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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. 

Deixant de banda la conscièn-
cia social, el cert és que el proble-
ma de la contaminació a Barcelo-
na i  l’àrea metropolitana és greu.
La realitat parla per si sola i és pre-
ocupant: entre l’any 2010 i el 2017
a Barcelona hi va haver 3.393
morts que es poden atribuir a la
contaminació. Les xifres formen
part d’una estimació que l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona
va fer en el seu informe del 2017 re-
ferent a l’estat de salut de la capi-
tal catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Bar-
celona, dues terceres parts prove-
nen de fora de la ciutat. 

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han
pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-

nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Be-

sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-
pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai. 

Durant la presentació públi-
ca de la mesura, que va tenir lloc
el 16 de setembre, es va explicar
que les multes que s’hauran de

pagar per no respectar la prohi-
bició seran de 200 a 999 euros si
no hi ha episodi de contaminació
i de 499 fins a 1.800 euros amb
episodi de contaminació. Hi hau-
rà, però, un període d’adaptacions
i les sancions no es començaran
a posar fins a l’1 d’abril.

MESURA INSUFICIENT
Les entitats ecologistes, per la
seva banda, creuen que les me-
sures restrictives que contempla
la Zona de Baixes Emissions no
són suficients. Des d’Ecologistes
en Acció denuncien “la inacció” de
la Generalitat “davant la greu si-
tuació de contaminació” i recla-
men restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat con-
sidera que cal fer un pla amb pro-
tocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia

Climàtica i demanen un peatge
urbà “per reduir un 50% els ve-
hicles privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barce-
lona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot

i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol
de portar l’Estat espanyol als
tribunals per no fer prou contra
la contaminació. Segons la CE, les

últimes dades de la qualitat de
l’aire demostren que s’han so-
brepassat de forma persistent
els límits legals de pol·lució a Bar-
celona, Terrassa, Sabadell, el
Prat del Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet, l’Hospitalet i Granollers.
Tanmateix, el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, considera que “les dades
no són tan dolentes perquè ens
portin davant d’un tribunal eu-
ropeu”, ja que a Catalunya “no-
més dues estacions superen el lí-
mit, i pels pèls: són dues esta-
cions de Barcelona”. 

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Pove-
da (AMB) i Cesco Gomar (Dipu-
tació) van fixar en 18 mesos el ter-
mini per complir els límits que
marca Europa. Tot plegat en el
marc d’una cimera contra la con-
taminació on la Generalitat, 40
municipis i entitats supramuni-
cipals van conjurar-se per ampliar
la zona de baixes emissions, in-
crementar el transport públic i fer
més carrils bus-VAO, entre altres
mesures. Una zona de baixes
emissions que, per exemple, ja
s’està impulsant a Ripollet.

Albert Ribas
RIPOLLET

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
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La lupa

per Iu Forn

Els abusos a Montserrat

Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat
molt valenta encarregant un informe ex-
tern i independent per escatir si dos
membres de la seva congregació van
abusar de diversos menors. I ha estat
molt valenta assumint-ne les conclu-
sions sense cap excusa ni justificació.

Sí, l'abat de Montserrat ha estat
molt encertat demanant perdó pels
abusos tant als escoltes com als escolans
i per haver fallat en els controls, cosa que
altres congregacions i estaments reli-
giosos ni han fet ni faran mai.

És d'agrair que l'actual
cúpula del monestir afronti
de cara els fets i que n'assu-
meixi la culpa tot i que van
succeir quan ells no tenien
cap responsabilitat jeràr-
quica a la comunitat. I ja era
hora que l'actual pare abat
hagi qualificat la persona que a l'infor-
me s'identifica com a “G. Andreu M. So-
ler” com “un depredador sexual i un pe-
derasta”. Ja tocava començar a dir les
coses pel seu nom.

Tanta transparència és positiva per-
què potser serveix perquè totes les víc-
times, i no només les 8 que han apare-
gut ara, tinguin la sensació de suport i
d'escalf necessària per atrevir-se a
afrontar una situació que els angoixa des
de fa anys i per poder superar-la.

És molt positiu que l'abadia no intenti

justificar tot el que va passar amb eufe-
mismes i frases buides, que reconegui pú-
blicament els fets i que en tot moment
utilitzi un llenguatge directe, cru i clar.  

I està molt bé que Montserrat hagi
anunciat que a partir d'ara se sotmetrà
a un protocol específic de detecció d'a-
busos sexuals a menors. I que aquest
protocol funcioni de veritat.

Ara bé...
Pel que fa a l'interior de la comunitat,

ningú en sabia res de tot això? Pretenen
que ens creiem que un depredador sexual

va estar abusant durant 28 anys (del 1972
al 2000) d'una xifra de menors que pos-
siblement mai sabrem i ningú en va
sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se-
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest
silenci còmplice que fa segles que dura al
si de l'església? Per què demà les coses co-
mençaran a ser diferents? Què canviarà
en la mentalitat dels abusadors i, sobre-
tot, en la dels que ho veuen i callen?

I dues qüestions internes, però que
afecten tota la comunitat religiosa:

1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià

Maria Just va descobrir el cas de l'altre
abusador, identificat com a V.T.M en
l'informe que ha estat fet públic ara, i va
decidir expulsar-lo del monestir, això va
ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
d'un pederasta si aquest pertany a la l'es-
glésia. Per què a un abusador de menors
que és capellà o monjo no se li aplica la
llei dels homes, a part d'aquesta llei di-
vina que és una miqueta millorable?

I 2/ A l'informe es parla de l'exis-
tència “d'una rumorologia sobre el cas”
d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de

l'església que sempre que
topem amb un cas com
aquest acabem sabent que se
sabia però que s'ha tapat?
Què pensa fer l'església; tota
perquè casos n'hi ha a Mont-
serrat, Irlanda, EUA, Ale-
manya o Xile; per acabar

amb aquesta situació? ¿Quan reconei-
xerà obertament que no són casos aïllats
sinó que és una causa general i prendrà
les mesures que calguin perquè els res-
ponsables ho paguin i, sobretot, per co-
mençar a construir un nou futur? Si això
ha passat, passa i passarà dins de l'es-
glésia és per alguna cosa. La valentia de
segons quins informes està molt bé, però
potser han de canviar moltes coses i molt
profundes per eradicar-ho.

Publicat a El Nacional.cat

Què canviarà en la mentalitat 
dels abusadors i, sobretot, 

en la dels que ho veuen i callen?

Un truco que usamos
los castellanoparlantes

para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie con-
trata a alguien que no habla castella-
no de cara al público. Tomad nota, va-
lencianos supremacistas.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,

però també em va sem-
blar horrible d'entrada tot el disc an-
terior i ara crec que té 6 cançons ex-
traordinàries. Ara: quina sort mostrar el-
darrer que has fet i que la gent discu-
teixi sobre si és bo o no i, sobretot, so-
bre què punyetes has volgut fer.

El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comu-

nidad de Madrid le cues-
ta a los madrileños 1,3M€. El director
será el torero Miguel Abellán con
75.000€ al año. Se quedó sin escaño de
diputado con el PP y Ayuso lo ha co-
locado. Admitió no tener ni idea de
economía ni formación de nada.

@FonsiLoaiza@PonsPereAntoni@apuente

Avui, un altre cop, una
part important de la

ciutadania catalana mos-
tra que, mentre no se li doni sortida, se-
guirà defensant en pau la seva reivin-
dicació legítima. En temps de crisi de
la democràcia, és una lliçó espectacu-
lar. Bona #Diada19 a tothom i visca
els/les catalans/es!

@ander_errasti

Els semàfors

Polycasa
Polycasa va acomiadar l’exalcalde de Cer-
danyola, Carles Escolà, el mateix dia que

es reincorporava a la feina després de qua-
tre anys d’excedència. Escolà denuncia

“una via de repressió i vulneració de drets”
mentre l’empresa encara no s’ha explicat.

pàgina 8

Aj. de Ripollet
Ripollet ha fet un pas més per a la mu-
nicipalització de l’aigua amb l’adhesió a
l’Associació de Municipis i Entitats per
l'Aigua Pública. Fer de l’aigua un servei

públic és “una prioritat” aquest nou
mandat, segons l’equip de govern.

pàgina 10

Aj. de Barberà
L’Escola Municipal de Música no co-
mençarà les classes fins a l’octubre. El

motiu és que l’Ajuntament i la Fundació
la Guineu, nova responsable dels serveis
educatius, encara no han formalitzat el
contracte. El retard ha aixecat crítiques.

pàgina 9
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Cerdanyola, Barberà i Ripollet 
acullen més de 40 refugiats1

2
Comença a Cerdanyola la construcció 
del tanatori municipal

Ripollet municipalitza el servei 
de neteja dels edificis públics

Barberà viu els dies més intensos 
amb la Festa Major

Ripollet impulsa el comerç 
amb la Targeta Més

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionar-
lo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “pro-
grama comú progressista”, Pe-
dro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no per-
cep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.

La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només per-
cep i està capacitat per perpe-
tuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.

I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la re-
petició del seu mantra que el
problema català és de convivèn-
cia, i així ens menysté i ridicu-
litza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonàn-
cia cognitiva potenciant el seu
atavisme.

Forat negre
per Amadeu Palliser

Rieres i tsunamis
per @ModernetdeMerda

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella al-
tra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els senti-
ments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època dau-
rada de rieres i torrents. És lla-
vors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amo-
rós entre l'home, la meteorolo-
gia i el motor. Un triangle pas-
sional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.

Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sen-
se frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la cos-
ta. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'à-
nim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteorò-
legs de capçalera.

I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'in-
dependentisme.

Efectivament.
Seguint la llarga i consolida-

da tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrare-
llotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.

Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsu-
nami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense pre-
cedents. Bé, tant de bo. En prin-
cipi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb es-
creix les forces d'una riera. De llarg.

Ja ens explicaran com s'a-
caba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil -
i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren al-
gunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el proble-
ma gros que hi veig és que, en-
tre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig en-
cara hi tenim el cotxe aparcat.

Les millors
perles

Una filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va pas-
sar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va acon-

seguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

El destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que

passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

Una dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en

perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare pa-
tís un infart l’endemà del part. 

Marco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evan-
gèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat

brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

El monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula ge-
gant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició

de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

A les xarxes

@pvallin: Pablo Echenique: "El PSOE nos
ha trasladado que si no aceptamos que
gobiernen solos no tiene sentido seguir
reuniéndose".

#Naufragi

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón. 

#BarçaTacón

@assemblea: Aquest és l'aspecte de
plaça Espanya! Hem tornat a desbordar
Barcelona amb un crit nítid i clar: inde-
pendència! Som-hi! 

#Diada2019

Safata d’entrada
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CONFLICTE LABORAL4Carles Es-
colà, exalcalde de Cerdanyola, ha
denunciat l’empresa on treballa-
va abans d’arribar a l’alcaldia.
Així ho va anunciar en una roda de
premsa el 16 de setembre a les por-
tes de Polycasa -la companyia de
la qual era empleat-. Segons Es-
colà, va ser acomiadat “de forma
sobtada i sense previ avís” el ma-
teix dia que tornava de la seva ex-
cedència de quatre anys pel càrrec.

L’exbatlle cerdanyolenc as-
segura que això suposa un in-
compliment de l’article 46.1 de
l’Estatut dels treballadors, que
“garanteix el dret a tot empleat
a reincorporar-se després d’una
excedència forçosa per ocupar
un càrrec públic”. Però l’exal-
calde va més enllà i apunta a 3A
Composites, la multinacional
propietària de Polycasa, com a
veritable executora. Per a Esco-
là, aquesta decisió suposa que
Polycasa “inicia una perillosa
via de repressió i vulneració de

drets fonamentals, com la lli-
bertat ideològica i el dret a la par-
ticipació política”.

Ara tot quedarà en mans dels
tribunals, amb els quals l’aco-
miadat busca “una sanció exem-
plaritzant” contra l’empresa amb
l’objectiu de “dissuadir un com-
portament repressiu així en el fu-

tur”. Escolà afirma que aquesta és
només una “primera etapa de
lluita” que “anirà pujant de ten-
sió progressivament”. L’exbatlle
no descarta “mobilitzacions i al-
tres accions de protesta”. 

Línia Vallèsha contactat amb
Polycasa per recollir la seva versió,
però no ha obtingut resposta.

Escolà explica el cas davant de Polycasa. Foto: Twitter (@DecidimRipollet)

Escolà denuncia l’empresa 
on havia de reincorporar-se

» L’exalcalde porta als tribunals Polycasa pel seu acomiadament
» Escolà va ser acomiadat el mateix dia que s’havia de reincorporar

Mor un home en un accident
laboral a Cerdanyola

SOCIETAT4Un home va morir a
Cerdanyola el 2 de setembre
mentre transportava un trans-
palet que li va caure a sobre. L’in-
dividu, de 54 anys i veí de Sant
Antoni de Vilamajor, estava des-
carregant un camió amb ferros
per a les obres del carrer Sevilla.
Segons els Mossos d’Esquadra,
la càrrega es va desestabilitzar
per motius desconeguts i va es-
clafar-lo. 

Dues unitats del Sistema d'E-
mergències Mèdiques (SEM) el

van intentar reanimar, però l’ac-
cidentat va perdre la vida. Els
fets s’estan investigant per la
Unitat d’Investigació de la co-
missaria de Cerdanyola. A ban-
da, els fets s’han donat a conèi-
xer al jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia i al Departa-
ment de Treball, Afers Socials i
Famílies.

L’Ajuntament va mostrar el
seu condol i el suport a la famí-
lia i coneguts dels difunts per les
xarxes socials.

SUCCESSOS4Un veí de Cer-
danyola va ingressar a presó  el
passat 6 d’agost per disparar
contra els balcons d’un edifici.
Segons han informat recent-
ment els Mossos d’Esquadra,
l’home va ser detingut a princi-
pis d’agost. 

Els veïns de l’immoble van
denunciar els fets després que di-
versos trets haguéssin impactat
als balcons, tendals, aires con-
dicionats i fins i tot a l’interior
dels seus propis habitatges. 

Després de l’alarma veïnal, es
va obrir una investigació que va
determinar que l’individu dis-
parava de matinada, sobre la
mateixa façana i amb munició
del mateix calibre. Els Mossos
van detectar el pis des d’on es
disparaven les bales i van irrom-
pre-hi, aconseguint així detenir
l’home. 

ARMES I DROGUES
Tot i que el motiu principal per
intervenir en el domicili era cap-

turar l’autor dels trets, els agents
també van trobar més motius
per la seva detenció.

Durant l’entrada a l’immo-
ble es van intervenir diverses
armes, municions, estupe-
faents, una bàscula de precisió
i més de 2.000 euros en efec-
tiu -provinent presumptament
de la venda de droga-. El Jut-
jat d’Instrucció 4 en funcions
de guàrdia de Cerdanyola va
decretar l’ingrés a presó del de-
tingut l’endemà.

El SEM va intentar reanimar l’home. Foto: Andrea Zamorano / ACN

Disparava contra un edifici

Protesta | Una veïna bloqueja una tala d’arbres
Una veïna va bloquejar el 12 de setembre la tala d’arbres de la plaça Goya. La
dona es va asseure durant diverses hores a la zona. Després de parlar amb la

Policia Local i treballadors de l’Ajuntament, va accedir a abandonar la protesta.
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URBANISME4El nou centre lo-
gístic d’Amazon a Barberà haurà
d’esperar. L'Ajuntament de San-
ta Perpètua va impugnar a prin-
cipis de setembre la llicència d’o-
bres per a la construcció de l’es-
pai. Concretament, el consistori
perpetuenc va presentar un re-
curs contenciós administratiu
contra la resolució de l'Ajunta-
ment de Barberà, que atorgava la
llicència d'obres a Amazon per a
la nova nau de Can Rabella. 

Des del govern municipal de
Santa Perpètua asseguren que el
procés per a construir l’espai
del gegant del comerç electrònic
“no ha tingut en compte els im-
portants impactes que pot cau-
sar aquesta nova activitat en la
mobilitat de la carretera B-140 i
l'AP-7”. 

L'Ajuntament considera que
cal analitzar entre municipis i
Generalitat les conseqüències
que l’augment de trànsit gene-
rarà en aquestes vies, “ja satu-

rades actualment en hores pun-
ta”, segons el consistori perpe-
tuenc. 

PROJECTE AMBICIÓS
Barberà va ser l’indret escollit
per al nou centre logístic d’A-
mazon. El gegant del comerç
electrònic havia d’inaugurar

aquesta tardor la planta, que do-
naria feina a 230 empleats i se-
ria un referent de la companyia
a l’estat. 

L’objectiu del centre d’ope-
racions era gestionar els pa-
quets que provenen d’altres ma-
gatzems per a enviar-los a altres
estacions logístiques.

La mobilitat, principal obstacle per a la nova nau. Foto: Lluís Sibils / ACN

Santa Perpètua impugna 
la llicència d’obres d’Amazon

» L’Ajuntament perpetuenc ha presentat un recurs perquè vol
que s’estudiï l’impacte del nou centre de Barberà en la mobilitat

Crítiques pel retard en l’inici
de curs a l’Escola de Música

POLÈMICA4L’Escola Munici-
pal de Música no començarà
les classes fins a l’octubre.
Aquesta és la carta que han re-
but els familiars dels alumnes
inscrits al popular centre edu-
catiu. María José Pacheco va
exposar el cas a Twitter, com a
familiar d’un alumne inscrit a
l’espai musical. Segons Pacheco,
l’Ajuntament havia adjudicat
els serveis educatius a una nova
empresa que no treballa al se-
tembre. “Com ha pogut guanyar

el concurs aquesta empresa, si
no pot complir la data d’inici de
curs?”, es preguntava.

Davant l’onada de crítiques a
les xarxes pel canvi, l’alcalde
Xavier Garcés va sortir al pas ex-
plicant que el nou contracte que
s’ha adjudicat a la Fundació La
Guineu “encara no s’ha forma-
litzat”. Segons Garcés, el con-
sistori va treballar per “accelerar
al màxim l’inici de curs”, ja que
el darrer contracte va acabar el
passat 30 de juny.

REIVINDICACIÓ4Barberà viu-
rà un mes de setembre amb el fe-
minisme i la lluita contra la vio-
lència masclista com a gran rei-
vindicació als carrers i places de
la vila. L’Assemblea Feminista de
Barberà posarà l’èmfasi en l’E-
mergència Feminista el dia 20 de
setembre. L’entitat s’adherirà a
la protesta contra la violència de
gènere iniciada per la Platafor-
ma Feminista d'Alacant. 

Així, la plaça de la Vila serà
un centre de protesta i deman-

da que de mica en mica s’anirà
estenent a altres zones de la
ciutat. Des de l’assemblea de-
manen que qui hi participi es
vesteixi de violeta i porti una
llum del mateix color, símbol de
la lluita feminista.

BARBERÀ DIU PROU
Cinc dies després serà el torn de
l’Associació per a la Igualtat Do-
nes.com, amb el mateix motiu
que la manifestació del 20 de se-
tembre. Sota el lema “Barberà

diu prou a la violència vers les
dones”, l’entitat organitzarà un
acte on es llegirà un manifest i es
realitzarà un minut de silenci en
memòria de les dones i criatures
assassinades a causa de la vio-
lència masclista.

Amb aquestes dues mobi-
litzacions es buscarà sensibi-
litzar i protestar contra la xacra
de la violència masclista i les
desigualtats entre homes i do-
nes, encara molt presents a la
societat actual.

Les classes no començaran fins a l’octubre. Foto: Google Maps

El feminismeomplirà Barberà

Serveis | Tornen els àpats a domicili de Serveis Socials
Serveis Socials de l’Ajuntament ha tornat a posar en marxa aquest setembre el
programa d’àpats a domicili per a persones amb autonomia limitada per la seva
situació mental o física. Als sol·licitants se’ls entrega el menjar preparat a casa.
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Ripollet

TRADICIÓ4Ripollet va viure del
23 al 26 d’agost tot un èxtasi cul-
tural i musical amb la Festa Major.
Enguany bona part de la diversió
passava per moure l’esquelet a rit-
me de rock, electrònica, ska i reg-
gae, tal com va programar la Co-
missió de Festa Major.

El gran nom va ser Gatillazo,
format per alguns antics mem-
bres de la polèmica i contesta-
tària La Polla Records, i liderat
per l’incombustible Evaristo Pá-
ramos. Enguany també se cele-
brava la 27a edició del Ripollet
Rock Festival, amb grups de
Suècia i Alemanya com a convi-
dats de luxe.  

Les xarangues Band the Mar-
xa, Zebrass i la Xamuskina, per
la seva part, van aportar la cara
més festiva de l’escena musical,
que va tenir molta varietat. Un
exemple és la nit de concerts
amb música electrònica, en la
qual van actuar David HDJ i DJ
Lunpens.

CULTURA VIVA I POPULAR
El pregó de la Festa Major va te-
nir l’Any Scènica com a prota-
gonista, ja que el 2019 és l’Any de
les Arts Escèniques a Ripollet.  A
banda, qui també va tenir-hi un
paper destacat va ser la cultura
popular. Els Versots dels Diables
i la Cercavila Infernal van fer pu-

jar la temperatura de Ripollet,
que va tenir el zenit amb el cas-
tell de focs artificials. 

També va ser una Festa Ma-
jor molt especial per als Grallers,
que enguany fan 10 anys. Van ser
els acompanyants de luxe als Ge-
gants i les sardanes que van
omplir la vila. 

Música i cultura popular es van unir a la festa. Foto: Ripollet Cultura

Ripollet vibra amb la Festa
Major més cultural i musical

» Gatillazo va ser el cap de cartell d’una variada oferta musical
» Els Grallers, els Diables i els Gegants van ser protagonistes

Polèmica pel ‘grow shop’ de
cànnabis més gran d’Europa
SOCIETAT4Ripollet podria te-
nir el grow shop de cànnabis
més gran d’Europa. Així ho va
anunciar a les xarxes socials
l’empresa IndoorPlant, que va
fer una festa d’inauguració el
passat 7 de setembre per pre-
sentar l’establiment. 

Tot i que segons han explicat
fonts de l’empresa a Línia Vallès
“encara falten els permisos de
l’Ajuntament per obrir la planta”,
la companyia ja ha presentat en
societat l’espai. Aquesta mena de

negocis estan destinats a l’asses-
sorament i la venda de productes
destinats al cultiu de marihuana.
Segons IndoorPlant, el centre tin-
drà una superfície de 7.000 me-
tres quadrats i estarà situat al
polígon industrial Cadesbank.

CRÍTIQUES A LES XARXES
La publicació de l’empresa sobre
la possible obertura del centre va
generar una onada de crítiques
a les xarxes, on molts demanen
que s’aturi la seva construcció.

MUNICIPALITZACIÓ4Ripollet
ja forma part de l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Aigua
Pública (AMAP) des del darrer
Ple municipal de juliol. Es trac-
ta d’una entitat creada per pro-
moure i donar suport als muni-
cipis que es volen encaminar
cap a la gestió pública de l’aigua.
Actualment 23 ajuntaments for-
men part d’aquesta agrupació.
Segons el consistori, formar part
de l’AMAP té un cost d’uns 1.100
euros anuals.

D’aquesta forma, Ripollet
busca fer un pas més cap a la
municipalització de l’aigua a la
ciutat. Segons l’Ajuntament,
aquesta és “una prioritat” per al
mandat. SOM, Cs i el PSC van
votar en contra de la proposta
per unir-se a l’associació.

PROTAGONISME DE ‘GENERA’
L’empresa pública Genera, cre-
ada pel govern municipal, seria
l’encarregada de gestionar els re-
cursos relacionats amb l’aigua a

Ripollet. Així ho va explicar l’al-
calde José María Osuna al Ple.
D’aquesta forma, Genera tin-
dria una nova competència, tal
com va passar fa uns mesos
amb l’adquisició dels serveis de
neteja als edificis municipals.

Amb tot, estaria emmarcat
dins de l’estratègia conjunta de
l’equip d’Osuna per ampliar
els serveis públics de l’Ajunta-
ment i passar de la gestió pri-
vada a la municipal més re-
cursos de la vila.

Un fotograma del vídeo de presentació del grow shop. Foto: YouTube

Ripollet fa pinyaper l’aigua

Ajuntament | Nova borsa de pisos de lloguer segur
L'Oficina Municipal d'Habitatge va posar en marxa a finals d’agost una borsa de

pisos de lloguer segur. El servei inclou garantia de cobrament, assegurances
multirisc, defensa jurídica i seguiment d'incidències del contracte.
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Barberà s’entrega a la cervesa
amb la Mostra Artesana

GASTRONOMIA4La tercera
Mostra Artesana de Cervesa de
Barberà va omplir la plaça de la
Vila el 14 de setembre de la
preuada beguda amb un am-
bient festiu, però també ple de
professionals especialitzats.

Aquesta unió entre aficio-
nats i experts va tornar a resul-
tar tot un èxit, de la mà de l'As-
sociació de Cervesers de Barbe-
rà del Vallès. De fet, durant dot-
ze hores, el públic va poder gau-
dir d’una edició amb vuit cerve-
seres catalanes de primer nivell,
superant les anteriors ocasions.

Tot i que la cervesa va ser l’eix
central i indiscutible de la tro-
bada, també hi va haver lloc per
a altres esdeveniments al voltant
de la beguda. Actuacions musi-
cals, mostres gastronòmiques i
concursos van acompanyar els
glops dels assistents a la fira
cervesera.

LA CERVESA MÉS EXCLUSIVA
Dies abans de la Mostra Arte-
sana va ser el torn de La Mos-
tra Lab, que va oferir 35 cerve-
ses úniques i molt difícils d’a-
conseguir al mercat.

BARBERÀ4L’Ajuntament de
Barberà ha informat recentment
de l’èxit del servei d’assessora-
ment Reempresa amb dotze co-
merços de proximitat que esta-
ven a punt de tancar. Aquestes
actuacions han permès, d’altra
banda, mantenir 36 llocs de fei-
na relacionats amb aquests es-
tabliments.

Reempresa permet comprar
i vendre petites i mitjanes em-
preses en un mercat comú de co-
merciants. D’aquesta forma, si
uns propietaris no poden conti-
nuar amb l’activitat empresarial,

poden contactar amb altres que
mantinguin amb vida establi-
ments històrics.

El Quiosc Hernández, que és
tot un símbol de Badia del Vallès,

és un dels darrers casos de ne-
gocis salvats per aquest projec-
te. En aquesta ocasió,  l’Àrea de
Promoció Econòmica de Barbe-
rà va intervenir per ajudar els
propietaris, que no tenien a qui
deixar l’establiment, ja que els
seus fills no se’n podien fer cà-
rrec. Ara continuarà en mans
d’un nou amo, també de cognom
Hernández, que mantindrà amb
vida l’històric espai.

Segons l’Ajuntament, aques-
ta mena de transaccions eviten
“la pèrdua de capital econòmic
i de coneixement especialitzat, a
més de tants actius intangibles,
com els contactes o la posició de
mercat, inclosos els hàbits de
compra de la clientela habitual”.

D’altra banda, “evita també la
desaparició de llocs de treball i
la disminució del creixement
econòmic”, remarca.

L’Ajuntament remarca l’èxit del projecte Reempresa. Foto: Ajuntament

Reempresa evita que tanquin
dotze comerços de proximitat

Festa Major | El Mercat de la Vinya triomfa a Ripollet
El Mercat de la Vinya de Ripollet, emmarcat dins la Festa Major, va ser tot un
èxit de públic. La fira va destacar l’economia social i solidària, la importància

del comerç local i el paper protagonista de la dona en el món del vi.

Reempresa posa en
contacte compradors 
i venedors de petites 
i mitjanes empreses
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El Cerdanyola HC ja està a punt
per a la temporada 2019-20. El
conjunt verd enceta un nou curs
en la màxima categoria de l’ho-
quei patins estatal femení, l’OK
Lliga, el dissabte 21 d’aquest mes
contra el CP Alcorcón. El gran
repte per al conjunt cerdanyolenc
serà intentar igualar el que va
aconseguir la temporada passa-
da quan, contra tot pronòstic, va
classificar-se per a la final de la
Copa de la Reina i va tancar el
curs en la setena plaça, quedant-
se a només un punt de l’accés a la
Copa d’Europa.

El primer viatge que haurà
d’afrontar el Sarda serà a la pis-
ta del poderós Palau de Plega-
mans (set dies més tard que el de-
but contra les madrilenyes), men-
tre que els primers reptes de

l’octubre seran un matx a Can Xa-
rau contra el Bigues i Riells, un
desplaçament a Sant Cugat o la
visita del Vilanova a Cerdanyola.

TRAGÈDIA A LES 24 HORES
La temporada 2019-20 del club
hauria d’haver començat amb la
celebració de la 50a edició de les
24 Hores el passat divendres 6,

però el torneig va suspendre’s
després que Ramon Vila, un dels
delegats de l’Arenys de Munt,
un dels equips convidats, patís un
infart i morís.

Tant el Sarda com la resta d’e-
quips que havien de jugar en les
24 Hores van mostrar el condol
de forma pública als arenyencs a
través de les xarxes socials.

Un moment de la presentació de les dues lligues. Foto: FEP

L’Hoquei Sarda comença l’OK
Lliga femenina contra l’Alcorcón
» Les expectatives són altes després de la gran campanya 2018-19
» La mort del delegat de l’Arenys obliga a suspendre les 24 Hores

Cara i creu per als equips
de Segona B de la comarca

FUTBOL SALA4Una de freda i
una de calenta. L’FS Ripollet i el
Cerdanyola FC han començat el
curs amb disparitat de resul-
tats; els vermells, nouvinguts a
Segona B, van perdre en la seva
estrena, mentre que els verds van
guanyar de forma clara.

De fet, el triomf dels verds del
passat dimarts 10 (6-1 contra el
Lleida) els serveix per convertir-
se en els primers líders de la ca-
tegoria. El primer desplaçament
de la temporada serà el pròxim
dissabte 21, a la pista del Barce-

loneta Futsal, mentre que l’últim
partit del mes serà una setmana
més tard, de nou a casa, contra
el CFS Mar Denia.

Els ripolletencs, per la seva
banda, no van poder encetar el
seu camí en la divisió de bronze
amb un bon resultat i van perdre
el passat dia 14 al Joan Creus
contra l’Aliança Mataró (2-5).
Igual que els cerdanyolencs, el
Ripollet afrontarà un desplaça-
ment i un partit a casa abans que
s’acabi el mes. Seran, respecti-
vament, Salou i Lleida.

La UE Barberà perd els dos
partits de la Lliga Catalana

Els dos primers en-
frontaments oficials
de la temporada s’han
saldat amb sengles

derrotes. La UE Barberà no ha
guanyat cap dels dos enfronta-
ments de la fase de grups de la
Lliga Catalana EBA (80-54 con-
tra el BBA Castelldefels i 55-86
contra l’UBSA), de manera que
queda clar que els barberencs
hauran de treballar per elevar el
seu nivell de cara a l’imminent
debut a la lliga EBA.

David Orrit, autor de 9 punts
contra els del Baix Llobregat i de

17 contra el conjunt de Sant
Adrià, ha estat el nom més des-
tacat de l’arrencada competitiva
del conjunt de David Lizano.

INICI A CAN SERRA
L’estrena a Can Serra, a més, serà
contra els castelldefelencs, de
manera que el Barberà tindrà l’o-
portunitat de demostrar la seva
evolució contra un equip a qui ja
coneixen. L’enfrontament es po-
sarà en marxa el dia 21 a les sis
de la tarda, mentre que el primer
viatge del curs serà set dies més
tard, a la pista del CB Tarragona.

Hoquei | Una mostra repassa el mig segle de vida del CH Ripollet
El Centre Cultural de Ripollet acull una exposició que serveix per commemorar els 50 anys de
vida del Club d’Hoquei Ripollet. En la mostra es poden veure fotos dels primers jugadors de la
història del club, retalls de premsa de l’època i algunes de les primeres equipacions de l’entitat.

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Un Cerdanyola FC molt sòlid
desprèn bones sensacions

Set punts dels 12 que
s’han jugat. El primer
equip del Cerdanyola
FC ha arrencat la tem-

porada 2019-20 amb bones sen-
sacions, especialment en la par-
cel·la defensiva. 

Fins ara, l’equip només ha
concedit dos gols (un a l’Hospi, en
l’única derrota que han patit els
de Toni Carrillo, i l’altre en l’em-
pat contra el Sant Andreu del pas-
sat diumenge 15), mentre que

ofensivament Raúl Manso s’ha
convertit en el gran referent de
cara a porteria, ja que ha estat
l’autor de dos dels tres gols que
han aconseguit els verds.

L’últim partit dels verds a les
Fontetes en aquest intens primer
mes de competició serà el dia 22
contra el Banyoles, mentre que el
desplaçament a Barcelona per ju-
gar contra l’Europa (un dels tres
equips que encara no guanyat)
serà l’últim del setembre.Foto: Mireia Sanz
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Viu en línia

Una parella: La Mara Lincoln i el Xavi
Vera; l’aventurera incansable i l’arqui-
tecte d’èxit. Junts celebren l’arribada
d’un nou any i són feliços. O això sem-
bla. Paraules que tu entendràs és una
novel·la que combina la tendresa i la
ironia per explorar les relacions de pa-
rella, els secrets de cadascú i l’ús que
fem de la veritat.

Llibres

Paraules que tu entendràs
Xavier Bosch

Els camins de dues monges peculiars i
dues adolescents rebels es creuen en
un campament cristià que canviarà la
vida de totes quatre. És l’argument de
La llamada, el musical de Javier Calvo i
Javier Ambrossi convertit en pel·lícula
el 2017, que aterra a Barcelona durant
tres úniques setmanes.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

La llamada
Javier Calvo i Javier Ambrossi

El cantautor Feliu Ventura ha ofert un
primer tastet del seu pròxim disc, Con-
vocatòria (Propaganda pel fet!, 2019)
amb la publicació d’una cançó homò-
nima, acompanyada d’un videoclip.
L’àlbum veurà la llum l’11 d’octubre i
inclourà un llibret amb textos d’amics
de l’artista de Xàtiva, que serviran per
vestir cadascun dels temes.

Música

Quan ja fa dos anys de l’exitosa (segona)
adaptació de la novel·la d’Stephen King,
el pallasso Pennywise torna a la ciutat de
Derry i a la pantalla gran amb It: Capítu-
lo 2. Després de 27 anys, els protagonis-
tes, ja adults, hauran de retrobar-se per
fer front a la reaparició dels globus ver-
mells que indiquen que l’objecte dels
seus malsons és a prop.

Pelis i sèries

It: Capítulo 2
Andrés Muschietti

Convocatòria
Feliu Ventura

Festes de La Mercè
Barcelona viurà, del 20 al 24 de setembre, la seva festa grossa:
la Mercè. Durant cinc dies, la capital catalana serà més capital
que mai, amb una seixantena d’escenaris repartits arreu de la
ciutat, que acolliran 100 concerts i 147 espectacles d’arts d’es-

cèniques. El pregó, que anirà a càrrec de Manuela Carmena,
marcarà l’inici d’una celebració amb moltes cares. L’oferta

musical, un dels atractius principals, es dividirà en tres pro-
postes: BAM, Mercè Música i BAM Cultura Viva. També hi ju-

garà un paper important la tradició, amb la clàssica diada cas-
tellera Història de la Mercè. I no hi faltarà el Piromusical.

Que Billie Eilish és un fenomen de masses és un fet
innegable. Els milions de seguidors, de likes i, sobre-

tot, de reproduccions que ha aconseguit amb no-
més17 anys ho confirmen. De moment, la california-
na només ha publicat un àlbum (When We All Fall As-

leep, Where Do We Go?), però ja s’ha convertit en la
icona de la seva generació: la generació Z. Després
de guanyar el premi MTV Video Music Award a mi-

llor artista revelació, la cantant va aterrar a Barcelo-
na per oferir tot un espectacle al Palau Sant Jordi.

Malgrat tenir un esquinç a cada turmell, es va man-
tenir al 100% d’energia durant tot el show i va fer

embogir el públic amb cada cançó, gest i moviment.
El concert va anar in crescendo i va acabar ben

amunt, amb els 17.000 espectadors del Sant Jordi
saltant al ritme de Bad Guy, el seu tema més cone-

gut i que prèviament havia donat el tret de sortida a
una nit que, per a molts, serà difícil d’oblidar.

B I L L I E  E I L I S HQUI ÉS?
Ser la cantant del moment

És la millor artista revelació segons MTV

Famosos

Fer un concert al Palau Sant Jordi
L’artista ho va donar tot, malgrat tenir dos esquinços

Els fans, als seus peus
Els seguidors que la van veure la consideren “una deessa”

QUÈ HA FET?

La fitxa

| The Ninja Saviors
Amb The Ninja Saviors: Return of the Warriors els més nostàlgics gaudiran d’un viatge a la dècada

dels 80, quan els videojocs arcade estaven a l’ordre del dia, a través de Nintendo Switch i PS4.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIMECRES 18 DE SETEMBRE
19:00 Jaume Funes serà el primer convidat del

Cafè amb lletres amb el seu llibre anomenat
Estima'm quan menys ho mereixi... perquè és
quan més ho necessito. / Museu d’Art.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
12:00 L’Associació de Veïns de Can Gorgs ha pre-

parat, de cara al penúltim diumenge d’aquest
mes, un vermut solidari. Cal inscripció prèvia
per poder participar en aquesta activitat. / Ca-
sal de Can Gorgs.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
17:00 El darrer divendres d’aquest mes se ce-

lebrarà l’acte del lliurament de premis del vui-
tè Concurs de Microrelats La Microbibliote-
ca. / Sala Salvador Allende de la biblioteca Es-
teve Paluzie.

DIMECRES 25 DE SETEMBRE
18:30 El conte de la serventa, de Margaret At-

wood, serà el llibre protagonista de la darrera
edició d’aquest mes del Club de lectura. Alí-
cia Gil coordinarà l’activitat. / Biblioteca
Municipal.

DES DEL 27 DE SETEMBRE
Tot el dia El pròxim divendres 27 es posaran en

marxa les 39es Festes de la Tardor, amb ex-
hibicions de cultura popular i activitats per
als veïns, tinguin l’edat que tinguin. / Dife-
rents carrers i places de la vila.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
SANT CUGAT Truman serà la pel·lícula prota-

gonista d’aquesta sessió de Cinema a la
fresca. Protagonitzada per Ricardo Darín i Ja-
vier Cámara. L’activitat és gratuïta (22:00). /
Mercantic.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
SANT QUIRZE Carles Pachón s’encarregarà d’un

concert acompanyat al piano pel mestre Jo-
sep Buforn, d’homenatge a Manuel Asensi
(19:00). / Sala Josep Brossa.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
RIPOLLET Partit de futbol sala de la tercera jor-

nada de Segona B entre el Futbol Sala Ripo-
llet i el Futsal Lleida (18:30). / Pavelló Mu-
nicipal Joan Creus.

SANT QUIRZE El pròxim dia 24 es farà
una conferència sobre com s’han d’a-
limentar les persones velles. / Sala d’ac-
tes de la biblioteca.

Una sessió d’alimentació per 
a la gent gran a Sant Quirze
Dimarts 24 de setembre a les 19:00

Entre les 10 del matí i les dues del mig-
dia i entre les cinc de la tarda i les nou
de la nit se celebrarà una marató de do-
nacions per al Banc de Sang. / Plaça de
la Vila.

Jornada doble de donacions
de sang a la ciutat
Dijous 19 de setembre

La caída del imperio americano serà la
pel·lícula que es projectarà el pròxim
dia 26. Sessió gratuïta, emmarcada en
les activitats literàries per Sant Jordi.
/ Teatre Ateneu.

‘La caída del imperio americano’
es projectarà al teatre Ateneu

Dijous 26 de setembre a les 21:30

CERDANYOLA Partit de futbol de la
cinquena jornada de Tercera Divisió en-
tre el Cerdanyola FC i el CE Banyoles.
/ Municipal de les Fontetes.

El Cerdanyola FC tanca el mes
a casa contra el CE Banyoles

Diumenge 22 de setembre a les 12:00

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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