduar-

do Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola

Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (contro-

ller) Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Her-

nández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

La lupa

per @Modernetdemerda                                                                                                                       

Ni aigua

Imagineu què hauria passat si Quim
Torra o Gabriel Rufián haguessin pu-
blicat una piulada on s'hi llegís "Els uni-
onistes no tindran ni aigua amb un go-
vern independentista!". Aneu-ho ima-
ginant. Portades escandaloses a tots els
diaris durant dies i dies. Qüestió na-
cional. Ana Rosa, Griso i Ferreras sen-
se donar l'abast. Declara-
cions diàries de l'unionisme
exigint la dimissió del pro-
tagonista. Anuncis de me-
sures contundents contra
l ' i n d e p e n d e n t i sm e ,
apel·lant a la necessitat de
domesticar-lo. Rodes de
premsa a Europa per denunciar odi, et-
nicisme i tot el que fes falta. Un nou 155
i més repressió per controlar aquesta
colla de supremacistes hitlerians.

Aquest, a grans trets, és l'escenari
que tindríem avui. Però aquest escenari
no arribarà a existir mai, perquè qui va
escriure aquesta piulada no va ser cap
líder independentista, sinó el compte
de Ciudadanos. Deia així: "¡Los sepa-
ratistas no tendrán ni agua con un Go-
bierno de Albert Rivera! El próximo
28A tendremos la gran oportunidad de
enviar al Sanchismo a la oposición para
sacar las zarpas de Torra, Rufián y Pu-

igdemont de nuestro país”. D'aquest
vòmit real i infame -i sense conse-
qüències, evidentment- en trec tres
conclusions ràpides.

La primera, que el silenci que l'ha en-
voltat és el silenci de la impunitat. De qui
és conscient que pot dir el que vulgui per-
què sap que és el fort, qui té el poder, la

violència, les institucions, la justícia, les
influències i la capacitat de destruir im-
punement. I tot el seu entorn estatal -fins
i tot el més antagònic- també ho sap, des
de l'extrema dreta fins a l'esquerra més
pura; tots ells avalen aquest llenguatge
amb el seu silenci perquè, inconscient-
ment, els és propi, vàlid, legítim. I aquest
mutisme mediàtic és tant o més in-
quietant que la mateixa expressió.

La segona té a veure amb un altre
silenci majoritari: el nostre. Fins a
quin punt les nostres ments s'han
acostumat a ser esventrades que ja ni
ens pertorba una declaració com aques-

ta. Quina pell tan dura tenim, i quin
sentit de l'honor tan minat com a país.
Ens amenacen amb una frase que
busca novament la deshumanització
del col·lectiu i no som capaços ni d'ai-
xecar el dit i protestar. Perquè ja ho te-
nim assumit, ens és intrínsec, es veu
que hem nascut perquè ens recordin

cada dia que en algun mo-
ment acabaran definitiva-
ment amb nosaltres.

I, finalment, l'última con-
clusió té a veure amb el con-
tingut mateix de la piulada.
‘Ni agua’. Aquest ‘ni agua’ és
molt significatiu, perquè fa

un tuf a literalitat que espanta. Pot
semblar una simple expressió, però és
també una declaració d'intencions. Si no
tinguessin ulls a sobre -força estràbics,
per cert- estarien temptats d'aplicar-lo
bastant al detall. Ni aigua. Ni el més pe-
tit dels gestos contra aquest enemic
que se'ns resisteix incomprensiblement
i a qui ja no sabem com condemnar. 

No tinc clar quina de les tres con-
clusions em preocupa més. Però tam-
poc tinc clar quina de les tres conclu-
sions preocupa menys als ciutadans
d'aquest Estat que de mica en mica va
esmicolant-s'ho tot.

Ens amenacen amb una frase que busca
novament la deshumanització del col·lectiu 

i no som capaços ni d’aixecar el dit

Per defensar Eduardo
Inda s’argumenta que

ha destapat molts casos
de corrupció. Bé, tu pots administrar els
casos a conveniència per perjudicar o
beneficiar sectors de partits afins o en-
emics. Traficar amb la informació a
conveniència és més vell que anar a
peu...

El Twitter en paper

Aquest home ha en-
tregat la vida per de-

nunciar crims de guerra.
Des del seu captiveri no va callar i va se-
guir denunciant la injustícia genera-
litzada. No va dubtar a reivindicar la
causa catalana malgrat pressions. La
detenció de Julian Assange ens inter-
pel·la a tots i totes.

Decenas de periodistas
y políticos que crecie-

ron con el mito del Wa-
tergate, soñando desde la adolescen-
cia con lo heroicos que serían frente un
Watergate español. Y ahora que lo tie-
nen en frente... hablan tan bajito. Como
debe doler ese silencio en la soledad
del espejo.

Es poden deixar morir
milers de refugiats al

mar. Es poden vendre ar-
mes a règims assassins. Es poden fer
guerres que maten desenes de milers
de persones. I no passa res. Però ai d'a-
judar a morir una persona malalta ter-
minal que ja en té prou... El nostre, ab-
surd, món.

@JuanDiegoBotto@iuforn @Jordi_Armadans @AlbanoDante76

Aquí es
piula

Els semàfors

EMD de Bellaterra
El conflicte entre l’Ajuntament de 

Cerdanyola i Bellaterra torna a revifar.
El consistori ha presentat un nou recurs
contenciós-administratiu per denunciar
que l’EMD ha tornat a apujar les pilones

del Camí Antic de Sant Cugat.
pàgina 6

Aj. de Barberà
La Comissió de Seguiment per unes
Festes Lliures de Violència Masclista
de l’Ajuntament de Barberà ja ha co-
mençat a definir les accions que es

portaran a terme durant la Festa Ma-
jor per evitar actituds sexistes. 

pàgina 8

Futbol Sala Ripollet
Una temporada extraordinària que s’a-
caba amb un títol. El sènior de Sergio
Oruj s’ha proclamat campió del seu

grup de Tercera i s’ha assegurat l’ascens
a Segona B. La resta de partits, doncs, ja
es podran jugar amb molta més calma. 

pàgina 12
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Cerdanyola: parlen els candidats 
de les eleccions municipals1

2
L’exalcaldessa de Barberà 
renuncia a ser la cap de llista del PSC

Ripollet aprova la municipalització 
de les escoles bressol

Mirar-se al mirall

Machirulos

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

A les xarxes

@andreuginola: Si el Barça d’ahir us va
agradar, jo ja em retiro en una casa amb
piscina a la Costa Brava i us regalo aquest
futbol.

@norcoreano: El nivel de esta campaña
electoral lo resume el hecho de que va li-
derando las encuestas el único que toda-
vía no ha abierto la boca.

#EleccionsGenerals

@edugalan: Hay que recordar que ni Iggy
Rubin humilla a las víctimas del terro-
rismo, ni Broncano es homófobo, ni Rober
Bodegas es un racista. Por aclarar.

#HumorNegre #UnitedBarça

Safata d’entrada

Pa i circ era l’estratègia que feien
servir els governants de l’antiga
Roma per tenir el poble content
i evitar que es revoltessin.

Doncs ara sembla que els po-
lítics espanyols els volen imitar.
El pa és aquesta política de sub-
vencions amb què, donant uns
subsidis de misèria, eviten en-
frontar-se al problema de debò:
la gran taxa d’atur i les nefastes
polítiques per aconseguir llocs
de treball dignes. L’altre dia
Cayo Lara, tot un sindicalista
d’esquerres, estava molt pre-
ocupat per com es podria pagar
el PER si Catalunya s’indepen-
ditzava. El circ és aquest lamen-
table espectacle que donen els
representants dels partits uni-
onistes parlant de Catalunya. Els
independentistes som la causa
de tots els seus mals, els respon-
sables de tot el que els va mala-
ment i per tant ens han de tirar
a les feres. La seva propaganda
electoral és competir per qui
serà més dur amb Catalunya,
quin 155 ens aplicaran. Fins i tot
ja es tiren pel cap un possible
indult als nostres presos quan
encara no estan ni condemnats.
Ens entretenen perseguint lla-
ços grocs i prohibint paraules
que no els agraden i així s’estal-
vien de parlar del que els inco-
moda. De debò pensen que el
problema més gran que té Espa-
nya és la revenja contra Catalu-
nya? No tenen llistes d’espera als
hospitals? Tothom arriba a final
de mes? Hi ha prou mestres a les
escoles? Perquè d’això els polí-
tics només en parlen de passada.

Si fos espanyola, estaria molt
amoïnada amb aquests polítics.
Amoïnada i emprenyada! 

Pa i circ
per Gemma Cerezo

Entre el sí i el no
per Jordi Lleal 

Hem entrat de ple en el re-
molí de les campanyes elec-
torals en què Catalunya és el
cap de turc, l’ase dels cops.
Som el centre d’atenció de
tots els partits espanyols, que
per guanyar quatre vots ens
llancen amenaces de recen-
tralització, d’aplicar el 155 de
per vida, de tancar TV3 i Ca-
talunya Ràdio, d’acabar amb
la immersió lingüística a les
escoles, de fer marxar més
empreses cap a Espanya i
d’enviar-nos de nou ‘piolins’,
fiscalies i tribunals per ser
castigats i anorreats per sem-
pre. Quin panorama! 

Premem-nos les corretges
que ens en vindran de més
grosses, hem de refermar-nos
sense desmai en les nostres
conviccions. No és un dilema
entre esquerres i dretes, ara és
el moment del canvi de para-

digma, és l’hora de definir-
nos entre la independència de
Catalunya o l’unionisme espa-
nyol. N’estem farts d’amena-
ces, insults barroers i mentides
repetides mil vegades, als mí-
tings i als mitjans informatius
de la caverna. 

Diguem No! No a la re-
pressió, No al judici farsa, No
a la por, No als empresona-
ments de dones i homes inno-
cents, No ens deixarem dividir.
No als exilis forçats, No al fei-
xisme, No a l’homofòbia, No a
les clavegueres de l’Estat, No a
la monarquia, No, no i no! 

Diguem Sí! Sí a la demo-
cràcia, Sí al pacifisme, Sí a la
solidaritat entre els pobles, Sí
al dret a l’autodeterminació, Sí
la igualtat, Sí a la dignitat, Sí a
la fraternitat, Sí a la indepen-
dència i Sí a la República ca-
talana. Sí, sí i sí!

Les millors
perles

Mor el mític locutor Héctor del Mar, conegut per les seves pe-
culiars narracions dels combats de lluita lliure de la WWE,
que van marcar tota una generació. Durant la seva carrera

com a comentarista de futbol, va crear grans sobrenoms tan reco-
neixibles com ‘El Pelusa’ Maradona o ‘El Lobo’ Carrasco. 

Per primera vegada a la història s’ha pogut fotografiar un
forat negre. L’aspecte del misteriós cos astronòmic ha fet
la volta al món. Una espècie de punt negre amb una res-

plendor ataronjada és el resultat de la imatge, aconseguida grà-
cies a un equip internacional de més de 200 científics.

Un pare nord-americà organitza un fals atracament a la seva fi-
lla per robar-li la recaptació de les 'Girl Scouts'. Brian Couture
va simular l'assalt a casa fent un tracte amb un conegut. Co-

uture es va arribar a autoinfligir ferides per fer-ho més creïble i acon-
seguir els 740 dòlars de la seva filla.

Cristina Ortiz, més coneguda com 'La Veneno', ja té una pla-
ca commemorativa a Madrid. L'Ajuntament de la ciutat va
decidir instal·lar el reconeixement en honor a l'estrella te-

levisiva, que va ajudar a visibilitzar el col·lectiu transsexual a
l'Espanya dels anys 90. 'La Veneno' va morir l'any 2016.

Una manada de lleons devoren un caçador furtiu al Parc Na-
cional Kruger de Sud-àfrica. L’home es va infiltrar a l’espai per
a animals amb l’objectiu de caçar rinoceronts i va morir des-

prés de l’atac d’un elefant. Més tard, els lleons van devorar el cadà-
ver, deixant només la calavera i els pantalons del difunt.

per Alex Suárez
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SOCIETAT4Cerdanyola i Ripo-
llet van inaugurar el 26 de març
un monòlit a l’encreuament
entre la carretera N-150 i el ca-
rrer de l’Estació amb l’objectiu
de recordar totes les víctimes de
l’amiant i, en concret, de l’em-
presa Uralita. 

El lloc on s’ubica aquesta es-
tàtua està a prop de l’indret
que ocupava l’antiga fàbrica
que va produir materials de fi-
brociment durant 90 anys.
Aquest espai s'ha denominat
'zona zero' de l'amiant a Cata-
lunya a causa de l'elevat nombre
de casos d'asbestosi, càncer de
pulmó i mesotelioma que s'hi
han diagnosticat. 

El memorial és obra de Jor-
di Andrés, familiar d'una víctima,
i s'ha creat amb la voluntat de fer
visible “el dolor que ha provocat
Uralita” entre els habitants d'a-
quests municipis.

Tot i que l'empresa Uralita va
tancar les seves portes l'any

1997, el seu record i la seva he-
rència segueixen ben vius entre
els habitants de Cerdanyola i
Ripollet. 

Molts empleats han desen-
volupat malalties a causa del
contacte amb l'amiant i de la
manca de mesures de protecció
amb què es treballava a Uralita.

A més, al llarg dels anys, també
n'han resultat afectats familiars
i veïns de la zona.

Durant la inauguració del
monòlit, una de les víctimes
d’Uralita, Maite Martín, va des-
tacar que “és important que no
quedi en l’oblit l’holocaust que
l’amiant ha produït aquí”.

Una part del monòlit que es va inaugurar el 26 de març. Foto: ACN

Inauguren el monòlit en record
de les víctimes d’Uralita

» L’estàtua és en un punt intermedi entre Cerdanyola i Ripollet
» L’objectiu és homenatjar les persones afectades per l’amiant

Nou recurs contra Bellaterra
pel serial de les pilones

POLÈMICA4L’Ajuntament va
aprovar, per unanimitat durant
el Ple de març, la presentació
d’un nou recurs contenciós-ad-
ministratiu contra l’Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada (EMD)
de Bellaterra. El motiu va ser la
decisió de l’EMD de tornar a
apujar les pilones del Camí An-
tic de Sant Cugat, una acció que
limita l’ús d’aquesta via al veïnat
posseïdor de la targeta d’accés.

En aquest sentit, fonts mu-
nicipals van assegurar que són

“conscients” que en aquesta
zona hi ha una situació d’alt
trànsit, però van recordar que
van elaborar un document per
acabar amb aquest problema i
que l’EMD encara no s’havia
pronunciat al respecte. 

Cal recordar que el jutge va
prohibir a Bellaterra apujar les
pilones, però el mes passat,
l’EMD va ignorar aquesta me-
sura i va tornar a limitar l’accés
al Camí Antic de Sant Cugat a
través d’aquest sistema. 

CULTURA4El Teatre de l’Ateneu
acollirà el 26 d’abril l’obra teatral
Escape room, que compta amb
la interpretació d’actors recone-
guts dins del panorama català
com Joel Joan. La funció, que
començarà a les nou de la nit, va
aconseguir esgotar totes les en-
trades setmanes abans de la
seva data d’estrena.

La representació explica la
història de dues parelles que
queden per fer un escape room
al barri d’Hostafrancs de Barce-

lona, on recentment s’ha trobat
en un contenidor el cadàver
d’un home esquarterat. Els qua-
tre amics pensen que els espera
un joc divertit per passar l’esto-
na, però quan entren a l’habita-
ció, la porta es tanca de manera
sobtada i comencen a succeir co-
ses estranyes. 

Arribats a aquest punt, els
protagonistes de la funció s’a-
donaran que sortir de l’escape
roomno serà gens fàcil, ja que el
joc es convertirà en un infern per

a ells i per a la continuació de la
seva amistat.

D’aquesta manera, els es-
pectadors podran gaudir d’una
funció teatral que barreja la co-
mèdia amb el terror i que comp-
ta amb la interpretació del po-
pular actor Joel Joan, conegut
pel seu paper a la sèrie Plats
bruts. La llista d’intèrprets que
pujaran el 26 d’abril a l’escena-
ri del Teatre de l’Ateneu es com-
pleta amb Àgata Roca, Oriol
Vila i Paula Vives.

Una imatge d’arxiu del Camí Antic de Sant Cugat. Foto: Ajuntament

Un ‘escape room’ amb Joel Joan

Successos | Mor un treballador en caure d’un segon pis
Un veí de Barcelona va morir el 9 d’abril a Cerdanyola en caure d’un segon pis
mentre treballava, des d'una alçada d'uns set metres. Els serveis d'emergència,

que van rebre l’avís a les quatre de la tarda, no van poder salvar la vida de l'home.  
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolu-
cions que compleixen els requi-
sits s’ha doblat des del mes de
maig de 2018. Per últim, també
s’ha aconseguit millorar el temps
de resposta dels expedients de
renda garantida de ciutadania,
que actualment ja es tanquen en
dos mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 

doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat

Pàgines especials
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Barberà

PARTICIPACIÓ4La Torre d’en
Gorgs va ser l’escenari, el passat
23 de març, del punt de partida
del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), una iniciativa que apos-
ta per establir un punt de tro-
bada entre el veïnat i les insti-
tucions amb l’objectiu de definir
de manera conjunta les políti-
ques educatives locals.

L’acte va comptar amb l’as-
sistència d’un centenar de per-
sones provinents de diferents
àmbits, com ara personal tècnic
de l’Ajuntament, treballadors
de centres educatius de la ciutat,
membres del Consell Municipal
d’Infants i veïns sense cap vin-
culació directa amb el món edu-
catiu però amb ganes d’aportar
el seu granet de sorra al projec-
te. La inauguració va anar a cà-
rrec de l’alcaldessa, Sílvia Fuster,
la qual va definir la iniciativa d’a-
questa manera: “Amb el Projec-
te Educatiu de Ciutat promou-
rem la participació, el sentit de

ciutadania i l’enfortiment de la
democràcia”.

Un altre dels moments més
destacats de l’acte va ser la vi-
sualització de diferents projec-
cions gravades per membres del
Consell Municipal d’Infants, on
s’explicava de manera més de-
tallada el funcionament de la ini-

ciativa. Tot seguit, es va propo-
sar un debat entre professio-
nals de l’educació sota el títol
Educar-se i créixer a Barberà.
Finalment, els assistents van
participar en diferents tallers
amb la intenció de recollir opi-
nions sobre quins reptes té el
municipi en l’àmbit educatiu. 

Un dels moments durant la jornada del 23 de març. Foto: Ajuntament

Institucions i veïnat defineixen
el projecte educatiu de la ciutat

» Un centenar de persones es van reunir el passat 23 de març
» Els assistents van participar en un debat i en diferents tallers

Garcés substitueix Ana del
Frago com a candidat del PSC
POLÍTICA4Després que Ana del
Frago renunciés a encapçalar
la llista dels socialistes a la ciu-
tat per la seva implicació en un
cas de presumpta malversació i
prevaricació, el partit va anun-
ciar el 18 de març que Xavier
Garcés serà l’encarregat de subs-
tituir-la de cara a les pròximes
eleccions municipals.

“Malgrat la situació d’ex-
cepcionalitat, entomo aquesta
responsabilitat d’encapçalar
aquest repte i agraeixo la con-

fiança i el suport unànime dels
militants i simpatitzants”. Amb
aquestes paraules, Garcés va ac-
ceptar el càrrec en el compte
enrere cap a les municipals.
“Entre tots continuarem cons-
truint la ciutat que ens merei-
xem”, va concloure. 

Cal recordar que del Frago
va ser detinguda i posada en lli-
bertat provisional per una pre-
sumpta trama de malversació
i prevaricació vinculada amb la
ràdio pública.

CULTURA4La Comissió de Se-
guiment per unes Festes Lliu-
res de Violència Masclista ja ha
començat el compte enrere per
a la Festa Major de Barberà. Di-
marts 9 d’abril, els seus mem-
bres van organitzar una reunió
per tal de definir les accions que
es portaran a terme enguany.

La trobada va comptar amb
la participació de professionals
de l’Ajuntament, agents dels
Mossos d’Esquadra i represen-
tants d’entitats locals. Un dels te-

mes més destacats que es van
tractar va ser el bon funciona-
ment que va tenir el Punt Lila
durant la passada festa de Car-
nestoltes.

Segons van assegurar du-
rant la reunió, aquest sistema va
tenir molt bona acollida per part
de la ciutadania. En total, unes
372 persones s’hi van apropar
per demanar informació espe-
cífica sobre un tema o per saber
com havien d’actuar si eren tes-
timonis d’una agressió masclis-

ta. Per aquest motiu, es va re-
marcar la importància d’ins-
tal·lar aquest punt informatiu a
la pròxima Festa Major i es va
debatre quina podria ser la seva
futura ubicació. També es van
planificar altres accions, com la
impartició de sessions formati-
ves a les associacions que parti-
cipen en la festa, com les que
munten l’Espai d’Entitats o l’Es-
pai Jove, per tal de fomentar en-
tre els seus membres un punt de
vista lliure de masclismes. 

A l’esquerra, Xavier Garcés en un acte del PSC. Foto: Twitter (@pscbarbera)

Festes lliures de masclisme

Comerç | Formació per als comerciants locals
L’Ajuntament ha engegat aquest mes diferents sessions formatives adre-

çades a comerços de la ciutat. El primer taller es va fer el 4 d’abril i va
tractar sobre l’ús de la tecnologia per aconseguir arribar a més clients. 
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De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Han suspès. El fraccionament de
l’equip de govern els ha portat a
una mala gestió, i això és motiu su-
ficient perquè perdin el suport de
la ciutadania. La seva gestió ha
estat ineficaç, sense transparència
i amb una mínima participació.

La detenció de l’exalcaldessa i
fins fa poc candidata del PSC,
Ana del Fargo, per una pre-
sumpta trama de malversació ha
trasbalsat la política local. Fins a
quin punt els pot passar factura
a les eleccions del maig?
És cert que la notícia va trastocar la
nostra estratègia electoral. Però cal
ser prudents i no donar opinions
precipitades per part de ningú,
perquè aquest cas encara es troba
sota secret de sumari i hi ha més
persones en la mateixa situació,
entre tècnics i polítics. 

Quins creu que són els proble-
mes més importants del muni-
cipi?
El principal problema és la manca
d’objectius compartits com a ciu-
tat, que es fan visibles en diferents
mancances a l’espai públic que
tenen a veure amb la neteja, el
manteniment dels carrers i les vo-
reres o l’accessibilitat per a perso-
nes amb diversitat funcional.

Què faria per solucionar-los?
Fer una gestió que segueixi la me-
todologia del ‘bon govern’ amb
premisses com el diàleg, la nego-
ciació i el pacte. Però, sobretot,
obrir de nou les institucions a la
ciutadania i tornar a comptar amb
el teixit associatiu.

Xavier Garcés (PSC)

“La detenció 
d’Ana del Fargo va 
trastocar la nostra 

estratègia”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Ha estat un mandat on tot l’equip
era nou i, a més, hem hagut d’en-
caixar amb partits diferents. Per
tant, no ha estat fàcil per a ningú
perquè tots hem renunciat a al-
guna cosa mirant sempre per al
benestar de la ciutadania. Respecte
a la nota, la posarà la ciutadania a
les pròximes eleccions municipals.

Està satisfeta amb el pacte de
govern?
Sí, molt. A mig camí, ERC ens va
abandonar i ens vam quedar en
minoria, però la resta de l’equip
vam tirar endavant amb la feina. 

El repetiria si torna a ser neces-
sari per governar?
Un partit es presenta a unes elec-
cions per governar, per tal de des-
envolupar el seu programa i les
seves idees. És aquí on ens podem
trobar amb els socis actuals o amb
altres. En aquest sentit, serà im-
portant veure quines forces volen
continuar amb el canvi polític i qui-
nes no. 

Què creu que pot aportar Plata-
forma Ciutadana per Barberà si
revalida l’alcaldia després de
maig?
Treballarem amb noves millores i
infraestructures que afecten la
transversalitat de les necessitats
que té Barberà. Aquests quatre
anys de mandat ens han permès
fer un diagnòstic clar sobre temes
que fan referència als serveis a les
persones, el teixit comercial i el
desenvolupament territorial. En-
cara que semblin molts, quatre
anys són pocs per acabar la feina.

Sílvia Fuster (PCPB)

“No ha estat un
mandat fàcil 

per a ningú de 
l’equip de govern”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Amb un notable. En quatre anys,
hem iniciat uns canvis importants
de dinàmiques i accions concretes,
per exemple amb el feminisme. I
també s’han encarat processos de
remunicipalització de serveis mu-
nicipals. Però també cal fer auto-
crítica i assumir que no tot ha estat
positiu. Per això, crec que un nota-
ble és correcte.

Vostès van estar valorant si tren-
car o no el pacte de govern, però
finalment el van mantenir. Ha
funcionat bé fins al final del
mandat?
Vam continuar perquè teníem pro-
jectes en marxa que no podíem
desatendre ni abandonar. Però el
nostre compromís democràtic i in-
dependentista va continuar in-
tacte abans, durant i després de l’1
d’octubre.

El repetirien si torna a ser neces-
sari per governar?
Hi ha errors que no tornarem a co-
metre. Els partits tenim formes de
treballar diferents i el compromís
ètic no és sempre el mateix.
Aquesta experiència la tindrem
present si hem de negociar per fer
un nou govern de coalició.

Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà?
No renunciar als nostres ideals ni
als nostres projectes. A més, m’a-
dreçaria a tot el veïnat i a la planti-
lla municipal per traslladar-los el
meu compromís de seguir el camí
ferm en la construcció d’una ciutat
feminista i saludable.

M. Sánchez (EAB-CUP)

“Hem iniciat canvis
importants en 

àmbits com 
el feminisme”

Barberà: parlen els partits
» El PSC i el PP suspenen la gestió municipal d’aquest mandat mentre ERC li dona un aprovat just
» Cap dels partits entrevistats que van fer el pacte de govern deixa clar si tornaria a repetir l’acord

Jaime Fernández (PP)

“Han creat molts
més problemes

dels que han
solucionat”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Amb un 5. Poso una nota alta du-
rant els primers dos anys, on es van
marcar les línies del que es volia fer.
En aquesta etapa, ERC va ser fona-
mental per tirar endavant molts
projectes. Però un cop vam marxar
i van quedar en minoria, han anat
buscant pactes amb tothom. I ja se
sap que, quan vols quedar bé amb
tothom, acabes quedant mala-
ment amb tothom. En definitiva,
crec que el govern actual està molt
esgotat i desmotivat.

Si poguessin tornar enrere, tor-
narien a trencar el pacte de go-
vern?
Sí, és clar. Ha quedat demostrat
que en política cal ser coherents
amb allò que diem i representem.
No s'hi val tot. Les cadires i sortir a
les fotos no ha de ser prioritari per
a qui es dedica a la política.

Queda descartat, per tant, la re-
edició del pacte amb aquestes
forces si torna a ser necessari per
governar?
Això ho ha de decidir l'assemblea
d'ERC de Barberà. Però en qualse-
vol cas, nosaltres sortim a guanyar
les eleccions i el que passi a partir
de la nit del 26-M caldrà estudiar-
ho i valorar-ho bé. El que està molt
clar és que els errors que es van co-
metre fa quatre anys ara no els tor-
narem a cometre. 

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Reunir-me amb tots els porta-
veus dels partits amb represen-
tació al Ple i buscar sinergies per
al bé de la ciutat.

Pere Pubill (ERC)

“El govern 
actual està 

molt esgotat 
i desmotivat”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
La puntuació de la gestió d'a-
quests últims quatre anys seria un
zero, perquè el seu full de serveis
als ciutadans de Barberà és un
paper en blanc. Han creat molts
més problemes dels que han solu-
cionat.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Col·locar la bandera d’Espanya al
costat de la bandera autonòmica a
l'entrada de la ciutat, restituir la
bandera d'Europa i anul·lar la de-
claració de persona non grata al
Rei d’Espanya.

Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari per go-
vernar?
L'objectiu del PP de Barberà és evi-
tar que tornin a governar els inde-
pendentistes d'ERC i de la CUP i els
chavistes de Podem. Per aquest
motiu, necessitarem el suport dels
altres partits constitucionalistes. El
PP espera pactar amb formacions
de centredreta, que no tinguin res
a veure amb un govern radical
d'esquerres i secessionista. La nos-
tra línia vermella és el respecte al
marc constitucional.

Línia Vallès ha ofert
a En Comú i a Podem

aparèixer en aquest espai,
però els primers ho han
declinat i els segons no

han pogut atendre 
la petició abans 
del tancament

d’aquesta edició.
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Ripollet

SUBVENCIÓ4La Diputació de
Barcelona va aprovar el 28 de
març el segon paquet d’ajuts
del Pla de Modernització de Po-
lígons. En aquesta convocatòria,
es van seleccionar una vintena de
projectes, entre els quals hi ha-
via el que van presentar de ma-
nera conjunta Montcada i Ri-
pollet, el qual tenia un cost total
de dos milions d’euros. 

En aquest cas, la Diputació
subvencionarà més d’un milió i
mig de les despeses i, per tant,
cada Ajuntament disposarà
d’uns 850.000 euros per im-
pulsar el seu pla d’acció per mi-
llorar els polígons. 

Aquest ajut és el més alt dins
dels que s’han repartit en aques-
ta convocatòria, la qual impulsa
la reforma de polígons que tin-
guin unes característiques con-
cretes, com ara ocupar més de 50
hectàrees, acollir com a mínim
un centenar d’empreses o sumar
uns mil treballadors.

Pel que fa al pla d’acció que
posarà en marxa l’Ajuntament
per tal de modernitzar els seus
polígons, compta amb més d’u-
na cinquantena d’accions que te-
nen un calendari d’execució que
s’allarga fins al 2025. 

Algunes de les mesures més
destacades són la renovació de

l’enllumenat i de la canalització
de l’aigua. A més, es fomenta-
rà la mobilitat d’aquestes zones
millorant la seva connexió  amb
la zona urbana del municipi i
instal·lant panells informatius
amb la situació i el llistat de les
empreses que formen part dels
polígons de la ciutat.

Un dels carrers del polígon dels Pinetons. Foto: Google Maps

Injecció econòmica per
modernitzar els polígons

» La Diputació de Barcelona ha atorgat 850.000 euros a Ripollet
» Una de les accions principals serà la millora de la mobilitat

L’Ajuntament obre un 
punt d’orientació jurídica

SOCIETAT4Els temes jurídics
solen generar molts dubtes en-
tre la ciutadania. Per aquest
motiu, l’Ajuntament ha posat en
marxa un punt d’orientació per
tal d’esclarir tota la informació
relacionada amb aquest àmbit.

Es tracta d’un servei gratuït
que s’ofereix tots els divendres,
de les deu del matí fins a l’una
del migdia, a les oficines de
Drets Socials. La iniciativa, que
compta amb la col·laboració del
Col·legi d’Advocats de Sabadell,

ofereix a les persones usuàries
tota mena d’informació sobre di-
ferents assumptes jurídics rela-
cionats amb habitatge, serveis
socials o consum, entre d’altres.

A banda de resoldre els dub-
tes pertinents en cada situació,
l’advocat o advocada del servei
informa el ciutadà o ciutadana
sobre els documents i els re-
quisits necessaris per sol·licitar
el dret d’assistència jurídica
gratuïta, en els casos en què
s’hagi d’afrontar un judici. 

IGUALTAT4Ripollet té un ferm
compromís amb el feminisme i
ho demostra amb accions com la
campanya Cada dia és 8 de
març. El Comitè de Dones està
darrere d’aquesta iniciativa que
proposa fer activitats reivindi-
catives els dies 8 de cada mes a
les vuit de la tarda.

Segons les organitzadores
de la proposta, les trobades
mensuals volen convertir-se en
“reunions informals de dones del
municipi per tal d’avançar en la

cohesió del grup i organitzar
futures accions”.

El tret de sortida de la cam-
panya es va fer dilluns 8 d’abril
i el punt de trobada va ser el ca-
rrer de Padró, on desenes de per-
sones van participar en la inau-
guració del mural feminista de
l’artista Maga, que es pot veure
davant de l’església. 

L’acte va començar amb un
repic de campanes i va continuar
amb la ponència de la pintora
Sombra Alor, la qual va explicar

la seva experiència com a dona
artista. Després, es va fer un
minut de silenci per retre ho-
menatge a les últimes víctimes
de la violència masclista. 

Tot seguit, les persones par-
ticipants es van desplaçar fins a
la Gurri Taverna, on es va pro-
jectar un vídeo amb imatges
dels actes que es van celebrar
durant el darrer 8 de març a Ri-
pollet, amb motiu de la com-
memoració del Dia Internacio-
nal de la Dona. 

El servei s’ofereix tots els divendres. Foto: Ajuntament

‘Cada dia és 8 de març’

Urbanisme | Millores a les parades d’autobús
L’Ajuntament ha apostat per millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús

de la ciutat amb la instal·lació de quatre noves plataformes. L’actuació ha
comptat amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
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Esports

Entre finals de març i els partits
que s’han jugat aquest mes, el sè-
nior femení del Cerdanyola CH
ha aconseguit uns grans resultats
que han servit perquè l’equip es-
cali fins a la cinquena posició (l’e-
quip es va classificar per a la
Copa com a setè millor de la lli-
ga). Això, però, té l’asterisc dels
dos partits que ha de jugar el CP
Voltregà, que si guanya un d’a-
quests dos compromisos endar-
rerits, avançarà el Sarda.

Les verdes afrontaran, entre
la recta final d’aquest mes i tot el
maig, les últimes cinc jornades
d’una temporada històrica. Des-
prés de l’aturada per la Setmana
Santa, les de Carles Marín tan-
caran l’abril a casa rebent la visi-
ta del potent Gijón. El primer des-
plaçament del mes que ve porta-

rà les cerdanyolenques a Reus,
mentre que el dia 11 de maig les
verdes rebran la visita del Vol-
tregà a Can Xarau.

SALVACIÓ AGÒNICA
El primer equip masculí, per la
seva banda, ha aconseguit posar
el punt final a la temporada amb
una bona notícia: el curs que ve

seguirà sent un dels conjunts de
la Nacional Catalana.

El Sarda va haver de jugar-se
la vida en un play-off agònic
contra el Ripollet (3-2) a Can Xa-
rau el passat diumenge 14. Ignasi
López va ser el gran protagonis-
ta del matx amb un hat-trick en
l’enfrontament entre els dos
grans equips de la comarca.

La temporada de les verdes està sent excel·lent. Foto: CCH

El Cerdanyola CH es dispara 
i ja és cinquè a l’OK Lliga

» L’equip afronta ara les cinc darreres jornades d’un curs històric
» El sènior masculí aconsegueix la permanència a Nacional Catalana 

La UE Barberà es manté a EBA
gràcies a una ratxa excel·lent

BÀSQUET4Una ratxa extraor-
dinària de set victòries consecu-
tives ha servit perquè la UE Bar-
berà certifiqui la permanència a
la lliga EBA. Els barberencs, que
durant bona part del curs van es-
tar immersos en la lluita per
evitar la posició del descens di-
recte i les dues de promoció,
han guanyat tots els partits que
han jugat des de principis del
mes passat i van assegurar-se la
salvació de forma matemàtica el
passat dia 13 al Masnou (64-85).

El darrer partit, que es juga-

rà el dia 27 a Can Serra contra
l’UBSA (classificat per lluitar
per l’ascens), serà una festa per
acomiadar l’equip fins a la tem-
porada que ve.

EL CB CERDANYOLA, NOVÈ
El sènior masculí del CB Cerda-
nyola, per la seva banda, és novè
al grup 1 de Copa Catalunya
masculina quan només falten
tres jornades per al final de la fase
regular. Els cerdanyolencs només
necessiten un triomf per certifi-
car la permanència.

L’FS Ripollet guanya la 
lliga i ja és equip de Segona B

Campions d’una lli-
ga gairebé perfecta.
Tot i que a finals
del mes passat l’FS

Ripollet va perdre el seu primer
(i de moment, únic) partit en la
visita a la pista del Club Espor-
tiu Vacarisses (10-4), els de Ser-
gio Oruj van certificar un títol
més que merescut amb un triomf
el passat dissabte 13 a casa con-
tra el Jesús-Maria Sant Gervasi
(7-2). Després del triomf contra
els barcelonins, equip i afició
van poder celebrar plegats, i
amb quatre jornades de marge,

la consecució d’un títol que du-
rant tota la temporada l’equip ri-
polletenc ha tingut encarrilat i ha
demostrat que volia.

Així, els quatre darrers com-
promisos del curs s’afrontaran,
per part del conjunt vermell,
amb l’únic objectiu d’aconseguir
un resultat final encara més his-
tòric. L’últim partit del mes serà
el dia 27, a la pista del Montsant,
mentre que la resta de compro-
misos seran el maig; l’equip rebrà
les visites del Sant Joan de Vi-
lassar i de l’Olympic Floresta i
viatjarà a Arenys de Munt.

Futbol | Ratxa negativa d’un Cerdanyola FC gairebé salvat
Dues derrotes en els dos primers partits del mes. El Cerdanyola FC viu ara una petita

mala ratxa en el tram final del curs. Els de Toni Carrillo, però, estan gairebé salvats i en
les pròximes setmanes rebran l’Horta, visitaran l’Europa i jugaran contra el Martinenc.

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Les Rookies, campiones 
de la fase regular de la LNFA

Una tempo-
rada més, les
Barberà Roo-

kies han guanyat la fase regular
de la Lliga Nacional de Futbol
Americà i ja pensen en la Spanish
Bowl que farà que s’enfrontin
contra les València Firebats el dia
25 del mes que ve a Múrcia.

De fet, el conjunt barberenc va
assegurar-se la seva condició de
campió gràcies a un triomf con-
tra les Firebats (28-14) el passat

dissabte 13 a Can Llobet en un
partit que les Rookies van haver
de remuntar. El resultat inicial de
0-8 va passar a ser de 28-8.

EL SÈNIOR MASCULÍ, A SEMIS
Paral·lelament, el primer equip
masculí ja coneix el seu rival en
la semifinal de la 31a Lliga Cata-
lana sènior: seran els l’Hospita-
let Pioners (tercers en la lliga re-
gular), mentre que l’altra semi
serà Uroloki contra Reds.
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Viu en línia |Anno 1800
Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una

gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues. 

Miranda desapareix deixant dues co-
pes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i su-
perar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

Llibres

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

El reconegut actor José Sacristán pro-
tagonitza l’obra basada en el llibre ho-
mònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profun-
dament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

Teatre

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

La cançó Este segundodel nou disc 
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Nedder-
mann. L’artista de Vilassar de Mar apor-
ta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Música

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una ex-
cursió, descobreixen un cementiri d’a-
rrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de famí-
lia demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lí-
cula promet atemorir els espectadors.

Pelis i sèries

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barce-

lona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Mont-
juïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa

que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanya-

rà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patri-
monis històrics més importants de la capital catalana. 

L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona. 

M I L E Y  C Y R U S
Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound
Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

Barreja d’opinions sobre l’anunci
Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis Famosos
L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a

Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el prò-
xim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,

baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provo-
catiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la

fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Din-
sey Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’es-

trella per a adolescents va quedar completament esmi-
colada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la mú-

sica i va adoptar un estil polèmic i completament con-
trari a la imatge que havia donat al show televisiu.

Aquesta transició al món adult es va tancar definitiva-
ment a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofi-
tant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una

gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the

USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.   

QUI ÉS?
La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIMARTS 23 D’ABRIL
07:30 El pròxim dia 23 se celebrarà la divuite-
na edició de la Marató de Lectura, una de les
propostes culturals per commemorar la Dia-
da de Sant Jordi. / Plaça de Francesc Layret.

DILLUNS 29 D’ABRIL
17:00 Una de les propostes de l’últim dilluns d’a-
quest mes serà una sessió del Cinefòrum, que
en aquesta ocasió permetrà veure la pel·lí-
cula El viaje de sus vidas, de Paolo Virzi. / Es-
pai Gran Ca n'Amiguet.

FINS AL 30 D’ABRIL
Tot el dia Durant tot aquest mes, l’Espai Gran
Centre i l’Espai Gran Ca n'Amiguet han habilitat
un espai d’intercanvi de llibres per poder in-
tercanviar els llibres amb els d’altres veïns del
municipi.

DIMECRES 24 D’ABRIL
17:30 La narradora Gemma Ventura serà l’en-
carregada de coordinar la narració del cicle
L’hora del conte  anomenada El tresor d’en
Max, per a nens  i nenes majors de 4 anys. /
Biblioteca Municipal.

FINS AL 28 D’ABRIL
Tot el dia L’exposició Vallès: Fabricar passats, fa-

bricar futurs traça una genealogia política, sim-
bòlica i social sobre la fàbrica i explica la his-
tòria del proletariat que va arribar a Catalunya.
/ Sala d’Art del Centre Cultural.

DIMECRES 24 D’ABRIL
SANT CUGAT Miguel Garau, doctor en Història.
s’encarregarà de la conferència Franklin D. Ro-
osevelt, sobre la figura del president nord-
americà (18:00). / Xalet Negre.

DIMARTS 30 D’ABRIL
SANT CUGAT Una de les darreres propostes cul-
turals d’aquest mes serà el taller Arrossos, en
el qual Manel Gallego compartirà els millors
secrets per cuinar aquest ingredient (19:00).
/ Sala d'actes de la L'Ateneu.

DISSABTE 11 DE MAIG
RIPOLLET Partit de futbol sala corresponent a
la vint-i-vuitena jornada de l’OK Lliga fe-
menina entre l’FS Ripollet i l’FS Sant Joan de
Vilassar (18:30). / Pavelló Joan Creus.

SANT QUIRZE Una de les darreres pro-
postes del mes serà un concert del can-
tautor penedesenc Cesk Freixas. / Sala
Josep Brossa de la Patronal.

Cesk Freixas oferirà un
concert a Sant Quirze

Divendres 26 d’abril a les 20:00 

Els dies en que tot semblava possible serà
el nom de la conferècia de Marina Su-
birats que parlarà del 51è aniversari
dels fets del maig del 1968. / Biblio-
teca Esteve Paluzie.

Marina Subirats parlarà
sobre el maig del 1968
Dimarts 30 d’abril a les 17:30

L’Associació de Veïns i Veïnes de Ca-
naletes organitza el seu quart concurs
de micro-relats, amb diferents cate-
gories i en català o castellà. / Esplanada
del Parc de la Riera.

El concurs de microrelats
arriba a la quarta edició

Diumenge 28 d’abril

CERDANYOLA Partit de futbol co-
rresponent a la quarantena jornada de
Tercera Divisió entre el Cerdanyola i el
Martinenc. / Municipal les Fontetes.

Penúltim partit a les Fontetes:
Cerdanyola contra Martinenc
Diumenge 5 de maig a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà
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