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Cerdanyola, Barberà i Ripollet
acullen més de 40 refugiats
A tot el Vallès Occidental hi ha un total de 413 persones refugiades que hi han començat una nova vida pàg 3
pàg 9

RIPOLLET pàg 10

Municipalitzen el servei
de neteja dels edificis
propietat de l’Ajuntament
CERDANYOLA pàg 8

Barberà esclata
La ciutat viu una intensa Festa Major

Diverses cultures del món
a la Mostra de Dansa
RIPOLLET pàg 12

El Mercat de la Vinya
arriba carregat de novetats
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Milers de refugiats busquen començar una nova vida a terres catalanes, i el Vallès Occidental no és una excepció. Foto: OXFAM/Giorgos Moutafis

Terra d’acollida i d’esperança
» Cerdanyola, Barberà i Ripollet acullen 42 persones refugiades de diverses nacionalitats
» A la comarca hi ha un total de 413 refugiats, que ja han iniciat una nova vida al Vallès Occidental
Alex Suárez
VALLÈS OCCIDENTAL
Milers d’històries de refugiats
omplen Europa cada dia. Persones que han hagut d’abandonar la seva terra, arrencats a la
força per una barbàrie que ni
desitgen ni poden evitar. Amb
travessies infernals i destins
sempre incerts, algunes d’aquestes històries d’èxode internacional tenen un capítol a ciutats com Cerdanyola, Barberà o
Ripollet.
Concretament, segons el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, aquests tres
municipis acullen actualment
42 persones refugiades. Cerdanyola n’alberga 34, mentre
que tant Barberà com Ripollet

n’acullen quatre a cada ciutat. En
l’àmbit comarcal hi ha 413 persones distribuïdes en vuit municipis del Vallès Occidental, a les
quals el destí les ha dut a iniciar
una nova vida.
TORNAR A COMENÇAR
Una vegada els refugiats arriben,
és vital començar un procés d’integració i cooperació entre la
societat d’acollida i els nouvinguts. Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
treballen des del 2004 per defensar els drets d’aquestes persones i ajudar-les.
Pascale Coissard, portaveu de
l’entitat, ha explicat a Línia Vallès que “es coopera bastant amb
l’acollida, tant des de la societat
com des de les institucions”. El
CCAR gestiona els casos de refugiats a Cerdanyola, on tenen en

marxa una prova pionera a tot
Europa, oferint-los viure al campus de la Universitat Autònoma.
“Més enllà de la universitat,
els refugiats conviuen amb
veïns”, explica Coissard. De fet,
Cerdanyola és un dels exemples
de viles que agraden als refugiats,
segons la portaveu, ja que “no els
agraden les ciutats molt grans
com Barcelona. Prefereixen municipis més humans, ja que sovint
venen de zones rurals i hi estan
acostumats”. Coissard assegura
que molts dels acollits escullen de
bona gana quedar-se a la comarca per aquesta raó.
La conclusió és clara: la crisi dels refugiats arriba a tot
arreu, fins i tot al Vallès Occidental. I es tracta d’una prova de
foc per saber si realment aquesta és una terra d’acollida i esperança per a aquestes persones.

Es doblen les sol·licituds
de refugi a Catalunya i l’estat

TENDÈNCIES4Les darreres
xifres de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat mostren un augment important de
demandes de refugi. A Catalunya, el 2018 va ser un any
on es van disparar les sol·licituds. De fet, hi va haver més
del doble de tramitacions que
l’any anterior (8.034 en total).
Al conjunt de l’estat la situació és similar, i entre el
2017 i el 2018 les demandes
d’asil i refugi es van disparar
fins a un 63,9% comparant
ambdós períodes. Així, l’any
passat va ser el que més d’aquestes sol·licituds es van re-

bre -des del 2008-, tant a territori català com estatal.
Una altra de les magnituds
més destacades i reveladores
és la de la nacionalitat dels demandants de refugi a Espanya. La gran majoria (un 36%)
provenien de Veneçuela, seguits per Colòmbia (16%) i Síria (5%).
En tot cas, a la pràctica, la
majoria d’aquestes peticions
no arriben a convertir-se en
realitat. I és que el darrer any
les dades del Programa Estatal d'Acollida a Refugiats xifraven en 2.240 les persones
acollides en terres catalanes.
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Els semàfors

La lupa

Els animalistes ens entren a casa
per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Aj. de Cerdanyola

L’Ajuntament de Cerdanyola ha començat la construcció del tanatori municipal
i la reforma del cementiri. Els familiars
dels difunts demanaven des de fa anys
les obres, que ara arriben com un dels
primers projectes del nou govern.
pàgina 8

Tristament ha tornat a passar. De nou,
Els ramaders som professionals.
Les bones pràctiques d'higiene, saun ramader de casa nostra ha vist com Complim les normes de benestar animal nitat i seguretat alimentària salven
se li omplia la granja d'adolescents i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu- moltes vides tant de persones com
animalistes sense poder defensar-se. ropea, l'Estat i la Generalitat i som els d'animals. La salut pública i la ramaDes de fa un temps, els ramaders es- principals interessats en el benestar deria van de la mà. Una afecta l'altra.
tem patint una creixent pressió injus- dels nostres animals perquè volem pro- Els ramaders en som conscients i tretificada per part de sectors socials mi- duir aliments sans i segurs per a tota la ballem perquè el consumidor tingui tonoritaris però amb molt ressò medià- població. Aquestes normatives impli- tes les garanties quan s'alimenti amb els
tic, moguts pel desconeixement i que quen una correcta traçabilitat que ga- nostres productes.
jutgen i condemnen la nostra manera ranteix la seguretat alimentària (idenCada any desapareixen empreses
de treballar. Uns sectors
familiars agràries i ramasocials que qüestionen la
deres. Som un país ric en
La realitat i les problemàtiques del
nostra professionalitat i que
producció d'aliments d'oes creuen amb el dret de dirrigen vegetal i animal sans
nos el que està bé i el que no. sector primari les heu de conèixer de la mà i segurs, tant en producció
La clau per a una bona
ecològica com en convende qui les viu, no de qui s’ho imagina
entesa i convivència sempre
cional. Treballem cada dia
ha sigut i sempre serà el resper cuidar i conservar el
pecte. Violant la propietat privada i el tificació, registre de tractaments veteri- territori. La realitat i les problemàtidret a la intimitat, saltant-se mesures naris, respecte als temps d'espera abans ques del sector primari les heu de code bioseguretat i benestar, tocant els de portar animals a l'escorxador, elimi- nèixer de la mà de qui les viu, no de
animals, donant aigua o aliments al bes- nació de llet que podria portar residus qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
tiar sense saber si és o no és una pràc- d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi- força mediàtica, nosaltres tenim la vetica correcta, l’única cosa que s'acon- cionalitat, com són totes les mesures de ritat.
segueix és posar en perill la vida dels benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Si voleu demostrar respecte per les
animals i la traçabilitat alimentària.
Cada espècie animal i el seu correspo- persones, defenseu la salut per sobre de
Les filosofies animalistes, especistes i nent maneig té una condicionalitat as- tot. Si voleu demostrar respecte pels
veganes són plenament respectables a ni- sociada. Les inspeccions que ens realit- animals, deixeu d'humanitzar-los. Deivell individual, però el sentit comú no ens zen a les nostres empreses des dels de- xeu de parlar des de la ignorància
pot fer contradir les recomanacions ofi- partaments d'Agricultura, Salut i Con- quan us referiu a la ramaderia del
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i sum, així com del cos d'Agents Rurals i nostre país i aposteu per nosaltres.
del Departament de Salut de Catalunya SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la Pels nostres productes i per la nostra
basades en la piràmide dels aliments.
nostra correcta praxis i professionalitat. gestió territorial.

Aj. de Ripollet

A través de l’empresa pública Genera,
l’Ajuntament de Ripollet ha municipalitzat el servei de neteja dels edificis municipals de la vila. Des del consistori han
promès respectar les condicions laborals de les antigues treballadores.
pàgina 10

David Serra

El fisioterapeuta i atleta cerdanyolenc
va proclamar-se campió d’Europa de
duatló, en la modalitat esprint, a finals
del mes passat. Serra va aconseguir una
ajustada victòria de només vuit segons
sobre l’austríac Christian Siedlitzki.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@martindepozuelo
El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance
de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ripoll, cuál fue la razón por la que inició el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atentado inminente y estrechar más el
control.

@josepcosta
Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del
grup de l’ONU que acaba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona bandera del teu país no et pugui impedir
de veure.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès
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Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports

Dipòsit Legal: B 12316-2013

@ChakirelHomrani
El treball de qualitat amb salaris dignes,
contractació estable, horaris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- proporciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
riquesa i impulsa la competitivitat.
Aquest és el camí!
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@MiquelBuch
Un de cada dos conductors morts a les
carreteres catalanes durant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

lanegen una invasió ciutadana de la misteriosa Àrea 51 als Estats Units. A través de Facebook, més d’un milió de persones
s’han compromès a entrar a les instal·lacions secretes per descobrir si hi ha alienígenes conservats. El lema de l’operació prevista
per al 20 de setembre és “no ens poden aturar a tots”.

P

or un jove australià després de beure un potent batut
de proteïnes. Lachlan Foote s’havia preparat un beure
amb una gran concentració de cafeïna, recomanada per
millorar el rendiment muscular. El seu pare ha iniciat una campanya per conscienciar sobre els perills de la substància.

M

lerten sobre el perill de fer-se fotos en una antiga mina de
wolframi a Monte Neme (Galícia), que actualment és un indret conegut per les espectaculars aigües turqueses. Diversos
influencers han visitat el lloc i han acabat amb problemes per la
composició tòxica de l’element químic que dona el color a l’aigua.

A

ls seguidors del mític Grand Prix es poden acomiadar del
seu retorn: Ramón García assegura que “no tornarà per
por als animalistes”. El presentador va explicar en una entrevista que és impossible emetre el show on diferents vaquetes participaven, ja que suposaria una allau de crítiques.

E

ondres tindrà el clima de Barcelona l’any 2050 i Madrid el de
Marràqueix. Així ho afirma un estudi de la Universitat ETH de
Zuric. La investigació mostra que, a causa del canvi climàtic, la
capital britànica augmentaria 5,9 graus durant l’estiu fins a situar-se
en una tessitura similar a la barcelonina.

L

El + llegit
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1

Garcés completa la reconquesta
socialista de Barberà

2

Cordón ja governa Cerdanyola
després de la desfeta de Guanyem

3

La polèmica reforma
del cementiri de Cerdanyola

4

Ripollet presenta una Festa Major
amb gairebé 90 activitats

5

Osuna torna a agafar la vara
de Ripollet i frega la majoria

L’adeu d’ICV

Horari escolar a debat

per Antoni Moliné

per David Rabadà

Aquests últims dies s’ha produït
una notícia que ha passat mig
desapercebuda i no se li ha donat
la importància que té: la formació
política Iniciativa per CatalunyaVerds (ICV) ha presentat al jutjat
petició de “suspensió de pagaments” per valor de nou milions
d’euros, acompanyada d’un ERO
per als seus treballadors. Déu n’hi
do, tractant-se d’un partit que havia perdut la visibilitat mig amagat entre els comuns...
El mateix cas, però corregit i
augmentat, que la desapareguda
Unió Democràtica de Catalunya.
La fallida dels democristians va
pujar fins als 25/30 milions.
I els socialistes? També agobiats pels deutes van haver de
vendre la seu del C/ Nicaragua, a
les Corts, per anar-se’n a un local
del C/ Pallars, al barri del Poblenou. Tot i així, segons el seu web
encara han de cobrir un romanent de deu milions.
I què dir dels convergents?
Van abaixar persianes al C/ Còrsega amb destí al C/ Provença i,
poc després, un nou trasllat,
aquesta vegada al C/ Calàbria.
La veritat, però, és que no s’ha
dit ni publicat que totes aquestes
mudances fossin obligades per
raons econòmiques. Suposo que,
com sol passar, la veritat s’acabarà sabent.
Tant que es parla de transparència, hauríem de saber amb
què s’han gastat tants diners. Suposo que no amb sobres de color
negre. Només faltaria. Quina
lliçó es desprèn de tot això? Que
si no han sigut capaços d’administrar les seves economies, què
faran en el cas que arribin al govern? Per posar-se a tremolar.

El Departament d’Educació ha
decretat un horari partit en molts
nous centres d’ensenyament. És
a dir, si ara es feia només horari
de matí, es passarà a classes de
matí i tarda. El principal argument, i són paraules del secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, és que és inacceptable que els alumnes dinin a
quarts de quatre, la qual cosa ja
estava resolta amb els menjadors
escolars a quarts de tres.
Però a més aquesta idea no té
en compte els informes on es manifesta que els conflictes a les aules de Secundària es donaven fonamentalment per les tardes.
Se sap, i està en molts estudis, que
les trifulgues a classe s’esdevenen
quan després de dinar els adolescents se senten molt inquiets
al fer sessions durant les tardes.
També cal afegir que l’horari de
matins controla millor l’absentisme escolar concentrat per les
tardes. Cal afegir que el Depar-

tament d’Educació, defensor de
l’autonomia de centres, ara vulgui imposar un horari partit a
molts centres catalans. Tots ells
haurien de poder escollir quin horari els convé més. Si ara tornem
a un horari de matí i tarda, seria
com un pas enrere en les millores educatives. A més, no es
pensa en les tardes infernals de
maig i juny que sovint ostenta la
nostra climatologia. Durant les
mateixes se superen temperatures que la llei laboral prohibeix
per tal de treballar-hi.
A més, el Departament d’Educació, sabent que segons ell
mateix s’ha reduït el fracàs escolar
d’ençà de l’aplicació de l’horari intensiu de matí, es contradiu tornant a un d’antic. No sembla que
aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que
el Departament d’Educació sempre ha apostat per la novetat.
Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors del passat.

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

#Escàndol

@jaguimera: Entre pensar que l'Estat va
deixar fer l'atemptat del #17A i ignorar el
treball de Bayo hi ha un ampli ventall de
possibilitats molt ampli i prou greu.

#50Anys

@montserrat_tura: #50 anys de l’arribada dels humans a la Lluna. És més
màgica i bonica des de la Terra, sens
dubte.

#Magnifique

@G4Boloix: El vídeo de l’any passat va
ser lamentable... Però un cop fitxat, a mort
amb Antoine Griezmann. #Benvingut
#Magnifique.

Que la calor no t’amargui l’estiu
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» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de festa, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada vegada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor.
Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

Els efectes de la calor
són tan preocupants

com la grip a l’hivern
40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol persona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termòmetre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departament de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beure molta aigua, de ventilar i mantenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de protegir-se del sol la pell posant-se
crema solar.
TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en conscienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Generalitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades temperatures de l’estiu poden considerar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen.
Per exemple, que durant l’estiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifiquessin 65 casos de cops de calor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

Enguany ja s’ha

viscut una onada

de calor històrica
del Segrià- i un balanç de tres casos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provocat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya augmentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

canalsalut.gencat.cat

Els centres sanitaris, a punt

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que passi, però, la xarxa sanitària pública de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’activitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa.

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària.
En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’assistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

L’atenció primària

i hospitalària té 503
professionals més

A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativament la població.
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Cinema | El 20è Fantosfreak tanca una edició d’èxit

El cinema fantàstic i freak va tenir la seva cita amb Cerdanyola del 15 al 19 de
juliol amb el festival Fantosfreak. La 20a edició, que va ser tot un èxit de públic,
es va dedicar a la pel·lícula de culte Fight Club, amb curs, xerrades i tallers.
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Comença la construcció
del tanatori municipal
» També es reformarà el cementiri, una demanda històrica de la vila
» Els difunts estaran a l’església durant les obres, com volien les famílies
CEMENTIRI4Després d’anys de
reclamacions dels veïns de Cerdanyola, el tanatori municipal
serà una realitat. Així es va anunciar a principis de mes, en una de
les primeres accions del nou govern de la vila. La primera fase
de les obres contempla la reforma de la part antiga del cementiri i la construcció del tanatori,
una demanda llargament feta
per la ciutadania. Es faran quatre sales de vetlla, una sala polivalent, espai per als serveis administratius i un aparcament
soterrat.
DESCANSANT A L’ESGLÉSIA
D’altra banda, ja ha començat
l’enderroc d’una part dels nínxols
de la zona més antiga del cementiri. Tal com demanaven els
familiars i afectats per la reforma
en la darrera edició de Línia Vallès, finalment les restes dels difunts es dipositaran en capses de
fusta a l’interior de l’Església

Cultures del món s’exhibeixen
a la Mostra de Dansa

CULTURA4Macedònia, Rússia o
Colòmbia van ser algunes de
les cultures que van poder exhibir-se en la 36a edició de la
Mostra Internacional de Dansa
Popular de Cerdanyola. Del 2 al
7 de juliol, la ciutat va viure per
ballar i va ballar per celebrar.
El Parc del Turonet es va
omplir a vessar durant les representacions, a càrrec del Ballet Folklòric Paipa (colombià),
el grup Jehona e Malesësis (macedoni) i el ballet Guzel Chul-

man de Pelm (rus). Tanmateix,
també hi va haver lloc per a
mostres de dansa popular catalana i fins i tot exemples de
balls tribals sobre els escenaris.
L’Esbart Sant Marçal, el de Rocasagna i el de Sant Jordi es van
encarregar d’aportar la part més
tradicional de la mostra. D’altra
banda, una de les actuacions
més esperades i moguda va ser
la dels Lindy Hoppers, que van
demostrar el seu talent ballant
swing a la plaça Abat Oliba.

Cordón afirma que les dues actuacions són “de justícia”. Foto: Ajuntament

Vella de Sant Martí, dins el mateix recinte del cementiri.
L’alcalde, Carlos Cordón, es
va mostrar satisfet d’haver pogut desbloquejar “una situació
que havia generat alarma social
entre moltes de les famílies
afectades” i creu que “és la millor de les solucions per poder

començar a fer la reforma del
cementiri i la construcció d’un
tanatori, dues accions imprescindibles i de justícia per a la
ciutat”. El cementiri s’ampliarà així de forma considerable, i
els nínxols passaran dels 3.149
actuals als gairebé 4.000 després de la reforma.

Diverses cultures van representar-se a la mostra. Foto: Ajuntament

Detingut per atracaments

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van detenir l’1 de juliol
l’autor de quatre atracaments a
gasolineres de Badia del Vallès,
Matadepera i Cerdanyola, on
va ser finalment aturat. La darrera acció del criminal va ser
l’assalt a una estació de servei de
Cerdanyola, quan va irrompre
amb una navalla amenaçant la
dependenta que estava quadrant
la caixa.
Una vegada va aconseguir robar un total de 225 euros, l’au-

tor va fugir i la treballadora va
alertar la policia. Una patrulla el
va localitzar a l’avinguda Catalunya, però el sospitós va fugir
per la carretera en direcció Ripollet i es va amagar en un camp
de canyes del riu Ripoll.
Després que la Policia Local
i els Mossos es coordinessin en
una operació conjunta, els
agents van aconseguir rodejar
completament l’atracador i el
van arrestar amb els diners
sostrets minuts abans.

ROBATORIS A LA COMARCA
La detenció de l’home de 31
anys va portar els Mossos a lligar caps amb altres robatoris a
gasolineres, com els que es van
produir l’1 de juny a Matadepera i el dia 17 del mateix mes a Badia del Vallès.
Després de valorar el perill de
l’autor i la gravetat dels actes comesos, el jutjat de guàrdia de
Cerdanyola va decretar definitivament l’ingrés a presó de l’atracador el passat 4 de juliol.
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Successos | Detenen un pare per colpejar la seva filla
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Els Mossos d’Esquadra van detenir el 8 de juliol un pare que presumptament va
colpejar la seva filla provocant-li ferides greus a la cara. El seu fill i germà de l’agredida també va ser detingut per haver defensat la noia amb un ganivet.

Barberà viu els dies més
intensos amb la Festa Major
» Un any més la ciutat es va bolcar amb la celebració de la festa
» L’Assemblea Feminista va fer un pregó sobre les vivències
CELEBRACIÓ4Barberà va viure del 5 al 8 de juliol els dies més
engrescadors, divertits i moguts de l’any: la Festa Major.
L’Assemblea Feminista de Barberà va ser l’encarregada de fer
el pregó de les jornades, amb
quatre dones explicant les seves
experiències en la festivitat com
a nenes, adolescents, adultes i
ancianes. El concert de Tori
Sparks va ser un dels grans
moments de la festa, amb la
captivadora barreja de rock i
blues que ha fet triomfar l’artista
a diversos països.

La cantant i
compositora Tori
Sparks va animar la
festa amb rock i blues
El dia 6 la Festa Major es va
traslladar al Mercat, on es va ce-

Sis detinguts per robar a
Barberà i a altres municipis

ROBATORIS4Els Mossos d’Esquadra van detenir el mes de
juny sis individus acusats d’haver comès tres robatoris a Barberà, Cerdanyola i Montcada i
Reixac. Els delictes, que haurien
estat comesos entre el 14 i el 19
de juny, haurien afectat diversos
domicilis de la comarca. La ràpida intervenció policial i la
col·laboració ciutadana van resultar en la detenció de tots els
sospitosos, excepte un. La primera intervenció policial va ser

a l’avinguda Catalunya de Cerdanyola, on es van capturar dos
homes forçant la porta d’un habitatge.
Un policia fora de servei va
avisar una patrulla després de
veure un cotxe amb matrícula
francesa circulant lentament
per la Ronda Est de Barberà. Els
ocupants van fugir dels agents,
però finalment van ser capturats. El jutjat de Cerdanyola va
decretar llibertat amb càrrecs
per als sospitosos.

El Correfoc va ser un dels grans moments. Foto: Diables de Barberà

lebrar una holi i una guerra d’aigua per combatre la calor i promocionar l’activitat comercial a
la zona. L’Orquestra Meravella
va servir de cloenda per al segon
dia amb un repertori clàssic que
sempre triomfa.
Però el gran moment va ser
el Correfoc, amb les colles de dia-

bles de Barberà, Pallejà i PalauSolità i Plegamans.
El dia 7, en canvi, va tenir la
Trobada de Gegants i la Diada
Castellera com a grans protagonistes. La Festa Major va tancar
amb el tradicional castell de
focs, prèviament acompanyat
pel concert d’havaneres.

Els detinguts haurien robat a Barberà, Cerdanyola i Montcada. Foto: Mossos

Duplicaven targetes de crèdit

FRAU4Agents dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Nacional han desarticulat recentment un grup criminal dedicat a
obtenir duplicats de targetes de
crèdit amb les qual adquirien
productes en comerços per després revendre'ls al mercat negre.
Part dels detinguts comptaven
amb plantacions de marihuana
a Barberà i Barcelona per diversificar l’activitat.
La investigació ha servit per
resoldre més de 150 delictes.

D’aquesta forma, es va decretar
l’ingrés a presó per a cinc dels
tretze dels detinguts. Els individus feien duplicats de targetes
americanes i les utilitzaven a
l’estat espanyol per robar els
diners estalviats.

INVESTIGATS DES DEL 2018
A finals del 2018 va començar la
investigació, després que una
entitat bancària detectés diversos càrrecs fraudulents que ascendien a prop de 20.000 euros.

Un dels principals investigats
obtenia dades personals i comptes de correu amb les seves
claus corresponents a través del
mètode conegut com a phising.
Després es feia passar pel titular legítim de les targetes, que realment eren de persones de països com els Estats Units o Veneçuela, i demanava les targetes
per operar des de Barcelona. A
continuació adquiria productes electrònics que venia fàcilment al mercat negre.
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Activisme | Reconeixement a ‘Jordi Petit’
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L’Ajuntament va fer aquest dissabte un acte de reconeixement a l'escriptor i activista Jordi Lozano González, més conegut com a Jordi Petit, durant la diada
LGTBI. Lozano ha estat un gran impulsor de la comunitat gai a l’estat.

Municipalitzen el servei
de neteja dels edificis públics
» L’empresa pública Genera es fa càrrec de tot el servei de neteja
» Segons l’Ajuntament, les treballadores mantindran les condicions
POLÍTICA4L’Ajuntament va
municipalitzar a principis de
juliol la neteja de tots els edificis municipals de Ripollet. A
través de la creació de l’empresa pública Genera, el consistori va aconseguir fer-se
càrrec de la totalitat de la
plantilla de treballadores del
servei de neteja dels edificis
municipals.
L’Ajuntament assegura que
“mantindrà el seu compromís
de respectar les condicions laborals” i que conservarà “l'antiguitat de les més de 40 treballadores del servei de neteja”.
La primera tinenta d'alcalde,
Pilar Castillejo, explica que el
de la neteja és “un sector feminitzat i precaritzat, on hem
optat per dignificar les seves
condicions”.
“CLAU DE MANDAT”
Pel que fa a Genera, la creació
d’aquesta empresa pública es va

Pinten un mural sobre
la història de Ripollet

CULTURA4L’il·lustrador ripolletenc @javigaar ha acabat de
pintar aquest mes de juliol un
mural a la casa del Comú dedicat a la història de Ripollet, amb
personatges destacats, moments
marcats en la memòria i molts
detalls que no passaran per alt
els més experts en la matèria. El
mural mostra la història de l’edifici a través dels personatges
que han estat relacionats amb ell
des de l'any 1669. Enllaçats amb
una corda que els va unint, hi

apareixen des del corder, que fabricava cordes en aquesta casa a
mitjans del segle XVII, fins a les
treballadores de la fàbrica tèxtil
Mir-Miró que van fer una vaga
de fam l'any 1982 per reclamar
els seus drets.
El mural forma part de la
iniciativa municipal Ripollet
Murals i està pintat sobre la façana lateral de l'antic Ajuntament, també conegut com a
casa del Comú, situat al centre
històric de Ripollet.

L’Ajuntament afirma que mantindrà les condicions laborals. Foto: Ajuntament

aprovar al Ple de juny de 2017.
Segons el consistori, amb la
seva posada en marxa “el govern municipal fa realitat una
de les seves claus de mandat de
l'anterior legislatura”.
La companyia Genera tindrà
la seva seu, provisionalment, a
les instal·lacions del Patronat

Municipal d'Ocupació. El consistori assegura que “amb
aquesta gestió directa per part
de l'Ajuntament es garanteix
l'estabilitat de les treballadores”
i que es fomenta “la transparència, la participació, la sostenibilitat i la qualitat dels serveis municipalitzats”.

El mural representa moments i personatges històrics. Foto: Ajuntament

Els regidors cobraran més

AJUNTAMENT4Només l’alcalde, José Maria Osuna, mantindrà el mateix sou en un consistori on hi ha hagut un augment
generalitzat de retribucions. Així
es va decidir en el ple del dia 11
de juliol, quan es van determinar
les compensacions salarials per
la feina dels regidors.
Sense vots en contra -només una abstenció d’ERC- el
ple va aprovar l’augment de
sous, que afectarà principalment els regidors. Osuna es que-

darà amb els mateixos 44.100
euros bruts a l’any de l’anterior
mandat.
Per la seva part, Pilar Castillejo i Oriol Mor, els dos regidors
que tindran una dedicació exclusiva, cobraran 37.800 euros
bruts l’any. D’altra banda, els regidors amb dedicació de mitja
jornada rebran 18.900 euros
bruts l’any, 2.700 més que en el
mandat 2015-2019.
En total, l’augment de sous és
de més de 100.000 euros anuals.

Concretament, la xifra de tots els
regidors en conjunt passarà de
92.457 a 195.300 euros cada
any.

MÉS DINERS PER CADA PLE
A banda dels sous fixos del govern, també han augmentat
les retribucions per assistir a
cada ple de l’Ajuntament. Ara
per una sessió al consistori
cada regidor percebrà 400 euros, cent més que en el darrer
mandat al municipi.
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Barberà | Anuncien la 3a Mostra de Cervesa Artesana
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Barberà acollirà el 14 de setembre la 3a Mostra de Cervesa Artesana. Així ho
han anunciat recentment els organitzadors, que tindran els estands a la plaça
de la Vila durant pràcticament tota la jornada per degustar les begudes.

El Mercat de la Vinya arriba
carregat de novetats
RIPOLLET4Del 23 al 25 d’agost
Ripollet podrà gaudir del Mercat
de la Vinya, que està emmarcat
en la Festa Major de la vila i consisteix en una fusió de gastronomia, cultura, patrimoni i pedagogia sobre aquest sector
agroalimentari. Des de fa tres
anys, l’Ajuntament impulsa
aquesta iniciativa, que porta els
millors productes de camp i vinya a través de diverses activitats.
Una de les novetats enguany
serà l'Scape de la Vinya, on
grans i petits hauran de superar
12 proves, totes elles relacionades amb la vinya i el vi, per poder fugir del circuit. També hi
haurà lloc per a la tradicional trepitjada de raïm o un show cooking, protaginitzat pel cuiner
local Albert Jané i una àvia del
municipi, amb la qual haurà de
reiventar un plat tradicional.
DONES I VI
A banda de la part més comercial, també hi haurà lloc per a
una mirada social del món de la
vinya. I és que en aquesta edició,

El Mercat farà èmfasi en el paper de la dona. Foto: Ajuntament

una pagesa que produeix vins
naturals i una enginyera agrònoma que treballa amb criteris
de sostenibilitat combinaran l’ecologisme i el feminisme amb l’enologia. D’altra banda, la plaça
del Clos acollirà diverses actuacions musicals per acompanyar
la mostra i les degustacions de
productes de la zona.

El regidor de Cultura va
explicar durant la presentació
que “la comissió i la subcomissió han fet molt bona feina”
i va destacar que enguany “el
Mercat de la Vinya suma el comerç local, l'economia social i
solidària i el paper de la dona
com a protagonista del treball
en el camp i la vinya”.

Ripollet impulsa el comerç
amb la Targeta Més

RIPOLLET4L’Ajuntament i la
Unió de Comerciants han presentat recentment la nova Targeta Més de comerç de Ripollet,
destinada a impulsar l’activitat
comercial al municipi. La targeta permetrà acumular punts i
descomptes, a més de poder
participar en promocions especials i campanyes de comerç. Durant la presentació de l’eina el 9
de juliol, la regidora de Comerç,
Txell Caler, va explicar que “és
una eina d'última generació,
molt potent, que l'Ajuntament,
en col·laboració amb la Unió de

Comerciants, vol fer servir per
reforçar el comerç local, el sentiment de pertinença i la fidelitat dels usuaris”.
UNA APP PER AL COMERÇ
A banda de la targeta, els ripolletencs també tindran al seu
abast una aplicació mòbil per
aconseguir avantatges a l’hora
de comprar en comerços locals. Actualment l’app, que ja es
pot descarregar gratuïtament,
compta amb 28 negocis inscrits i s'espera arribar als 50
abans de la tardor.

Esports
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Bàsquet | Lliga EBA definida per a la Unió Esportiva Barberà

La UE Barberà ja coneix el calendari del grup C-B de la lliga EBA, on jugarà un curs més.
L’equip barberenc debutarà a Can Serra el darrer cap de setmana del setembre contra el
BBA Castelldefels. La competició s’allargarà fins al tercer cap de setmana d’abril del 2020.

El cerdanyolenc David Serra,
campió d’Europa de duatló
» L’atleta també es va proclamar subcampió del món a Pontevedra
» El seu primer honor de l’any va ser la plata a l’estatal del mes d’abril
Pau Arriaga
CERDANYOLA
El mes de juny ha estat un dels
millors de la carrera de David
Serra. L’atleta i fisioterapeuta
cerdanyolenc va aconseguir dos
grans resultats (que poden ampliar-se a tres si se suma la segona posició que va obtenir en el
campionat d’Espanya que es va
disputar el passat mes d’abril), un
subcampionat del món a Pontevedra i un títol d’Europa en la
prova disputada a Transsilvània (Romania).
Per aconseguir convertir-se
en el millor del continent (en la
modalitat de duatló sprint), Serra va completar el recorregut, de
cinc quilòmetres a peu, 20 quilòmetres en bicicliteta i dos quilòmetres i mig més corrent en 57
minuts i 22 segons. D’aquesta
manera, el passat 29 de juny va

El campionat d’Europa es va disputar a Transsilvània. Foto: DS

pujar al calaix més alt del podi en
el seu grup d’edat (homes que tenen entre 50 i 54 anys), per davant de l’austríac Christian Siedlitzki (va ser vuit segons més ràpid que el seu principal competidor) i del britànic Ian Reid.
Un cop va tornar a casa, Ser-

FUTBOL SALA4L’FS Ripollet i el
Cerdanyola FC ja coneixen el
calendari del curs 2019-20. Enguany, per primera vegada, hi
haurà dos equips de la comarca
en el grup 3 de la Segona Divisió
B de futbol sala.
Els ripolletencs, que han confiat en el bloc que els va portar a
l’ascens (amb un parell d’incorporacions del filial de l’Industrias
Santa Coloma) debutaran el 14
de setembre a casa contra el
Futsal Aliança Mataró. El seu primer viatge del curs serà a la pista de l’FS Salou.

El Cerdanyola, per la seva
banda, encetarà un nou curs a la
categoria de bronze del futbol
sala estatal el mateix dia i també com a local contra l’FS Lleida.
En el seu primer desplaçament
hauran de veure’s les cares contra el Barceloneta Futsal.
El primer dels enfrontaments
entre els dos equips serà al Joan
Creus de Ripollet, en la novena
jornada de la primera volta (el segon cap de setmana del mes de
novembre), mentre que el derbi
de la segona volta està previst per
al segon cap de setmana de març.

Un ambiciós Cerdanyola FC,
a punt per tornar a la feina

ra va voler donar les gràcies a tots
els seus companys d’entrenament, els atletes del Club Cerdanyola Atletisme i Triatló. “Amb
vosaltres he tingut molt més fàcil la preparació per al Mundial
i l’Europeu!”, va escriure al portal de la seva empresa.

Álvarez, cinquè a la final
dels World Roller Games

PATINATGE ARTÍSTIC4A les portes de les medalles. El terrassencs
Llorenç Álvarez, l’estrella del
Club Patinatge Artístic Ripollet,
va acabar en la cinquena posició
en la classificació individual als
World Roller Games. Aquest és
el millor resultat històric d’Álvarez, que millora una posició
respecte de l’edició anterior d’aquesta mateixa competició.
Álvarez va aconseguir classificar-se per a la gran final, dis-

Cerdanyola i Ripollet ja
coneixen el calendari de lliga

putada el passat dissabte 13,
gràcies a una magnífica actuació
dos dies abans, però en el moment de la veritat es quedaria a
dues posicions d’aconseguir un
dels tres metalls en joc.
Els 188,61 punts que va obtenir van ser suficients perquè no
perillés el cinquè lloc, però va
quedar-se lluny dels tres millors: Luca Lucaroni (247,72),
Pere Marsinyach (225,84) i Sergio Canales (207,72).

Amb fitxatges de renom com Nils Puchades, Pau López o Javi
Lara, l’ambiciós projecte del Cerdanyola FC es posarà en
marxa el pròxim dilluns 29 sota
les ordres de Toni Carrillo, que
complirà la seva dotzena temporada al capdavant de l’equip.
Els verds ja coneixen el calendari del grup 5 de Tercera, tot
i que abans afrontaran una pretemporada que els farà debutar a
la Copa Catalunya contra el Lleida Esportiu el 4 d’agost (el club

ha de confirmar l’horari del matx)
i a jugar amistosos contra el Viladecans, la Fundació Esportiva
Grama o el Sant Quirze.
La lliga es posarà en marxa
per als de Carrillo el dia 1 de setembre, amb el primer partit a les
Fontetes contra el San Cristóbal.
El primer desplaçament del curs
serà a Manresa (nouvingut a la
categoria), la primera volta s’acabarà el 12 de gener de l’any que
ve a Peralada i el curs 2019-20 arribarà a la seva fi el tercer cap de
setmana del mes de maig.

Viu en línia
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| Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega
d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

Famosos

No t’ho perdis

Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del planeta, ha escollit Barcelona per passar recentment les seves vacances d’estiu juntament amb la seva família. Entre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada
per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va
penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu
fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i també consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’ascendència mexicana és el seu paper a Desperate Housewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a
la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrielle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara
més allunyada de la ficció i més agradable i real en la
seva estança per relaxar-se a la capital catalana.

Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre
l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una
immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fotografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius personals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fotogràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temàtics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pintures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imatges mostren un artista creador que també és autor i model.

Llibres

?

E V A

QUI ÉS

...

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Venir a Barcelona a fer vacances

QUÈ HA FET

Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral

...

A LES XARXES

Teatre

L O N G O R I A

Ser una de les actrius més reconegudes

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Els seguidors li aconsellen anar amb compte

Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

Música

Pelis i sèries

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

La bona vida
2PrincesesBarbudes

La casa de papel
Netflix

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral autodestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contemporània on emergeix una realitat delirant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Annabel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.
A La Villarroel de Barcelona.

2PrincesesBarbudes fan de la seva carrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setembre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaçada després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.
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Cerdanyola
DIUMENGE 4 D’AGOST
10:30 Cada primer diumenge de mes, Ca n’Oliver obrirà les seves portes als visitants perquè puguin visitar l’exposició permanent
sobre la Cultura Ibèrica. / Ca n’Oliver.

La ciutat organitza una nova
marató de donacions de sang
Dimarts 27 d’agost, matí i tarda

PROPOSTES
Barberà

‘Señor, dame paciencia’,
protagonista al Cinefòrum
Divendres 26 de juliol a les 17:00

Señor, dame paciencia, una comèdia espanyola protagonitzada per Jordi
Sànchez, serà la darrera proposta del
Cinefòrum d’aquest mes. / Espai Gran
Centre.

DIMECRES 4 DE SETEMBRE
16:00 Una de les primeres propostes del mes de
setembre serà una sessió anomenada Consulta:
ús del mòbil, en la qual es resoldran els dubtes que es plantegin. Cal inscripció prèvia. /
Espai Gran Ca n'Amiguet.
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 Teixits que recollirà donacions. / Avinguda
de Canaletes.

DILLUNS 9 DE SETEMBRE
17:00 El buen maestro serà la primera pel·lícula del Cinefòrum, que tornarà a posar-se en
marxa el mes de setembre. Es tracta d’una
pel·lícula francesa dirigida per Olivier Ayache-Vidal. / Espai Gran Ca n'Amiguet.

Ripollet

DISSABTE 27 DE JULIOL
13:00 Els grups Dagarod i Jordi Gorchs seran els
dos que actuaran en el Breaking rock 8, una
nova jornada de música en directe organitzada per l’Associació Sam Viu. / Parc del riu
Ripoll.

TOT L’ESTIU
Tot el dia Durant tots els mesos d’estiu continuarà en marxa la mostra Protagonistes. Ripolletencs que deixen petjada, sobre els personatges més rellevants del poble. / CIP del
Molí d’en Rata.

Comarca

Un concert de música de cambra
a l’Ateneu de Sant Cugat
Divendres 26 de juliol a les 18:00

SANT CUGAT Mariona Baulies, Nil
Tena i Juanjo Rodríguez seran els encarregats del concert del pròxim divendres 26. / L'Ateneu.

Esports
DISSABTE 14 DE SETEMBRE
RIPOLLET Partit de futbol sala de la primera jornada de Segona B entre el Futbol Sala Ripollet i el Futsal Aliança Mataró (18:30). / Pavelló Municipal Joan Creus.

El Cerdanyola FC debutarà
a casa contra el San Cristóbal
Diumenge 1 de setembre a les 12:00

DIVENDRES 26 DE JULIOL
SANT QUIRZE Tria-la tu serà el nom de la sessió en la qual es debatrà sobre quina pel·lícula es vol veure i, posteriorment, la seva projecció. L’activitat és gratuïta(17:00). / Centre
Cívic Torre Julià.

DIMARTS 10 DE SETEMBRE
SANT QUIRZE Els darrers dies de la Catalunya Republicana és l’obra que recorda l’època de l’ofensiva final de les tropes franquistes contra
Catalunya (22:00). / Sala Josep Brossa.

CERDANYOLA Partit de futbol de la primera jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre el Cerdanyola i el San Cristóbal. / Municipal Les Fontetes.
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