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Polèmica per on posar
els difunts durant la reforma 
del cementiri de Cerdanyola 

MALS RESULTATS EL 26-M pàg 8
El fins ara alcalde de
Cerdanyola, Carles Escolà,
renuncia a l’acta de regidor

Torna el PSC
4Cordón i Garcés completen la reconquesta
socialista de Cerdanyola i Barberà del Vallès

4Osuna (Decidim) es manté ferm al capdavant
de Ripollet: “Seguim volent canviar-ho tot” pàgs 8, 9 i 10

AVENTURA pàg 8
El veí de Cerdanyola 
Néstor Yuguero comença
la volta al món en bici

TRADICIÓ pàg 10
Ripollet presenta una
Festa Major amb gairebé
noranta activitats

COMERÇ pàg 12
La 4a Fira de Comerç
omple Cerdanyola
de gent i compres

ESPORTS pàg 13
L’hegemonia es trenca:
les Rookies perden
el títol de lliga

Nous ajuntaments

Xavier Garcés (Barberà) Carlos Cordón (
Cerdanyola) José María Osuna (Ripollet)
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El cementiri de Cerdanyola és un
dels espais de la ciutat amb més
fronts oberts i protestes en con-
tra. Al mal estat de nínxols, es-
tructures i instal·lacions s’hi su-
men altres problemes que molts
veïns denuncien des de fa anys
amb una força creixent.

La reforma, considerada ne-
cessària tant per l’Ajuntament
com pels veïns, fa molt temps
que està encallada. La forma en
què es duran a terme les obres és
un dels maldecaps més impor-
tants per als afectats.

La mala situació de l’espai i la
manca d’informació que reben
des del consistori ha dut a la cre-
ació de la Plataforma d’Afectats

per la Reforma del Cementiri,
formada per familiars de di-
funts enterrats a l’indret.

COM TRACTAR ELS DIFUNTS?
Carmen Gutiérrez, vocal de l’en-
titat, ha explicat a Línia Vallès les
principals reclamacions d’a-
quests veïns. “Per començar vo-
lem que s’informi tothom, ja
que només els que portem molt
temps amb aquest tema rebem
notificacions sobre com evolu-
ciona tot”, explica Gutiérrez. I és
que la remodelació afectarà cen-
tenars de persones, concreta-
ment 406, segons l’afectada.

Una de les queixes més re-
petides entre els afectats és el
tractament dels difunts mentre
durin les obres. Gutiérrez afirma
que “les restes aniran a tres con-
tenidors amb els cossos apilats en
bosses”. Això suposaria “molt

poca dignitat per als difunts i pro-
blemes higiènics, sobretot ara
que ve l’estiu”, explica l’afectada.

Altres membres han arribat
a afirmar que es posarà els morts
en “fosses comunes”. Per això, la
Plataforma d’Afectats per la Re-
forma del Cementiri demana
que “se’ls mantingui a l’església”,
un espai que consideren molt
més adequat tant per l’estat físic
com moral dels enterrats.

CANVIS AMB EL NOU GOVERN
L’arribada a l’alcaldia de Carlos
Cordón, candidat del PSC, ha es-
tat rebuda amb optimisme pels
afectats. Gutiérrez explica que ja
han parlat amb el nou alcalde i
que “sí que ha escoltat i està dis-
posat a col·laborar”, a diferència
d’alcaldes anteriors.

En aquest sentit, el nou go-
vern està negociant un acord

amb la funerària Truyols -ad-
ministradora del cementiri- per
poder mantenir els difunts dins
de l’església mentre duren les

obres.  En una reunió entre Tru-
yols i afectats, la funerària va do-
nar a conèixer que estan d’acord
amb la solució que plantegen els
familiars dels difunts sobre com
conservar els cossos.

Per tant, les tres parts impli-
cades en la reforma busquen
evitar l’opció dels contenidors i
només manca tancar l’acord en-
tre consistori i empresa.

CONFLICTE AMB TRUYOLS
On no estan gens d’acord afectats
i funerària és en un altre dels
conflictes de la reforma; les no-
ves làpides. Truyols vol canviar
el seu disseny i l’estructura dels
nínxols, fet que farà que les là-
pides no encaixin amb el nou for-
mat. A més, vol un color blanc
uniforme per a tots els fèretres.

La funerària no es vol fer cà-
rrec de la despesa de canviar les
làpides, i ha comunicat als fa-
miliars que hauran de ser ells
qui paguin aquesta part de la re-
forma. Segons Gutiérrez, els
afectats són “totalment contra-
ris” a pagar i treballen per “ac-
tuar judicialment” contra Tru-
yols. Per la seva part, l’Ajunta-
ment ha informat als familiars
que no intervindrà en aquest
conflicte i ho deixa en mans de
funerària i afectats.

Què cal fer ambel cementiri?
» El cementiri de Cerdanyola haurà d’afrontar una reforma que afectarà centenars de familiars
» On es posaran els difunts durant les obres és un dels principals maldecaps de les famílies

Alex Suárez
CERDANYOLA

Els familiars demanen que els difunts es mantinguin a l’església durant la reforma. Foto: Arxiu

Els afectats afronten
amb optimisme el
canvi de govern, que 
ja ha parlat amb ells

Reportatge
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La ruptura Valls-Rivera
refleja un fenómeno

viejo: los intereses de la
élite barcelonesa y estatal divergen
cada vez más. Pedralbes teme al indepe,
quiere inversión estatal y sabe que Vox
quema. Pero Salamanca puede entre-
tenerse contra Iglesias, quiere centra-
lismo y ve útil a Vox.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pels que som aficio-
nats del bàsquet i ens

hem llevat als 80 i 90 a
veure els anells de Jordan, Bird o Ma-
gic Johnson com si fossin déus mito-
lògics, potser encara no ens podem
creure la transcendència esportiva del
que han fet els germans Gasol per al
bàsquet català.

@termitaelefante

Que el nuevo ayunta-
miento de PP y Ciuda-

danos ya esté relanzan-
do la pesadilla Olímpica no solo es un
ejercicio de profunda irresponsabili-
dad financiera sino que transmite
una pésima señal sobre cuáles son sus
prioridades: propaganda y pelotazo la-
drillero.

A França (on encara
viuen de la hipocresia

'Libertè, Égalité, Frater-
nitè') acaben d'instaurar pena de cinc
anys de presó per a qui publiqui esta-
dístiques de sentències judicials. Així
els intocables es protegeixen de l’a-
valuació social. Sí, amb Macron, gran
liberal.

@gebelque@juanrallo@apuente

La lupa

per @ModernetdeMerda

Ho tornaran a fer

Ho tornarem a fer. Els presos polítics
-la majoria- van deixar intuir que ho
tornarien a fer, i poca estona després va
arribar Jordi Cuixart per deixar clarís-
sim, apuntin-s'ho a les seves respecti-
ves Moleskine, senyors jutges, que ho
tornarà a fer. Noti's la tranquil·litat d'es-
perit amb la que pronuncia aquelles pa-
raules, perquè es fa real-
ment complicat que no se't
glaci l'ànima d'admiració i
de patiment.

Davant d'un tribunal
que el té segrestat des de fa
prop de dos anys, amb totes
les circumstàncies perso-
nals que l'envolten, amb una sentència
dura i venjativa sobrevolant-li aquell
cap tan ben moblat, Cuixart s'asseu i,
amb un mig somriure, pausant el
temps, amb una mirada que Déu me'n
guard de ser repressor i tenir-la al da-
vant, els diu que la segona part serà mi-
llor que la primera.

Cuixart va exercir de líder civil i

pràcticament moral. I va fer-ho acom-
panyat de l'exemple humanista de Ro-
meva, de l'abraçada pedagògica de Rull,
de l'embat ferm de Turull, i de tantes al-
tres contundències i emocions.

Ho tornarem a fer, efectivament.
Ara mateix encara no sabem com, no sa-
bem amb qui, no sabem quan. Però ho

tornarem a fer. I aquest mantra ha de ser
útil per redecorar-nos les conviccions, sí,
però també per reversionar-lo i tenir pre-
sent altres realitats tan importants com
la nostra. Com, per exemple, que l'Estat
també ho tornarà a fer. Tot, fil per ran-
da. O com, per exemple, que els que no
van fer res llavors per garantir drets fo-
namentals, tampoc tornaran a fer res ara.

A banda dels nostres plans, de les in-
tencions que tinguem a partir d'ara, avui
ens trobem en un moment de lucidesa
i de realisme prou envejable per pensar
també en els plans dels altres i intentar
endevinar-los. L'octubre de 2017 no els
vam endevinar; ara podem dibuixar-los
una mica més, avançar-nos als esdeve-

niments o crear-ne de nous.
Fem-ho, perquè probable-
ment ens ajudarà a tenir
èxit, a banda de tenir raó.

Tornem-ho a fer, però
tornem-ho a fer sabent que
ells també ho tornaran a
fer, sabent que hi ha qui no

té res a repetir. Tenint en compte
aquest context sencer, i amb uns líders
que, amb encerts i errors, han demos-
trat dia rere dia que hi són i que hi se-
ran, que la presó els ha segrestat els cos-
sos però no les idees ni les ganes de con-
quistar futurs, el repte col·lectiu que ens
ve a sobre ha d'acabar bé per força. I
sense força. Com sempre, però diferent.

Tornem-ho a fer, però tornem-ho a fer 
sabent que ells també ho tornaran a fer, 

sabent que hi ha qui no té res a repetir 
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Els semàfors

Truyols
La funerària Truyols vol que les famílies
dels difunts paguin els canvis de làpides
de la reforma del cementiri de Cerdan-

yola. La Plataforma d’Afectats per la Re-
forma del Cementiri s’hi nega i està es-
tudiant accions legals contra l’empresa.

pàgina 3

Néstor Yuguero
L’uruguaià i veí de Cerdanyola, Néstor
Yuguero, ha començat la volta al món
en bicicleta. Yuguero va sortir del res-
taurant Cal Pintxo i recorrerà països

com Iran, Japó i els Estats Units durant
dos anys per diverses causes solidàries.

pàgina 8

Llorenç Álvarez
El patinador del CPA Ripollet ha entrat

en la convocatòria de la Federació Espa-
nyola de Patinatge per als World Roller

Games que se celebraran a Barcelona 
a principis del mes que ve. Serà la 

manera de tancar un curs magnífic.
pàgina 13
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Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El PSC guanya i augmenta 
en regidors a Cerdanyola1

2
El PSC recupera Cerdanyola, 
Barberà i Ripollet el 28-A

El carrer Montflorit de Cerdanyola 
no estarà fins al 31 de maig

Barberà promou la coeducació 
per la igualtat educativa

Desarticulen una xarxa criminal 
que traficava amb cotxes

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

Safata d’entrada

És d’una gran preocupació el sis-
tema d’introducció de notes a Se-
cundària d’aquest final de curs. La
plataforma del Departament d’E-
ducació a tal efecte, Esfera, està
manifestant aquesta setmana
molts problemes. 

Per una banda, no hi ha alguns
alumnes a les llistes, per l’altra fal-
ten grups d’estudiants. El més
greu és que sovint no guarda les
notes un cop introduïdes, o pitjor
encara, es penja durant el teclejat
d’aquestes. Tot plegat allarga la
feina dels docents. Això ha fet que
alguns instituts s’estiguin plante-
jant posposar la publicació i lliu-
rament  de notes. Això passa quan
es va dir que l’avaluació per com-
petències d’aquests butlletins ha-
via de ser la gran millora per als
instituts. Cal afegir que l’anterior
plataforma, el SAGA, també pe-
cava dels mateixos problemes. 

És cert que la nova i l’antiga
plataforma per tal d’introduir no-
tes no han fallat per una manca de
recursos sinó per un disseny insu-
ficient i ple de paradoxes que estan
patint els professors de secundà-
ria. Per aquesta raó hi va haver
una queixa durant l’última mesa
sectorial, des de la qual no s’ha re-
but cap argumentació adient. Po-
dríem dir que el Departament té
pressa en fer reformes a curt ter-
mini i l’educació no se la pot mi-
llorar amb mesures immediates.
Aquesta nova manera d’introduir
notes no ha estat acordada ni pu-
blicada amb temps suficient. Els
canvis sota la política d’innova-
cions d’Educació semblen més
una alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en en-
senyament. Avançar cap al futur
no vol dir repetir els errors passats.

Caos a les notes
per David Rabadà

L’estat espanyol no vol negociar 
per Teresa Calveras

En primer lloc cal dir que tota ne-
gociació ha de tenir un objectiu
clar i un calendari concret. No es
negocia sobre no se sap què i a re-
molc de les decisions de nego-
ciadors que tan aviat volen re-
unir-se com no.

Negociar vol dir escoltar l’o-
pinió de l’altre, explicitar la prò-
pia i arribar a un acord que hau-
rà de recollir les opinions inicials
dels negociadors tot modificant-
les. Si no és  així, no es pot par-
lar de negociació.

L’estat espanyol no vol ne-
gociar, no accepta l’objectiu que
es planteja des de Catalunya, no
es vol moure gens de la seva si-
tuació inicial, ni es presenta quan
se li demana. D’aquesta manera
la negociació i el diàleg són sub-
stituïts per la  força que s’encar-
rega d’imposar l’opinió de l’un
per sobre de la de l’altre.

I quina és l’opció que aques-
ta situació deixa a Catalunya? És
ben fàcil, de l’independentisme
es vol rendició incondicional.

Per aquest motiu s’ha fet un
judici que no és un judici i es man-
tindrà empresonats els presos po-

lítics, per escarmentar tot el país.
Per aquest motiu s’amaga i es dis-
torsiona la realitat de Catalunya
als mitjans de comunicació esta-
tals, perquè aquesta realitat par-
la només de repressió, de justícia
post franquista, de manca de lli-
bertats, ... Com poden aquests fets
tenir lloc a l’Espanya democràti-
ca que diuen que és? Si els fets i
l’ imatge que volen mantenir no
quadren s’amaguen els fets i san-
tes pasqües.

Però no crec que a Catalunya
ningú es rendeixi. Han passat
massa coses. L’han fet massa
grossa  i s’ha desvetllat tota la cor-
rupció i el substrat franquista que
estava amagat sota les institu-
cions. Això per una banda, per
l’altra s’ha obert l’esperança de
canvi real del nostre país i l’es-
perança és un motor molt fort per
a l’acció.

A l’estat espanyol només li
quedarà el camí de la repressió
continuada, camí que no se sap
on pot acabar, que perjudicarà
tothom i que, com la història de-
mostra,  està condemnat a fra-
cassar més tard o més d’hora.

Vist al Twitter

@kj_mestre: ¿Borrell se ha reunido con el
ministro del Interior de Níger vestido
como si fuese a pescar al río o solo me lo
parece a mí? 

@JordiGriful: Més val una imatge que mil
paraules. El canvi climàtic és això: Groen-
làndia sense gel i els trineus tirats pels
gossos en mig de l’aigua... 

#CanviClimàtic

@CharlesAlegret: La dignitat, avui, té
nom propi: @josep_subirana, regidor
d’Avià, rebutjant un premi de la UE per la
inacció amb els #PresosPolítics.

#Fermesa #EsperitColonialista

Les millors
perles

Les eleccions municipals encara porten cua al poble extremeny
de Cordobilla de Lacara. De fet, la Junta Electoral Central ha ob-
ligat que es repeteixin les votacions per una irregularitat en el

recompte. Un veí va votar per error dues vegades i la mesa va retirar
un sobre de les urnes a l’atzar, fet que la JEC no ha deixat passar.

Troben un cap de llop gegant del plistocè a Sibèria. El des-
cobriment és tota una troballa històrica, ja que l’espèci-
men conserva el cervell, les dents i el pèl. Calculen que l’a-

nimal extint hauria viscut fa uns 40.000 anys. El cap mesura 40
centímetres, el doble que la mida del crani dels llops actuals.

Els cambrers de la Moncloa es mobilitzen per reclamar el cobra-
ment puntual de les seves nòmines. Són més d’una trentena de
treballadors que denuncien retards en el pagament de nòmines

per part de l’empresa concessionària, Dulcinea Nutrición. Aquests
empleats serveixen 300 àpats diaris al personal de la Moncloa.

Obren un bar a San Francisco on els clients paguen per es-
tar rodejats de rates. El Rat Bar ofereix als consumidors
una agradable vetllada entre cerveses i amics en compa-

nyia dels animals. L’obertura ha estat un èxit de públic, amb
preus de fins a 50 dòlars per entrar a l’establiment.

Neil Harbisson, considerat el primer cíborgde la història, asse-
gura que cal incorporar visió nocturna als humans per estal-
viar l’energia de l’enllumenat. Harbisson, que porta una ante-

na per transformar els colors en sons al seu cap i diversos implants
cibernètics, va explicar la seva proposta en un fòrum tecnològic.
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Cordón aconsegueix l’alcaldia
davant la desfeta de Guanyem

» El socialista arriba a l’alcaldia després de guanyar el 26-M
» Guanyem retrocedeix de 5 a 3 regidors i diu adeu al govern

POLÍTICA4Cerdanyola va triar
el 15 de juny nou alcalde i go-
vern. Aquesta vegada Carlos
Cordón, cap de llista del PSC, va
rebre la vara d’alcalde i va pro-
metre el càrrec. Cordón va arri-
bar a l’alcaldia amb els 9 vots so-
cialistes i no hi va haver cap pac-
te per contradir la llista més vo-
tada el 26-M. Helena Solà
(ERC), Sònia Rodriguez (Cs) i el
PP (Manuel Buenaño) van ser
les alternatives a l’alcaldia, però
només van comptar amb els
vots de les seves formacions.
D’altra banda, Guanyem, Cer-
danyola en Comú i Junts es
van abstenir.

En el seu primer discurs com
a alcalde, Cordón va destacar
que serà “l’alcalde de tots” i que
construirà “una Cerdanyola més
justa, més prospera i més femi-
nista”. El batlle es va mostrar dia-
longant i contrari a “les discus-
sions acalorades”. 

L’alegria socialista va con-
trastar clarament amb les cares
llargues dels membres de Guan-
yem, que havien d’abandonar el

govern municipal. El resultat
electoral del 26-M els va deixar
sense opcions d’intentar revalidar
l’alcaldia i resignats a l’oposició.

Iván González, portaveu del
grup municipal, va destacar la fei-
na feta durant el darrer mandat
i va encoratjar Cordón a “seguir

els projectes iniciats” per Guan-
yem. A més, González es va ofe-
rir a ajudar l’alcalde en el nou
camí del municipi. 

UNA VICTÒRIA CLARA
Setmanes abans, els veïns de
Cerdanyola van decidir a les ur-
nes quins serien els seus repre-
sentants a l’Ajuntament. El PSC
va obtenir una clara victòria amb
9 regidors i 8.688 vots, un
30,43%. L’augment de vots so-
cialistes va ser important, ja que
en els anteriors comicis només
havia aconseguit una represen-
tació de 5 regidors.

Per la seva part, una altra
força que va créixer va ser ERC,
que es va situar com a segon grup
municipal amb més vots al con-
sistori.  Els republicans van pas-
sar de 4 a 5 regidors gràcies a un
total de 5.420 vots. Ciutadans
també va augmentar en vots,
però això no li va significar una
representació més gran, ja que es

va mantenir amb 3 cadires a l’A-
juntament.

LA DECEPCIÓ DE GUANYEM
Sense cap mena de dubte, el
gran derrotat de la nit del 26-M
va ser Guanyem, que va passar
de segona força (i governant) a
quarta força i sense cap mena
d’opció a l’alcaldia. Concreta-
ment, el grup municipal va re-
trocedir dos regidors i es va
quedar amb només tres repre-
sentants al consistori. Gairebé
1.600 vots (de 4.606 a 3.048)
van desaparèixer en els quatre
anys que separen les eleccions
del 2015 i el 2019. 

En canvi, En Comú Podem es
va mantenir amb 2 regidors, amb
un cert augment de vots respec-
te dels darrers comicis. Junts
per Cerdanyola i el PP, per la seva
part, van retrocedir en vots i re-
gidors. Concretament, Junts va
passar de 3 a 2 cadires al consis-
tori i el PP de tres a una.

Curtmetratges | Fantosfreak es dedicarà a ‘Fight Club’
El Festival de Curtmetratges Fantosfreak va anunciar la seva selecció de curts a
competició i la temàtica de l’esdeveniment, enguany dedicada a la pel·lícula de

culte Fight Club. El festival se celebrarà del 15 al 19 de juliol al Parc del Turonet. 

Néstor Yuguero comença 
la volta al món en bici

AVENTURA4Néstor Yuguero
va començar el passat 2 de juny
una enorme aventura: fer la vol-
ta al món en bicicleta. L’ambiciós
projecte de Yuguero va donar el
tret de sortida al resutaurant
Cal Pintxo, on el viatger  acos-
tumava a passar temps amb
amics. 

L’aventurer, nascut a l’Uru-
guai i veí estimat a Cerdanyola,
va partir amb direcció a Girona,
per on més endavant arribarà a
França i Itàlia. La particular
odissea de Yuguero durarà apro-
ximadament dos anys. El trajecte

previst passarà per Turquia,
Iran i l’est d’Àsia fins al Japó. Des
de la terra nipona, l’uruguaià
haurà d’agafar un avió o vaixell
fins als Estats Units, que tra-
vessarà d’oest a est. La tornada
a Europa serà des de Nova York.

MOTOR SOLIDARI
Yuguero tindrà una motivació
molt especial, ja que anirà esco-
llint diverses causes solidàries
per visibilitzar i ajudar certes co-
munitats i persones. El primer
projecte serà Quédate, per la
lluita contra l’alzheimer.

Carles Escolà renuncia a ser
regidor després del 26-M

RENÚNCIA4L’alcalde de Cer-
danyola des de 2015 fins a 2019,
Carles Escolà, va renunciar el
passat 5 de juny a ser regidor del
municipi després dels resultats
electorals del 26-M. Escolà va
anunciar la decisió d’abandonar
la seva cadira a l’Ajuntament a
causa de la desfeta en les elec-
cions municipals, on Guanyem
Cerdanyola va passar de 5 a 3 re-
gidors. 

En una roda de premsa a la
seu del grup municipal, l’exbat-
lle de la vila va explicar que
“toca obrir un nou cicle per créi-

xer i construir una alternativa a
Cerdanyola”. Segons Escolà,
aquesta nova etapa “no és un
adeu”, sinó que tindrà “un paper
de segona línia, fora del dia a dia
de la institució”. Escolà, però, no
descarta un retorn.

GONZÁLEZ PER ESCOLÀ
La decisió d’Escolà ha fet entrar
Iván González com a tercer re-
gidor de Guanyem. Laura Ben-
seny i Vera Sánchez l’acom-
panyen al consistori represen-
tant el grup municipal, aques-
ta vegada a l’oposició.

La volta al món durarà dos anys. Foto: Facebook (Néstor Yuguero)

Cordón promet 
una Cerdanyola “més
justa, més pròspera 
i més feminista”
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Literatura | Acaba el concurs Castell de Barberà
La 32a edició del concurs literari Castell de Barberà va celebrar l’acte

d’entrega de premis el passat 5 de juny. Més de 40 alumnes de diversos
centres educatius van ser premiats al Teatre Municipal Cooperativa.

Esperant la Font de la Dona,
que s’està restaurant

RESTAURACIÓ4L’emblemàtica
Font de la Dona tornarà a lluir
completa. L’Ajuntament ha co-
municat recentment que el seu
autor, l'escultor Salvador Ma-
ñosa, està treballant en la res-
tauració de l’obra completa i
s’espera que en els pròxims dies
es pugui tornar a instal·lar de for-
ma sencera. 

Mañosa està acabant de re-
crear la figura de la dona emba-
rassada, que completa la sèrie i
va ser extreta de la font en un
acte vandàlic. La Font de la
Dona, que aporta una identitat

especial a la plaça de la Vila, va
ser inaugurada el 8 de març de
l'any 1995. El conjunt escultòric
està format per quatre figures fe-
menines que representen la tra-
jectòria de la dona en diferents
etapes de la seva vida, totes en-
llaçades de manera simbòlica
amb un cordill, element pre-
sent en totes elles. Mañosa ho va
representar amb una nena ju-
gant, una jove treballadora, una
mare embarassada i una dona
més gran, que representa el va-
lor de l’experiència i el coneixe-
ment de l’edat.

El cas de les subvencions 
a la ràdio municipal avança

INVESTIGACIÓ4El Jutjat d’Ins-
trucció número 8 de Cerdan-
yola està investigant si càrrecs
de l’Ajuntament de Barberà
haurien malversat més d’1 mi-
lió d’euros en subvencions
fraudulentes a la ràdio pública
local, segons informen diversos
mitjans. 

Els presumptes pagaments
haurien estat efectuats entre
1996 i 2016, i segons els Mos-
sos d’Esquadra i la Fiscalia de
Sabadell no hauria existit cap

mena de control sobre el destí
dels diners públics. 

ALCALDESSES AL PUNT DE MIRA
La causa, anomenada cas Ga-
lena, està en una investigació en
curs sobre les administracions
de les exalcaldesses Ana del
Frago i Sílvia Fuster, del PSC i
la Plataforma Ciutadana per
Barberà, respectivament. A del
Frago se li imputen els pre-
sumptes delictes de malversació
de fons públics i prevaricació.  

L’escultor Salvador Mañosa treballant en una obra. Foto: ERC Cerdanyola

Xavier Garcés completa 
la reconquesta socialista

» El PSC torna a governar després de quatre anys de PCPB
» Els socialistes han fet valdre la victòria en les eleccions del 26-M

POLÍTICA4Barberà recupera
una història de governs socia-
listes que es va viure de forma in-
interrompuda des del 1983 fins
al 2015. El Ple d’investidura del
15 de juny va tornar a posar de
moda el vermell al consistori, i
Xavier Garcés va ser escollit nou
alcalde del municipi. A Garcés li
van ser suficients els 7 vots dels
regidors socialistes, ja que la
resta de grups municipals van
votar les seves pròpies forma-
cions i no hi va haver cap pacte
per evitar l’alcaldia del PSC.

Sílvia Fuster (Plataforma
Ciutadana per Barberà) va haver
de veure com Garcés li arrabas-
sava l’alcaldia i es quedava a
l’oposició després de rebre l’únic
suport del seu propi grup mu-
nicipal, amb 6 vots. Esquerra,
Podem i Ciutadans es van que-
dar lluny de les aspiracions de
govern.

Després d’haver pres pos-
sessió com a nou alcalde, Garcés
va iniciar el seu discurs donant
les gràcies a Barberà “per retor-
nar la confiança” al PSC. El bat-
lle va continuar dient que “ara cal
més dedicació que mai a les
qüestions públiques” i “més
compromís amb les persones
que passen dificultats”. A més,
l’alcalde va voler obrir el diàleg
amb l’oposició, explicant que
cal “respecte per totes les opi-
nions, ja que ningú té la veritat
absoluta”.

SENSE PACTES PER A PCPB
El PSC va tornar a guanyar les
eleccions municipals a Barberà,
tal com ja va fer fa quatre anys.
Aquesta vegada, però, no se li va
escapar l’alcaldia, a diferència del

2015. Els 7 regidors obtinguts a
partir dels 3.941 vots  (un
25,60%) els van garantir el re-
torn al govern després d’un pa-
rèntesi de quatre anys.

L’altra cara de la moneda va
ser Plataforma Ciutadana per
Barberà, que malgrat haver aug-
mentat en vots i regidors (de 5 a
6 representants) no va poder
aconseguir cap suport per su-
perar la llista més votada. Con-
cretament, PCPB va aconseguir
3.352 vots, el 21,77% dels sufra-
gis totals.

Una de les forces que més va
créixer entre els comicis de 2015
i 2019 va ser ERC, que va passar
de 2 a 4 regidors i va augmentar
en més de 1.000 vots. 

ARRIBEN I SE’N VAN
La pujada republicana molt pro-
bablement va venir en part pel
descens sobtat i contundent de
la CUP, que es va quedar sense
representació al consistori. Fa

quatre anys havia obtingut qua-
tre regidors i més de 2.200 vots,
i el passat 26-M es va haver de

resignar amb 674 sufragis i cap
mena de presència a l’Ajunta-
ment. 

D’altra banda, Podem va
aconseguir dos regidors fruit de
1.466 vots dels veïns de Barbe-
rà. Una altra formació que pot
estar contenta amb els resultats
és Ciutadans, que va entrar al
consistori. Els de la formació ta-
ronja van obtenir dos regidors,
superant en gairebé 700 vots el
PP, que va haver de fer les ma-
letes i abandonar l’Ajuntament
perquè no va tenir representació.

La CUP i el PP 
es queden sense 
regidors i Ciutadans
entra amb dos
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Ripollet Reparació | La font del riu Ripoll ja funciona
Després de setmanes de reparacions, la font transitable del riu Ripoll es va 
tornar a posar en marxa a principis de mes. L’aigua s’obre de 10h a 14h els 
matins i de 16h a 22h a la tarda, amb les llums programades de 20h a 22h.

Presenten una Festa Major
amb gairebé 90 activitats

FESTA4La Festa Major de Ri-
pollet se celebrarà del 22 al 26
d’agost, amb gairebé 90 activi-
tats adreçades a tots els públics
i barris de la ciutat. El passat 6
de juny es va presentar el pro-
grama de la festivitat a l’Ajun-
tament amb la participació de
l’alcalde José M. Osuna. 

L'espectacle Nueva York en
un poeta a càrrec d'Alberto San
Juan, amb una prèvia de dansa
dedicada a Lorca, va ser una de
les propostes més destacades
durant la presentació. També
s’hi van anunciar actuacions

musicals, com el concert de Tri-
bade, el de Wax&Boggie i els dels
grups d'animació infantil Xiula
i Xics&Roll Band. 

Un altre espai destacat du-
rant la festivitat serà el Mercat de
la Vinya, que tornarà a ocupar el
nucli antic i en aquesta edició es
pretén que creixi en activitats i
participació dels veïns del mu-
nicipi. A més, enguany es recu-
perarà la trepitjada del raïm.
D’altra banda, els organitzadors
han volgut destacar les arts es-
cèniques i la perspectiva de gè-
nere en l’elaboració de les festes.

10 anys de la primera
sentència contra Uralita

AMIANT4El passat 5 de juny es
van complir 10 anys de la pri-
mera sentència contra l’empre-
sa Uralita per la seva responsa-
bilitat en la mort de treballadors
exposats a l'amiant a la fàbrica de
l'empresa. El mandat judicial
contra la companyia va arribar
del Jutjat Social número 3 de Sa-
badell. 

Més endavant, el Tribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya va confirmar la resolució
judicial, que considerava acre-
ditat que l'empresa va incomplir
la normativa existent des de

l'any 1940 en matèria de pro-
tecció de la salut i prevenció de
riscos laborals en relació a les fei-
nes desenvolupades en ambients
polígens amb presència d'a-
miant.

RECORDANT LES VÍCTIMES
Mesos enrere, veïns de Ripollet
i Cerdanyola ja van homenatjar
les víctimes de l’amiant col·lo-
cant un monòlit de quatre me-
tres d’alçada als Quatre Can-
tons, zona de confluència entre
ambdós municipis i considerat
zona zero dels seus efectes.

L’alcalde va ser present en la presentació. Foto: Ajuntament

Osuna torna a agafar la vara
d’alcalde i frega la majoria

» José María Osuna revalida l’alcaldia per quatre anys més
» L’alcalde afirma en el Ple d’investidura que vol “canviar-ho tot”

POLÍTICA4L’alcalde de Ripo-
llet, José María Osuna, va tornar
a ser escollit batlle en el Ple d’in-
vestidura del passat 15 de juny. El
cap de llista d’Ara Decidim Ri-
pollet va revalidar el càrrec des-
prés que el seu grup municipal el
votés amb 10 paperetes, fregant
la majoria absoluta d’11 regidors.
L’ampli avantatge de cadires al
plenari per part de Decidim si-
tuava una alternativa a Osuna
com un escenari pràcticament
impossible. 

De fet, ERC (un regidor) va
estar a prop de donar suport al
reelegit batlle, però finalment va
decidir-se per l’abstenció en
assemblea a causa de no haver
materialitzat “acords explícits i
concrets”. El PSC, Ciutadans i
Som Barberà es van decantar
per votar els seus mateixos can-
didats.

LA UTOPIA D’OSUNA
El discurs d’investidura d’Osuna
va ser una barreja de referències
a pensadors d’esquerres, ideòlegs
i, fins i tot, diversos grups mu-
sicals. L’alcalde va explicar el
projecte de municipi que té al
cap. “Seguim volent-ho tot, can-
viar-ho tot, volem el pa sencer,
continuar avançant cap a la uto-
pia, contribuint-hi des del nos-
tre petit espai que és Ripollet”,
assegurava Osuna. 

Sobre el nou mandat, l’al-
calde va explicar que la seva
“principal obsessió és no oblidar
mai” d'on venen i a qui es
deuen. Osuna va recordar la
trajectòria de Decidim i es va re-
muntar a l’anterior Ple d’in-
vestidura. “Volem mirar-nos al
mirall i seguir veient els va-

lors, les conviccions i els pro-
pòsits amb què vam arribar un
13 de juny de 2015”. 

AMB MÉS SUPORT QUE EL 2015
Ara Decidim Ripollet es presen-
tava a les eleccions municipals del
26-M amb 9 regidors i l’alcaldia.
Els comicis els van donar un re-
gidor més que pràcticament els

oferia la majoria absoluta. 6.578
vots (un 39,98%)  van catapultar
Osuna com a clar favorit per re-
validar el càrrec.

D’altra banda, el PSC també
va millorar els resultats, tot i que
això no es va traduir en més re-
gidors. Els socialistes van man-

tenir les sis cadires al consisto-
ri, fruit de 4.263 vots, un aug-
ment de més de 1.000 vots res-
pecte del 2015. 

Una altra formació que va
pujar en sufragis és Ciutadans,
que com el PSC va mantenir re-
presentació amb dos regidors a
l’Ajuntament. 2.013 vots van si-
tuar Cs com a tercera força al mu-
nicipi. ERC va pujar però va re-
petir amb un regidor, de forma si-
milar al cas dels dos anteriors
grups municipals esmentats.

Una de les notícies dels re-
sultats electorals va ser l’estre-
na de la candidatura municipa-
lista Som Ripollet al consistori.
Amb Melodi López al capda-
vant, el grup va aconseguir 881
vots que li van atorgar un regi-
dor a l’Ajuntament. Junts per
Ripollet i el PP es van quedar a
les portes d’ocupar alguna ca-
dira al Ple, però finalment no
van obtenir representació i van
perdre ambdós regidors.

Decidim va aconseguir
10 regidors i es va
quedar només a un 
de la majoria absoluta
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La Festa del Comerç fa bullir
el nucli antic de Barberà

NOVETAT4L’associació Som
Comerç, Som Barberà va fer vi-
brar el nucli antic de la ciutat el
passat dissabte 8 de juny amb
la Festa del Comerç. L’esdeve-
niment va debutar en la part
històrica de la vila, i va fer ves-
sar els carrers de la zona amb
públic, paradetes i activitat co-
mercial de tota mena.

A banda del comerç, també
hi va haver lloc per a una gran
diversitat d’activitats. Els més
joves van poder gaudir de pin-
ta cares, conta contes en anglès
i gimcanes. La presència mu-
sical també va tenir un gran

protagonisme, amb especta-
cles en viu i demostracions de
Swing. El grup Polls i Llops, es-
pecialista en versions de can-
çons de Van Morrison, també
van aportar el toc rocker i de
blues quan va començar a cau-
re el sol. 

GRAFITERS AL NUCLI ANTIC
Una de les iniciatives més
aplaudides va ser la participa-
ció de grafiters de tot el món
per pintar i decorar amb mu-
rals les persianes dels comer-
ços i canviar la imatge dels ne-
gocis del barri.

FIRA4Cerdanyola va celebrar el
passat 8 i 9 de juny la 4a Fira de
Comerç, que va omplir els ca-
rrers i places de la ciutat amb els
millors productes i serveis dels
negocis locals. Enguany el lema
de la fira era ‘Fem Cerdanyola,
fes comerç!’. De la mà de l’asso-
ciació Cerdanyola Comerç i Ser-
veis, la proposta comercial es va
repartir entre la plaça de l’Abat
Oliva, el passeig Cordelles i el ca-
rrer de Lluís Companys.

El dissabte 8 de juny l’esco-
la de ball cerdanyolenca Somnis
Dance Studio va donar el tret de
sortida de les jornades comer-
cials amb un espectacle musical
que va servir per animar el pú-
blic i escalfar l’ambient. A con-
tinuació van començar els par-
laments per inaugurar la fira i,
ara sí, iniciar les compres.

ELS NENS, PROTAGONISTES
La quarta Fira de Comerç de
Cerdanyola va estar molt enfo-
cada en els infants, amb tota
mena d’activitats i propostes
per als més petits. Els espais on

es van muntar les paradetes es-
taven envoltats de tallers, infla-
bles i altres entreteniments per
a la canalla. 

Aquesta tendència també va
quedar molt clara el diumenge 9
de juny, un dia farcit de pro-
postes per a nens. Des d’espec-
tacles infantils en anglès, el show
de Caulababa, fins a la cloenda

musical, van estar enfocats en els
menuts de la vila.

Tanmateix, també hi va ha-
ver lloc per a propostes dedica-
des a un públic més adult, com
la Masterclass de zumbafitness
a  càrrec de Gimnàs Multisport
o el vermut-concert a càrrec de
LML Jam Band, que va oferir un
repertori de blues.

La Fira va omplir els carrers del poble. Foto: Cerdanyola Comerç i Serveis

La 4a Fira de Comerç omple
Cerdanyola de gent i compres

Ripollet | Inici de la campanya de productes de mercat
L'Associació de Venedors i Paradistes del Mercat Municipal de Ripollet ha ini-
ciat recentment la campanya 'Per un Sant Joan sonat, producte de Mercat'. La

iniciativa té l’objectiu de reivindicar l’ús d’ingredients i productes locals.

El nucli antic va ser el centre de la Festa. Foto: Som Comerç, som Barberà
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Sorpresa majúscula en la final de
la Lliga Femenina. L’hegemonia
de les Rookies, que durava des de
l’any 2016 s’ha trencat i ara les
campiones són les València Fi-
rebats. L’equip valencià es con-
verteix en el tercer conjunt que
guanya la lliga espanyola, després
de les Rookies i las Rozas Black
Demons, que ja havien trencat el
domini de les barberenques en la
final de l’any 2015.

La final, jugada a Múrcia el
passat 25 de maig, va ser un
malson per a les Rookies, que es
van estavellar constantment con-
tra la defensa de les grogues. La
quarterbackNatalia Roca (Mó-
nica Rafecas no va poder jugar el
partit) notava l’alè de la defensa
de les Firebats en cada acció i
això va provocar que l’estratègia

Rookie virés cap al joc de curses.
Les Firebats, a més, van anotar el
seu primer touchdown del par-
tit, tot i que van fallar el seu in-
tent de fer una jugada de dos
punts posteriorment. Les bar-
berenques veurien, al segon
quart, com el partit es complica-
va encara més després d’encaixar
una nova anotació abans del
descans. El marcador al descans
era d’un perillós 0-12.

La situació era complicada,
però no irreversible, i això es va
evidenciar encara més quan,
en el tercer període, Viviana
Cardona va arribar a l’end zone
de les valencianes després d’u-
na intercepció. Les Rookies,
però, no tornarien a aconsegu-
ir cap marca en la resta del
matx. Així, doncs, de cara al curs
que ve tocarà treballar per in-
tentar recuperar la corona.

La final es va jugar a Múrcia el passat dissabte 25 de maig. Foto: FEFA

L’hegemonia es trenca: les
Rookies perden el títol de lliga

» Les barberenques només van poder anotar un cop en tot 
el partit i van caure per 6-12 contra les València Firebats a Múrcia

El patinador Llorenç Álvarez
serà als World Roller Games
RIPOLLET4Llorenç Álvarez, del
Club de Patinatge Artístic Ripo-
llet, tindrà l’ocasió de brillar en
la gran cita de l’any. I és que el
passat dia 4, després de les seves
grans actuacions durant la tem-
porada, Álvarez va ser inclòs en
la convocatòria de la selecció
espanyola per als World Roller
Games que es disputaran entre
els dies 4 i 14 del mes de juliol al
Sant Jordi Club, a Barcelona.

Pere Marsinyach i Sergio Ca-

nales són els altres dos patina-
dors individuals sèniors mas-
culins, mentre que Núria Gas,
Nadia Iglesias i Carla Escrich se-
ran les representants femeni-
nes en aquesta cita.

Álvarez arriba a la cita des-
prés d’haver-se proclamat sub-
campió d’Espanya en l’estatal
que es va celebrar a Bilbao a prin-
cipis d’aquest mes. El ripolletenc
només va ser superat pel seu
company de selecció Marsinyach.

Futbol sala | Álvarez i Egea no seguiran a l’FS Ripollet
Després de tancar un curs excel·lent, havent guanyat la lliga amb 17 punts sobre el segon,
l’FS Ripollet ha començat a treballar ja en el curs que ve a Segona B. De moment, el club
ha anunciat els dos primers jugadors que deixen l’entitat: són Víctor Egea i Eric Álvarez.

Pau Arriaga
BARBERÀ

Durant tota la tempo-
rada, el sènior femení
del CH Cerdanyola va
ser un candidat ferm a

ocupar places europees a finals
de la lliga, però el curs 2018-19
ha acabat de forma amarga per
al conjunt verd, que no s’ha po-
gut classificar per a la Copa d’Eu-
ropa per només un punt.

El Sarda va fer els deures en
les darreres dues jornades de la
lliga (4-5 contra el Bigues i Riells
i 3-1 contra el Girona) però això

només va servir perquè les ju-
gadores de Carles Marín aca-
bessin en la setena plaça amb 47
punts, un menys que el Voltregà,
el darrer dels equips que l’any
que ve també es passejaran pel
vell continent.

La temporada, però, és de
nota; les cerdanyolenques han
estat una de les sorpreses agra-
dables de l’OK Lliga i, a més, han
jugat la primera final de Copa de
la seva història, tot i que la van
perdre contra el Gijón.

EL MASCULÍ, CAMPIÓ
El final de la temporada, en can-
vi, ha estat molt millor per al pri-
mer equip masculí, que el passat
diumenge 16 va guanyar la Copa
de la Lliga de Segona Catalana
després de derrotar l’Hoquei
Club Sant Just (2-3) en la final
que es va disputar a Masquefa.

La competició es va disputar
amb el format de Final a 8, de
manera que el Sarda també va
haver de derrotar el Cornellà
(2-3) i l’Olot (10-8).

Final sense premi europeu
Álvarez està a punt per a la gran cita de l’any. Foto: CPAR
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Viu en línia

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-
mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-

ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que

el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-
ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un

piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)

celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la
lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment
del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-

rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-
re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les
consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anellso El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?



DIJOUS 4 DE JULIOL
18:00 Com cada primer dijous de mes, es farà

una nova trobada feminista per a joves al Punt
Lila que es va posar en marxa el passat mes
de març. / Punt Lila.

DIJOUS 27 DE JUNY
18:00 Amb el curs escolar acabat comencen les

activitats estivals per a nens i nenes, com
aquest espectacle familiar de màgia que co-
ordinarà  Gisell Lourdes. / Plaça de la Cons-
titució.

DILLUNS 15 DE JULIOL
18:30 Durant la tarda del tercer dilluns del mes

que ve es farà un taller de disseny de bosses
i samarretes pensat per a nois i noies que tin-
guin entre 12 i 15 anys. Activitat gratuïta. /
Plaça de la Vila.

DIMECRES 26 DE JUNY
18:00 Argelagues, de Gemma Ruiz, serà el títol

seleccionat per a la darrera sessió del mes del
club de lectura. Es farà un debat obert sobre
aquesta obra situada a Lliçà de Vall. / Biblioteca
Municipal.

DIMECRES 26 DE JUNY
18:00 En el marc de l’Ikigai, la setmana japo-

nesa, es farà una sessió monogràfica de cui-
na oriental. Per a més informació i inscripcions
cal escriure a kftoripollet@gmail.com. / Casal
de Joves.

DIMECRES 3 DE JULIOL
SANT CUGAT Glòria Bordons s’encarregarà de la

darrera de les sessions del grup de lectura de
poesia dedicada a Joan Brossa. Aquesta ac-
tivitat es va posar en marxa el passat mes d’a-
bril (19:30). / El Mesón.

DIMECRES 17 DE JULIOL
SANT QUIRZE El mes que ve es farà una sorti-

da per a dones al Teatre Condal de Barcelo-
na per veure l’obra Les feres de Shakespeare
(19:00). / Teatre Condal.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
CERDANYOLA Torna un dels clàssics de l’estiu.

El pròxim 14 de juliol se celebrarà la tretze-
na edició de la Cursa dels Poblats Ibèrics
(09:00). / Centre Cívic de Montflorit.

SANT QUIRZE Els joves que tinguin en-
tre 12 i 30 anys podran participar en
aquest taller d’introducció al parkour.
/ Centre Cívic Can Feliu.

Un taller de dos dies per
introduir-se en el ‘parkour’

9 i 10 de juliol a les 19:00

La calor fa venir de gust menjar gelats...
i ara podràs aprendre a preparar els
teus. El Forat organitza una sessió
monogràfica per ensenyar a preparar-
ne. / Servei Socioeducatiu El Forat.

Una sessió monogràfica 
per aprendre a fer gelats
Dilluns 1 de juliol a les 18:00

Entre les 10 del matí i les 2 del migdia
i les cinc i les nou del vespre hi haurà
una unitat mòbil del Banc de Sang i Tei-
xits que recollirà donacions. / Plaça de
l'Abat Oliba.

Una jornada de donació de 
sang a la plaça de l'Abat Oliba

Dimarts 2 de juliol

BARBERÀ El Forat ha organitzat un
campionat de vòlei i de futbol ameri-
cà obert a tothom. Els equips de vòlei
han de ser de quatre. / Parc Europa.

Un campionat de vòlei i 
de futbol americà a Barberà

Dimarts 2 de juliol a les 18:00
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com
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