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Línia Vallès entrevista
els candidats de Ripollet:
fan balanç i apunten al 26-M

Cerdanyola celebra la
Festa Major del Roser de
Maig amb Els Catarres
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Tenyits de vermell
4 El PSC guanya a Cerdanyola, Barberà i Ripollet

4 Els socialistes arrabassen als comuns els tres

en les eleccions generals del 28 d’abril

municipis i VOX supera JxCAT a Ripollet i Barberà pàg 3

BARBERÀ pàg 8

RIPOLLET pàg 10

COMERÇ pàg 8

ESPORTS pàg 12

L’Ajuntament promou
la coeducació per la
igualtat educativa

Desarticulen una xarxa
criminal que traficava
amb cotxes robats

El ‘Tastem Barberà’
combina una mostra
amb la Ruta de la Tapa

El Cerdanyola CH
apura les seves
opcions europees
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La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, somrient en la valoració dels resultats del 28-A. Foto: Sílvia Jardí/ACN

Victòria socialista
» El PSC va arrabassar Cerdanyola, Barberà i Ripollet a En Comú Podem en les generals del 28-A
» El partit d’ultradreta VOX va aconseguir sumar un 4% dels vots a Ripollet i Barberà
Sònia Garcia
VALLÈS OCCIDENTAL
Les eleccions generals del passat
28 d’abril van tenyir Cerdanyola, Barberà i Ripollet de vermell
amb la victòria del PSC als tres
municipis. D’aquesta manera,
els socialistes es van imposar a
En Comú Podem, que havia
guanyat les eleccions generals del
2016 a les tres ciutats.
En el cas de Cerdanyola, el
PSC va obtenir la victòria amb
un 28%, una xifra que representa uns 4.000 vots més respecte del 2016. La segona posició va estar molt renyida entre
En Comú Podem i ERC, però finalment va ser la formació lila la
que va aconseguir uns 30 vots
més i es va proclamar la segona

força més votada a Cerdanyola
amb un 19,35%. Per la seva
banda, ERC va aconseguir un
19,28% dels vots. Les últimes
posicions per ordre de suport
van ser per a Ciutadans (14%),
Junts per Catalunya (7%), PP
(5%) i VOX (3%).
La situació va ser similar a
Barberà, on els socialistes també van guanyar les eleccions,
però en aquesta ocasió amb un
31% dels vots. En Comú Podem
va haver de conformar-se amb
el segon lloc del rànquing amb
un 22% dels suports dels barberencs i barberenques, seguit
de Ciutadans (15%), ERC (15%)
i PP (5%). El partit d’ultradreta VOX va aconseguir un 4%
dels vots i va superar així
JxCAT (3%).
Finalment, Ripollet també
va atorgar la victòria als socia-

listes amb un 31% dels vots, una
xifra molt superior al 21% que
van obtenir el 2016.
Per darrere de la formació
vermella es van posicionar els comuns, amb un 23% dels suports
dels ripollencs i ripollenques.
De la mateixa manera que va
passar a Cerdanyola i Barberà, la
formació lila va perdre el lideratge en relació amb els resultats
del 2016.
La tercera força més votada
a Ripollet va ser Ciutadans, que
va sumar un 15% dels vots. La
mateixa xifra també la va obtenir ERC, però es va quedar a la
quarta posició per una cinquantena de vots de diferència amb
els taronges. A la cua de la llista
es van posicionar PP (5%), VOX
(4%) i JxCAT (4%), que va tornar a veure com la ultradreta espanyola el superava.

Gran augment de la
participació als tres municipis
ELECCIONS4De la mateixa
manera que va passar arreu
de l’estat, l’alta participació
va ser un dels factors més
destacats de les eleccions
generals del passat 28 d’abril
a Cerdanyola, Barberà i Ripollet.
Si es comparen les xifres
dels tres municipis, Cerdanyola es posiciona com la ciutat que va aconseguir un percentatge més alt de participació, amb un 81%. En relació
amb les eleccions generals de
l’any 2016, es va registrar un
increment de gairebé 11 punts
en la participació.

Barberà també va destacar
per la implicació dels seus
ciutadans a l’hora d’omplir
les urnes, ja que es va arribar
a un 80% de participació.
Aquesta xifra és tot un èxit si
es compara amb la que es va
aconseguir el 2016, la qual
rondava el 69%.
Finalment, Ripollet no va
ser una excepció i va sumar
una alta participació entre
els seus ciutadans. En concret, el municipi va registrar
un 78% de participació. En
aquest cas, es va aconseguir
un augment de dotze punts
respecte del 2016.
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Els semàfors

La lupa

Instagram, el país real
per @Modernetdemerda

Aj. de Cerdanyola

Moltes vegades es parla de la influència
Twitter és una bombolla -una bomDesprés s'ha confirmat amb casos
efectiva de Twitter en la realitat social. Se'n bolla fantàstica i fanàtica- on ens donem com els de ‘La Manada’ o els últims 8M,
parla amb molta passió, compartint grans la raó i arraconem un pobre desgraciat que han revolucionat un públic que
anàlisis de barra, com si l'existència o no de l'equip rival, normalment del rival fins llavors no s'havia sentit cridat a crid'aquell retweet variés significativament més extrem que tenim. És el paradís, dar -valgui la redundància- i que després
l'avenç del món. Qui més sol parlar-ne, a doncs, on els números no quadren mai. ha traslladat eficientment aquest crit al
més, són aquells que menys presents són Pugen, baixen, i al final la mitjana aca- carrer. No era una bombolla, era real. El
a les xarxes socials, autèntics desconeguts ba sent la mateixa que il·lumina el teu que passava a Instagram, després cirque no han trepitjat mai el terra digital i pensament polític. Tot es manté estable culava per les avingudes del país.
que la joguina més interactiva que tenen dins de la gravetat.
I ara el 28A ho ha ratificat. A Instasón els semàfors dels seus diaris.
Instagram no. A Instagram hi ha gram hi ha hagut una mobilització
Ara que han passat aquestes terribles gent a qui només li interessa la forma, massiva les setmanes prèvies a les eleceleccions, però, potser sí que és un bon l'estètica i, si m'apures, la fotografia; cions. Des de grans estrelles mediàtiques
moment per analitzar-ho, perquè han gent, per tant, que quan fa un pronun- de les esquerres fins a milers d'usuaris
passat moltes coses. I una de les coses que ciament polític o social el fa perquè re- anònims, passant per petites i mitjanes
ha passat és que Instagram,
faràndules, s'ha produït un
una de les xarxes més viliesclat d'excitació. Ganes de
pendiades a l'hora de ser re- És a Instagram, aquell país estrany ple de votar i d'animar a anar a volacionades amb la realitat,
tar, com mai. Una oda masun dels llocs més denigrats façana i mentida, aquell cau de banalitats, siva a la participació. I
pels analistes polítics i els
aquest fenomen, un cop
on més sincers som políticament
periodistes, s'ha confirmat
més, ha acabat reproduintcom una de les xarxes que
se a la vida real, ho vam veumillor està sabent traslladar amb ante- alment les entranyes ja no poden re- re diumenge.
lació el pols polític i social del país.
moure més el seu estat anímic. Arriba
Són només alguns exemples d'aÉs un fenomen interessantíssim. el dia en què necessiten expressar-se, questa tendència, però diria que coMentre tots tenim els ulls posats a Twit- allò que expressen és completament ve- mencen a marcar un patró fascinant
ter, xarxa molt més periodística i loquaç, raç i honest, i la suma de totes aquestes que canvia bastant la idea que teníem de
resulta que és a Instagram, aquell país es- expressions crea una tendència molt les xarxes socials i de la rellevància polítrany ple de façana i mentida, aquell cau més real que no pas la del camp de ba- tica o social de cadascuna d'elles. Si barde banalitats, on més sincers som políti- talla de Twitter.
regem les evidències d'Instagram amb els
cament. I ho som sense adonar-nos-en
Ja va començar a passar l'1 d'octubre enèsims pronòstics fracassats que vam
massa. És allà on més presagis polítics es o amb l'empresonament dels Jordis, viure el cap de setmana del 28A a Twitpoden fer perquè la mobilització, quan es quan usuaris que no s'havien pronunciat ter, la conclusió és letal.
produeix, és molt més puntual, sincera, mai al respecte treien el cap per denunMentre a Instagram, sorprenenti protagonitzada per actors no polítics o ciar les càrregues de la policia i mostrar ment, la vacuïtat de les stories marca el
no excessivament polititzats. La Catalu- un cert orgull de votant, o per clamar con- rumb del país, a Twitter, feliçment, fem
nya real, que en diuen.
tra el segrest dels dos líders socials.
retweet i ampliem la mostra.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
ha tornat a concedir una pròrroga per a
l’acabament de les obres al carrer Montflorit. És la tercera vegada que s’endarrereix la reforma de la via, que hauria
d’haver-se enllestit l’octubre del 2018.
pàgina 6

Aj. de Barberà

L’Ajuntament de Barberà va celebrar
una sessió de coeducació per a tècnics
de la institució municipal. La coeducació es basa en educar sense discriminar
per raó de gènere, origen o qualsevol
altra circumstància personal i social.
pàgina 8

Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat
una organització criminal dedicada a robar cotxes. Alguns dels detinguts vivien a
Ripollet i la xarxa operava al Vallès. Robaven els vehicles a Catalunya i els venien a la resta de l’estat, l’Àfrica i Europa
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@XaviRossinyol
Xifres, no rumors:
400.000 sirians que
van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Seguretat Social. No només era una obligació humanitària, sinó que era també una aposta pel desenvolupament
econòmic.

@gabrielrufian
Si no estás prevenido
ante los medios de comunicación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva junto a la placa de Mauthausen que inaguró hace un año, y olvidar una medalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Congreso.
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@miquelstrubell
Arrimadas diu que Puigdemont ha tret la veu
als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un referèndum per donar veu a tots els catalans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer callar amb porres-.
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@apuente
El mayor problema de
Podemos para que el
PSOE le meta en el Gobierno no son las presiones del mundo económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
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Les claus
Les millors

perles

n avió rus s’incendia, deixant més de 40 morts. Segons apunten les primeres informacions, l’aparell hauria patit la descàrrega d’un raig que va provocar l’incendi. En l’aterratge forçós,
es va estendre el foc. Encara s’han d’investigar les caixes negres que
contenen els detalls del que va passar.

U

n el darrer episodi de Joc de Trons va aparèixer un got de
cafè típic de la cadena ‘Starbucks’. El recipient estava sobre
la taula en una reunió entre dos dels personatges principals, Daenerys Targaryen i Jon Snow. Encara no se sap si es tracta d’un gran error o d’una campanya de màrqueting.

E

iggo Mortensen ataca Vox titllant-los d’“ignorants i neofeixistes” en una carta a El País. L’actor va saltar a la fama del cinema
mundial interpretant Aragorn a la trilogia del Senyor dels
Anells. El Rei de Gondor va ser utilitzat pels d’Abascal en la campanya electoral del 28-A, fet que ha criticat durament Mortensen.

V

olores Delgado, ministra de Justícia, abandona un homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme després
que es recordessin els presos polítics del procés. Gemma
Domènech, directora de Memòria Democràtica de la Generalitat, va recordar-los a l’acte, fet que va indignar Delgado.

D

l ‘Primo de Zumosol’ assegura que va patir assetjament escolar
durant la seva adolescència. Sergio Medialdea, que als anys 90
va donar vida al personatge de l’anunci de sucs i es va convertir en símbol contra l’ assetjament, va explicar a La Sexta que fins i
tot va pensar en el suïcidi després del seu malson personal.

E
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Barberà: parlen els candidats
de les eleccions municipals

2

Un ‘escape room’ amb Joel Joan
al Teatre de l’Ateneu de Cerdanyola

3

Nou recurs contra Bellaterra
pel serial de les pilones

4

Injecció econòmica per modernitzar
els polígons de Ripollet

5

Cerdanyola, Barberà i Ripollet
donen el seu suport al PSC

Cuixart

Instal·lats en la mentida

per David Rabadà

per Jordi Lleal

Una societat que vota amb emocions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern dediqui la quarta part dels seus ingressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia consolidada. Podem deixar les emocions de banda i posar-nos pragmàtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Estat, i no pas a favor de la democràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veritat vol poques paraules, la mentida mai no en té prou.

En el món de la política, és usual recórrer a la mentida per presentar arguments en contra
dels contraris o a favor dels propis. El sidral que s’ha produït
per la resolució dels jutjats
núm. 9 i 21 de Madrid ha desfermat un seguit de declaracions de disconformitat per
part dels partits unionistes. És
el cas de Pablo Casado, assegurant que presentarà un recurs davant del Tribunal Constitucional i al·legant: la democràcia espanyola no es mereix
aquest escarni. Un pròfug de la
justícia no pot representar al
país. A qui vol trencar Espanya,
no és admissible que la pugui
representar i que a més, els espanyols li paguin el sou.
Andrea Levy explica que si
Carles Puigdemont viu a Waterloo, que es presenti per aquesta
ciutat. Quina mala memòria, no
recorda que la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo no viu a
Barcelona i es va presentar a les

eleccions generals per aquesta
circumscripció.
Inés Arrimadas declara en
el seu to de burleta habitual:
Som tan demòcrates que respectem les decisions judicials i
vivim en un país tan democràtic que permetem que algú que
ha donat un cop d’Estat es presenti a les eleccions.
U.- Ha quedat demostrat
mantes vegades que no són fugits de la justícia, perquè es van
presentar davant de la d’Alemanya, Bèlgica i Escòcia.
Dos.- Els diputats del Parlament Europeu ho són en representació dels seus electors,
no dels estats europeus.
Tres.- El Parlament Europeu
els paga sou i despeses.
Quatre.- En jurisprudència,
hi ha la figura de la ‘presumpció d’innocència’ per la que
mentre no hi ha sentència ferma, no es pot inculpar a ningú.
Són una colla de mentiders
compulsius. No tenen remei!

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

#ElQuadreDelRei

@tortondo: Nos ha costado a escote
80.000€, pero hay que reconocer que el
cuadro refleja perfectamente nuestra Monarquía: un tío sentado, sin hacer nada.

#MalsonEuropeu

@danisenabre: El estilo no te asegura
Champions pero te asegura caer con estilo. Cuando caes como hoy: ¿qué te
queda?

#AniversariMauthausen

@martaroqueta: “A Mauthausen no s’hi
va a fer política”. Com si fer un homenatge
a les víctimes del nazisme no fos una declaració política contra el feixisme.
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Eleccions 26-M | Els invidents podran votar en secret
Maig 2019

Les persones invidents empadronades a Cerdanyola tindran l’opció del vot
secret per a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. L’Ajuntament
garantirà així un kit de vot accessible en braille per als qui ho sol·licitin.

Cerdanyola celebra la seva
festa gran amb Els Catarres
» La Festa Major del Roser de Maig va animar el municipi
» La pluja va ajornar el pregó i va fer cancel·lar algunes activitats
TRADICIÓ4La Festa Major del
Roser de Maig es va celebrar del
3 al 6 de maig a Cerdanyola
amb el concert dels Catarres i
Doctor Prats com a plats forts de
les festivitats. Les actuacions
van tenir lloc el dia 4 de maig al
parc del Turonet, que es va omplir per rebre ambdós grups.
Els Catarres arribaven al municipi com un dels principals
grups del panorama musical català. Després d’aconseguir el premi al Disc Català de l’Any amb
‘Tots els meus principis’, el trio
d’artistes no va defraudar el públic i va fer vibrar Cerdanyola amb
el seu estil eclèctic que barreja elements del pop i el folk del país.
Doctor Prats, per la seva
part, van seguir la bona sintonia
generada. Així, van presentar
la seva gira per Catalunya titulada ‘Avui lluny és més a prop’,
directament lligada al seu darrer
disc, ‘Venim de lluny’. Els de Terrassa van fer vibrar el Turonet

El carrer Montflorit estarà
reformat el 31 de maig

ESPAI PÚBLIC4Després de tres
pròrroges, la reforma del carrer
Montflorit estarà enllestida, com
a màxim, el pròxim 31 de maig.
L’Ajuntament ha confirmat que
l’endarreriment es deu a raons
tècniques i meteorològiques que
van afectar les obres. Així, s’ha
concedit una tercera pròrroga a
l’empresa adjudicatària per acabar la reforma de la via pública
de Cerdanyola. L’objectiu del
projecte és pacificar el carrer i
anivellar la calçada i les voreres,

fent més accessible la via per als
vianants.

UNA REFORMA QUE S’ALLARGA
L’historial per completar la reforma del carrer Montflorit ha
estat força complicat. En principi, les obres haurien d’haver finalitzat el passat 16 d’octubre del
2018. Les pluges de l’estiu van
aplaçar una primera vegada el
termini i els problemes a l’hora
de polir el paviment ho han fet
una segona ocasió.

Els Catarres van ser el plat fort de la Festa Major. Foto: ACN

amb el seu enèrgic ska fusionat
amb altres gèneres, que els ha situat en la primera línia de la música catalana.

MÉS ENLLÀ DE LA MÚSICA
A banda d’ambdues actuacions,
la Festa Major del Roser de
Maig va portar tota mena d’ac-

tivitats a Cerdanyola, com cercaviles, propostes infantils i per
a joves o iniciatives esportives.
El mal temps, però, va portar
més d’un maldecap a l’organització. Un exemple és que es va
haver de cancel·lar el correfoc infantil a causa de les pluges i es
va postposar el pregó.

Les obres del carrer Montflorit tindran una tercera pròrroga. Foto: Ajuntament

A l’escola sense contaminar

ECOLOGISME4Els centres educatius de Cerdanyola van celebrar el passat 9 de maig una jornada dedicada a anar als centres educatius en transports
sostenibles. D’aquesta forma, es
busca fomentar el transport
sostenible i els hàbits de vida
saludables entre els més petits
i els adolescents del municipi
vallesà.
Tot i que la majoria de centres que es van adherir a la iniciativa van ser escoles, també

s’hi van sumar quatre instituts
de Cerdanyola.
Amb el títol Deixem petjada. Anem a peu a l’institut i/o
escola, la proposta va convidar
els alumnes, els professors i
les famílies dels estudiants a
desplaçar-se sense contaminar
fins als centres educatius. D’aquesta forma, els col·legis i instituts de Cerdanyola van viure
un dia on en lloc de cotxes, motos i altres vehicles amb motor,
es van poder veure amb molta

més freqüència bicicletes i vianants.
JORNADA INTERNACIONAL
Walk and bike to School 2019
va ser el nom amb el qual es va
conèixer la iniciativa internacionalment, amb el mateix propòsit i característiques. La proposta va començar el 9 de maig
del 2012 als Estats Units d’Amèrica i des de llavors s’ha
anat estenent a diversos països
i ciutats del planeta.
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Barberà

Cultura | Trobada d'Instituts Bastoners

líniavallès.cat

Maig 2019

La primera Trobada d'Instituts Bastoners de Catalunya es va celebrar el passat
29 d’abril a Barberà, commemorant el Dia Internacional de la Dansa. Els bastoners van fer una exhibició a la plaça de la Vila per promoure aquesta disciplina.

Barberà promou la coeducació
per la igualtat educativa
» L’Ajuntament celebra una formació dedicada a aquesta filosofia
» Tècnics municipals, entitats i comerços van ser els destinataris
IGUALTAT4L'Oficina de Polítiques de Gènere i la Secció Municipal d'Educació van organitzar el passat 26 d’abril una formació en coeducació dins del
Pacte Local per a la Coeducació.
La sessió es va celebrar a la Torre d’en Gorgs, amb l’assistència
de 20 participants.
La coeducació defensa una
educació basada en la igualtat
d’oportunitats, independentment del gènere, l’origen o qualsevol circumstància social o personal. Concretament, aquesta
formació anava adreçada al

La coeducació busca
educar en igualtat,
independentment
del gènere o l’origen
Grup de Treball per a la Diversitat, format per personal tècnic

Arriba un‘Escape Room’
sobre el reciclatge de residus

MEDI AMBIENT4Barberà acollirà un Escape Room dedicat al
reciclatge de residus el pròxim 1
de juny. L’activitat, que es farà a
la Sala B del Teatre Municipal
Cooperativa, es titula Retorn a la
Terra i està ambientada en un futur on els problemes mediambientals obliguen els humans a
abandonar el planeta. En concret, els participants es traslladaran a l’any 2150 i faran el paper d’un grup de supervivents de
la catàstrofe planetària. L’ob-

jectiu de l’Escape Room serà
retornar a la Terra i viure-hi de
forma sostenible.
L’AMENAÇA DELS PLÀSTICS
A banda d’aquesta activitat, també s’inaugurarà l’exposició Un
planeta plastificat, dedicada a
l’impacte del consum massiu
de plàstics. Es podrà veure a la
plaça Cooperativa el mateix dia.
Així es busca commemorar el
Dia Internacional del Medi Ambient, el 5 de juny.

Barberà va celebrar una formació en coeducació. Foto: Ajuntament

de diferents departaments de
l'Ajuntament i d'altres institucions, entitats i comerços de la
ciutat.

A TOTS ELS NIVELLS
Des de l’Ajuntament asseguren
que a Barberà del Vallès la coeducació existeix des de les es-

coles. Així, apunten, es treballa per reconèixer les potencialitats i singularitats dels infants del municipi. D’aquesta
forma es vol treballar per evitar qualsevol mena de discriminació des de petits i evolucionar cap a una societat més
equitativa i respectuosa.

L’scaperoom tractarà el reciclatge. Foto: Consorci Gestió de Residus V.O.

Torna la Ruta de la Tapa

COMERÇ4Des del passat 9 de
maig, els bars i restaurants
de Barberà del Vallès tenen l’oportunitat de mostrar la qualitat dels seus productes gastronòmics amb la Ruta de la
Tapa, emmarcada dins de la
iniciativa Tastem Barberà.
Fins al dia 26 de maig, els establiments exposaran tota
mena de delícies seleccionades
per a l’ocasió. A més, els participants rebran una butlleta
que aniran omplint a mesura

que vagin consumint tapes.
Si omplen els 13 espais, s’entrarà en un sorteig d’un viatge
per a dues persones.
El projecte està organitzat
per la Regidoria de Comerç i
Mercats de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès, amb la
col·laboració del Mercat Municipal Onze de Setembre i
les associacions de comerciants de la ciutat. D’aquesta
forma, els organitzadors busquen dinamitzar el comerç lo-

cal i promocionar el sector de
la restauració.
UNA MOSTRA COM A ENTRANT
A banda de la Ruta de la Tapa,
enguany va tornar la Mostra
Gastronòmica. A diferència
d’altres anys, la proposta va
fer-se el cap de setmana del 4
i 5 de maig, abans de l’exhibició de tapes de la ciutat. La
cinquena edició de la Mostra
Gastronòmica es va celebrar a
la plaça de la Vila.
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Serveis | L'interior del Pavelló Joan Creus ja té Wi-Fi
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El Pavelló Joan Creus ja compta amb connexió sense fils oberta i gratuïta
des del passat 25 d’abril. La xarxa Wi-Fi compta amb punts de connexió
al vestíbul i a la pista principal de l’equipament esportiu.

Desarticulen una xarxa criminal
que traficava amb cotxes
» Alguns dels detinguts vivien a Ripollet i actuaven al Vallès
» L’organització venia els vehicles a la resta de l’estat, l’Àfrica i Europa

SUCCESSOS4Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una
organització criminal d'abast
internacional que es dedicava al
tràfic il·lícit de vehicles. L’operació policial es va fer el passat
30 d’abril i es van detenir quatre persones. Els arrestats vivien a Ripollet, Santa Coloma
de Gramenet i Barcelona. Robaven els vehicles a Catalunya
i després els enviaven a diferents punts de l’estat, al nord
d’Àfrica i al centre d’Europa per
vendre’ls.

A mitjans de 2017
va començar la
investigació que ha
acabat amb la xarxa
A banda dels detinguts, a
l’operació es van recuperar cinc
automòbils que havien estat

Torna el servei de lloguer
gratuït de bicicletes

MOBILITAT4L’R-Bici torna a
estar en marxa des del passat 2
de maig i estarà actiu fins al 31
d’octubre. El servei de lloguer
gratuït de bicicletes de Ripollet
està situat al mòdul del parc del
riu Ripoll -pintat per l’artista
Sake Ink- i està obert els dijous,
divendres i dissabtes, de 8.30h
a 12h i de 18h a 21h.
R-Bici consisteix en el lloguer de bicicletes reciclades
d’antics propietaris que les han
donat. Els usuaris interessats

poden llogar la bicicleta unes
hores dins l’horari establert i retornar-la abans de la nit.

UN SERVEI D’ÈXIT
L’any 2018 el projecte R-Bici va
tenir una gran acollida a Ripollet. En total, es van donar d'alta 583 usuaris i es van realitzar
1.497 préstecs de bicicletes.
Aquesta iniciativa que combina
un servei útil amb la sostenibilitat buscarà enguany repetir els
bons números.

Els criminals robaven principalment cotxes Toyota. Foto: Mossos d’Esquadra

robats a Catalunya, els quals se
sumen als vuit turismes recuperats al llarg de la investigació.
També es van intervenir aparells electrònics per modificar
les centraletes dels vehicles i
configurar noves claus, així
com inhibidors de freqüència,
entre altres dispositius.

La investigació va començar a mitjans del 2017, després
de registrar-se un gran augment de robatoris de cotxes de
la marca Toyota. La xarxa criminal, a més, utilitzava una
empresa de transports de Parets del Vallès per manipular
els vehicles.

El mòdul d’R-Bici, pintat per Sake Ink, és al parc del riu Ripoll. Foto: Ajuntament

Pinten un mural animalista

ART4L’artista cordovès Sake
Ink ha pintat un mural animalista al mur de la passarel·la de
vianants de Ripollet. L’autor va
iniciar la creació artística el
passat 24 d’abril.
L’obra va arribar a partir
d’una proposta de l’entitat ‘Animalistes Ripollet’, fet que va
provocar que la regidoria de
Protecció Animal iniciés les
converses amb Sake Ink per a la
creació d’una obra commemorativa al municipi dedicada al

moviment animalista. El mural
mostra diversos animals representats d’una forma molt
realista i característica de la
manera de treballar de l’il·lustrador i muralista. D’aquesta
forma es busca atraure els vianants, i compta amb un missatge escrit: ‘Adopta i estima els
animals’.
UN ARTISTA REIVINDICATIU
L’autor és conegut pel seu vessant d’activisme en favor dels

drets dels animals i la lluita
contra el maltractament de totes les espècies. En aquest sentit, Sake Ink ha realitzat l’obra
de forma altruista per emmarcar-la en la campanya ‘Adopta’,
impulsada per ell mateix.
Però no és l’única contribució artística de Sake Ink a Ripollet. Recentment també ha
participat en l’estrena del mòdul del servei R-Bici. L’andalús
ha pintat l’espai i l’ha decorat
amb colors vius.
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Ripollet: parlen els partits
» L’alcalde i candidat de Decidim reivindica la seva gestió de govern i l’experiència adquirida
» L’oposició en bloc, excepte ERC, suspèn l’executiu d’Osuna i li retreu “sectarisme” en les relacions

J. M. Osuna (Decidim)

L. Tirado (PSC)

V. Diéguez (PP)

E. R. Montanuy (ERC)

J. Fandos (JxCAT)

“Hem posat
al centre de
la nostra acció
les persones”

“Hem patit
un desgovern
i hem perdut
quatre anys”

“La relació
del govern amb
l’oposició ha estat
sectària”

“Patim una manca
d’actuacions
endèmica en
molts àmbits”

“S’han fet
moltes actuacions
de cara a la galeria
amb pocs fruits”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Amb un 8. S'ha fet molta i bona
feina, però sabem que tenim marge
de millora i estem en disposició de
fer-ho.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Ha suspès. Hem patit un desgovern
i han estat quatre anys perduts per a
Ripollet. Ha sigut el govern de la incompetència i dels incompliments i
ha aconseguit que Ripollet sigui un
dels municipis menys transparents
del Vallès Occidental.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 1. Han decebut els seus votants
i la resta de veïns fa quatre anys que
patim serveis dolents i promeses incomplertes en tots els problemes
que tenim a Ripollet.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 6.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 4. Ha estat una gestió d'aparador. Moltes actuacions de cara a la
galeria amb pocs fruits.

Com qualificaria la relació entre el
govern i els grups de l'oposició
durant aquests quatre anys?
Ha estat una relació correcta i cordial i hem assegurat, malgrat les discrepàncies, un bon clima als Plens i
a l'Ajuntament tot i el context polític
i nacional que estem vivint. Tot i això,
hem trobat a faltar una voluntat
propositiva més gran per part de
bona part dels grups de l'oposició.
Al seu acte d'investidura del
2015, va dir que volia governar
“des de noves formes, amb més
participació i fent cas a les necessitats socials que té la gent”. Creu
que ho ha aconseguit?
Sí. Hem posat al centre de la nostra
acció les persones. Hem practicat
una política més propera, s'han
obert nous espais de participació i la
gent s'ha sentit molt més escoltada.
Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari per seguir governant després del maig?
Amb les forces progressistes i d'esquerres, que a la pràctica representen una clara majoria social del
nostre municipi.
Què creu que pot aportar de nou
Decidim Ripollet si revalida l'alcaldia?
Un profund coneixement de Ripollet i dels seus barris fruit de l'experiència a l'alcaldia d'aquests 4 anys i
d'haver estat presents a tot arreu.

Com qualificaria la relació entre el
govern i els grups de l'oposició
durant aquests quatre anys?
El govern no ha sigut capaç de teixir les aliances necessàries per fer
projectes de ciutat. Li ha faltat capacitat negociadora amb els grups
de l'oposició.
Quins creu que són els problemes
més importants del municipi?
Ripollet té moltes deficiències de serveis, com ara la residència, l'hospital
Ernest Lluch, la falta de manteniment
i la brutícia dels carrers, l'habitatge i
les comunicacions... Però, sens dubte,
els problemes més importants són
l'alta taxa d'atur i la falta de lideratge
públic per part del govern.
Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari per governar?
Nosaltres no posem línies vermelles
a ningú. Volem modernitzar Ripollet
amb valors de justícia social i economia sostenible, amb un Ripollet
per a tothom, i per això necessitarem tot el suport possible.
Si el maig és alcalde, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Reunir-me amb les treballadores i
els treballadors de l'Ajuntament
per transmetre’ls la confiança del
nou govern.

Com qualificaria la relació entre el
govern i els grups de l'oposició
durant aquests quatre anys?
Sectària. Només han escoltat i posat
facilitats a aquells que els voten
coses a favor al Ple municipal. Amb
Ciutadans, dos anys aprovant pressupostos propagandístics. Amb el
PSC, aprovant junts partides que
costaran molts diners als veïns.
Quins creu que són els problemes
més importants del municipi?
L'atur, la neteja i el manteniment de
carrers i espais municipals. Tots els
pobles del voltant han reduït l'atur.
Les darreres dades revelen el fracàs
i l'aïllament de Ripollet com a punt
vermell d'augment de l’atur.
Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari per governar?
Amb totes les forces constitucionalistes. La majoria de votants a Ripollet som contraris a trencar la
convivència.
Si el maig és alcalde, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Canviar radicalment el Patronat d'Ocupació. Cada euro i decisió a l'Ajuntament anirà a reduir els veïns
aturats i el Patronat rebrà els mitjans
i la instrucció de mantenir-se en
contacte amb tots els usuaris periòdicament per reduir la propaganda
i obtenir millors resultats.

Com qualificaria la relació entre el
govern i els grups de l'oposició
durant aquests quatre anys?
És necessari distingir dos tipus de
relació amb l’oposició. Nosaltres,
des d'un bon principi, ens vam considerar l'altra oposició, a causa de la
nostra actitud positiva i constructiva, fent propostes per dur a terme
el nostre programa electoral. Pel
que fa a la resta de l'oposició, les relacions amb el govern han estat
tenses.
Quins creu que són els problemes
més importants del municipi?
Som una ciutat amb una densitat
de població molt alta i amb un alt
índex d'atur, amb nuclis familiars
amb situacions d'exclusió social a
causa de la seva situació econòmica.
Per altra banda, Ripollet pateix una
manca d'actuacions ja de per si endèmica en via pública, serveis a gent
gran, jovent, salut, igualtat, cultura,
esports...
Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari per governar?
Amb partits progressistes d'esquerres, amb l'objectiu clar d'arribar a consolidar els ajuntaments
republicans.
Si el maig és alcalde, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Reunir tots els grups polítics amb representació al consistori per tal de
començar a treballar consensos en
tot allò que sigui necessari per millorar la nostra ciutat.

Com qualificaria la relació entre el
govern i els grups de l'oposició
durant aquests quatre anys?
Gairebé inexistent, molt minsa.
Només ens han tingut en compte a
l'hora d'aprovar o intentar aprovar
qüestions que els han interessat.
Quins creu que són els problemes
més importants del municipi?
L'atur, la neteja viària, la seguretat
ciutadana i el manteniment dels
carrers i les instal·lacions.
Amb quins partits es plantejaria
un pacte si fos necessari?
Només amb aquells que presentin
un pla d'actuació municipal ambiciós i efectiu per millorar Ripollet i
que tinguin sensibilitat amb el procés d'independència de Catalunya.
Si el maig és alcalde, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Buscar urgentment una solució per
a la C-58 al seu pas per Ripollet i intentar agilitzar la construcció de la
residència per a la Gent Gran.

Línia Vallès ha ofert
a Josep Gabarra,
candidat de Ciutadans,
aparèixer en aquest
espai, però no ha
obtingut resposta
abans del tancament
d’aquesta edició.
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Barberà | La vila celebra la seva quinzena Nit de l’Esport

El Teatre Municipal Cooperativa va ser l’escenari, el passat divendres 3, de la 15a
edició de la Nit de l’Esport del poble. La trobada va servir per premiar la feina i els
resultats que els clubs i els i les esportistes barberencs van obtenir durant l’any 2018.

El Cerdanyola CH apura
les seves opcions europees
» L’equip té opcions d’acabar entre les cinc millors de la taula
» Les de Carles Marín se la jugaran en tres partits en 10 dies
Pau Arriaga
CERDANYOLA
La temporada 2018-19 podria tenir un final magnífic per al sènior
femení del Cerdanyola CH. El
conjunt de Carles Marín, que ja
va tenir un primer gran moment a finals de febrer jugant la
final de la Copa de la Reina, podria classificar-se també per a la
Copa d’Europa la temporada
que ve. El Sarda ha de jugar tres
jornades (com el CP Voltregà,
el seu principal rival de cara a les
posicions d’aquest top 5), mentre que altres equips de la zona
alta de la taula tenen menys partits per disputar.
D’aquesta manera, abans que
s’acabi el mes, es jugaran les jornades que falten d’aquesta edició
de l’OK Lliga femenina, que arribarà a la seva fi el dissabte 25 en
una tarda unificada.

Un dels rivals del Sarda serà el Voltregà. Foto: Kilian Càtedra

Les de Marín, doncs, hauran
de fer la feina i esperar altres resultats per intentar acabar entre
les cinc millors. El conjunt verd
afrontarà aquests tres partits en
tot just 10 dies; aquest calendari
frenètic començarà el pròxim dijous 16, a dos quarts de 10 de la
nit, amb un duel crucial contra el

Amb el títol de lliga
al sarró des del mes
passat, el sènior
masculí de l’FS Ripollet afronta les dues darreres
jornades sense cap més objectiu
que el d’ampliar el seu botí final.
El conjunt de Sergio Oruj va
tancar el mes d’abril patint la segona derrota de la temporada
(per 3-1 en la seva visita a la pista del Montsant, el penúltim
classificat, un equip contra qui ja
havia empatat en el partit de la
primera volta), però en la resta de
partits el conjunt vermell conti-

nua fregant la perfecció, evitant
que el segon, l’Arenys de Munt,
que només guanya des de la meitat del mes de febrer, posi en perill la seva condició de líder.
La visita, precisament, a la
pista dels subcampions de la lliga el pròxim dissabte 18 a les sis
de la tarda serà el darrer partit de
la temporada 2018-19 a domicili per al conjunt ripolletenc, mentre que la fi de festa, el comiat davant l’afició dels homes d’Oruj,
serà una setmana més tard, a dos
quarts de set de la tarda contra
l’Olympic Floresta.

El Cerdanyola FC pot acabar
la lliga en l’onzena posició

Voltregà. La penúltima entrega de
la lliga, només 48 hores més
tard, farà que les cerdanyolenques
visitin la pista del CHP Bigues i
Riells, mentre que l’últim episodi de la temporada 2018-19 serà
a Can Xarau, el dia 25, quan les
de Marín rebran la visita del
Citylift Girona CH.

Les Rookies es jugaran el
vuitè títol contra les Firebats

Quarta final
consecutiva...
però contra
un rival contra qui mai s’han
enfrontat per guanyar un campionat. Les Barberà Rookies es jugaran el seu vuitè títol de lliga
contra les València Firebats en la
Woman Spanish Bowl que es
disputarà a Múrcia el pròxim
dissabte 25 a les 12 del migdia.
Una temporada més, les barberenques han estat les grans do-

L’FS Ripollet, a punt per
tancar un curs extraordinari

minadores de la fase regular del
curs, tancant la fase prèvia amb
vuit triomfs en els vuit partits que
s’han disputat.
PREMI A SABRINA MARQUES
Per altra banda, una de les millors
jugadores de l’equip, la brasilera
Sabrina Marques, va rebre el
premi a millor esportista del
2018 en la quinzena edició de la
Nit de l’Esport de Barberà, celebrada el passat divendres 3.

La darrera jornada del
grup 5 de Tercera Divisió servirà per determinar la posició final
del primer equip del Cerdanyola FC, que després d’un curs sensacional ha perdut gas entre el
mes passat i principis d’aquest.
En el millor dels casos, els cerdanyolencs podrien acabar en
l’onzena plaça (ara mateix l’equip
és tretzè), però perquè això passi el CFC ha de guanyar a les Fontetes contra un AE Prat que ja té
assegurada la seva presència al

play-off (els baixllobregatins es
jugaran acabar tercers o quarts
contra la sorprenent UA Horta)
i esperar les ensopegades de la
Pobla i del San Cristóbal.
Sigui com sigui, el conjunt de
Toni Carrillo ha patit molt menys
que en cursos anteriors per certificar la seva permanència a la categoria i només la ratxa negativa
de cinc derrotes i un empat entre
abril i principis de mes (la pitjor
de la lliga de llarg) ha impedit que
els cerdanyolencs acabin el curs
en la meitat alta de la taula.
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| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a
l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

Famosos

No t’ho perdis

Metallica és una de les bandes més influents i importants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi
Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una
nit carregada d’energia i metal. El líder de la formació, James Hetfield, va liderar els músics californians i tot el recinte, tal com ha estat fent des
de la fundació del grup el 1981. En aquella
època, quatre joves es van unir per fer esclatar tota la seva ràbia i odi contra la societat
en forma d’un nou gènere musical, el ‘trash
metal’. Amb un estil frenètic de guitarra i
bateria, Metallica va conquerir l’escena
‘underground’. James Hetfield, com a guitarrista rítmic i cantant, ha estat el líder
de la banda i compositor de bona part
de les cançons que els han dut a la fama.

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40
espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h
aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els
museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats especials durant la jornada, com visites guiades, representacions
teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronòmiques, amb la presència de food trucks en diversos centres.

Llibres

?

J A M E S

QUI ÉS

...

H E T F I E L D

Ser cantant i guitarrista de Metallica

ÉS FAMÓS PER

És el líder de la banda de metal californiana

?

Tocar amb Metallica a Barcelona

QUÈ HA FET

Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

...

A LES XARXES

Teatre

La
fitxa

Els seguidors embogeixen amb el concert

Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

Música

Pelis i sèries

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Un altre bou
Ca de Bou

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una perspectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filosofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principalment en el sistema educatiu.

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens coneixem a nosaltres mateixos. La representació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encorbant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és realment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manacorins busquen retornar al hard rock que
els va fer triomfar amb l’anterior formació, Tots Sants. Pistola aporta un toc diferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guitarra elèctrica i bateria.

El 3 de març de 1976, una vaga per demanar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lícula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complicada època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.
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Cerdanyola
DIVENDRES 17 DE MAIG
19:00 L'alumnat del Pere Calders de Cerdanyola
del Vallès ofereixen el seu talent per ajudar
a construir somriures, amb un concert solidari a favor del Senegal. / IES Pere Calders.

El mes s’acabarà amb una
sessió de la Jugatecambiental
Diumenge 26 de maig a les 11:30

PROPOSTES
Barberà

Darreres dues sessions per
ensenyar a cuidar el nostre hort
17 i 24 de maig a les 16:30

Darreres dues sessions del taller de quatre que ha ensenyat els alumnes a tenir cura i treure el màxim partit als
horts que podem tenir a casa. / Espai
Jove de La Roma.

DISSABTE 18 DE MAIG
18:00 Barberà amb la Sardana organitza el XXI
Aplec de la Sardana amb les actuacions de la
cobla de Sabadell, La Marinada, La Jovenívola
i la Ciutat de Terrassa. S’acabarà amb el sopar de germanor. / Plaça del Mil·lenari.
L'activitat de la Jugatecambiental
serà Les papallones del parc, Bioblitz
Metropolità, descobrirem les papallones que visiten el jardí de les papallones del parc. / Parc del Turonet.

DILLUNS 20 DE MAIG
16:00 Segona i darrera sessió del taller anomenat
Consulta: Ús del mòbil, pensat per ajudar la
gent gran del poble en els dubtes que tinguin
respecte de l’ús dels telèfons mòbils. / Centre Cívic Ca n’Amiguet.

Ripollet

DISSABTE 18 DE MAIG
11:30 En un entorn lúdic, es donaran eines a les
famílies per ajudar a estimular i desenvolupar de forma harmònica la comunicació i el
llenguatge dels nadons que tinguin fins a 3
anys. / Biblioteca Municipal.

DIUMENGE 19 DE MAIG
13:00 El pròxim diumenge 19 hi ha una nova
cita amb la música en directe. En aquesta ocasió, les melodies aniran a càrrec de Larry Smith
i Johnny Julia. L’entrada és gratuïta. / Parc del
Riu Ripoll.

Comarca

‘Avui cuino jo’, sessions de
cuina per a joves i adolescents
27 de maig, 3 i 10 de juny a les 17:00

SANT QUIRZE El cuiner Adrià Jiménez
coordinarà el curs Avui cuino jo, pensat per a joves i adolescents. / Centre
Cívic Torre Julià.

Esports
DIUMENGE 19 DE MAIG
CERDANYOLA Partit de futbol sala corresponent
a la 42a jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre el Cerdanyola FC i l’AE Prat (12:00).
/ Municipal de les Fontetes.

L’FS Ripollet tanca el curs
rebent l’Olympic Floresta
Dissabte 25 de maig a les 18:30

DIMECRES 22 DE MAIG
SANT CUGAT Descobreix els secrets del WhatsApp
serà el nom de la pròxima Càpsula TIC que ajudarà els assistents a treure-li tot el profit a
aquesta aplicació de missatgeria (18:30). / Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori.

DIVENDRES 31 DE MAIG
SANT CUGAT L’última proposta cultural d’aquest
mes serà la projecció del documental Cien niños esperando un tren (19:00). / Associació Cultural el Siglo.

RIPOLLET Partit de futbol sala de la
30a jornada de Tercera Divisió entre l’FS
Ripollet i l’Olympic Floresta. / Municipal
Joan Creus.
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