
6 anys

Octubre 2019 · Núm. 72 · liniavalles.cat cerdanyola · barberà · ripollet 
líniavallès

Control OJD-PGD – Publicació mensual | redacció: 93 458 87 80 - liniavalles@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

BARBERÀ pàg 9

Inquietud veïnal per
la presència d’amiant
al Parc Central

COMARCA pàg 11

Trobada per reactivar
l’hospital Ernest Lluch

ESPORTS pàg 12

Bona arrencada de curs del
CH Cerdanyola a l’OK Lliga

DESIGUALTATS pàg 3

La renda mitjana a
Bellaterra dobla la del 
conjunt de Cerdanyola

CERDANYOLA pàg 8

Readmeten l’exalcalde Carles 
Escolà a la seva antiga feina
després d’haver-lo acomiadat

Ripollet i la Generalitat pacten
construir l’esperada residència
El centre per a gent gran comptarà amb un total de 100 places, 80 de les quals seran concertades pàg 10

pàgs 6 i 7

Pere Aragonès
Vicepresident 

de la Generalitat
i conseller 

d’Economia 
i Hisenda

“Amb la sentència,
la democràcia

a l’Estat espanyol
ha mort”



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

| 2

líniavallès.cat Octubre 2019



Octubre 2019

3 | 

líniavallès.catReportatge

Cerdanyola és una ciutat de con-
trastos entre barris. Al contrari
del que passa en molts munici-
pis, el centre de la ciutat no és on
hi ha els habitants que acumu-
len més riquesa. Els veïns de Be-
llaterra són els més adinerats de
la ciutat, amb una renda mitja-
na per persona de  25.799 euros,
a diferència de la xifra del con-
junt de la vila, que és de 13.953
euros. Així ho indica l’Atles de
Distribució de Renda de les
Llars, publicat recentment per
l’Institut Nacional d’Estadística. 

A l’extrem més baix d’aquesta
dada hi ha el barri de Banús-Bo-
nasort, on els seus habitants
compten amb una renda de

10.130 euros. Des d’una altra
perspectiva, això significa que
qui viu a Bellaterra compta amb
gairebé 2.150 euros al mes, men-
tre que a Banús-Bonasort els
veïns tenen una mitjana que no
arriba als 850 euros mensuals
per viure. 

L’alt índex de Bellaterra no
només destaca respecte de la
zona amb menys poder adqui-
sitiu de la ciutat, sinó també en
comparació amb la segona més
rica. Es tracta del barri resi-
dencial de Montflorit, on hi ha
una renda per càpita de 19.177
euros anuals, o dit d’una altra
forma, poc menys de 1.600 eu-
ros al mes. 

Aquesta és una diferència
històrica, tal com explica el di-
rector del Museu d’Història de
Cerdanyola, Joan Francès Farré,
a Línia Vallès. “Bellaterra era ori-

ginàriament una urbanització”
en la qual es va aconseguir “una
parada dels ferrocarrils cata-
lans, fet fonamental en el des-
envolupament posterior”, re-
corda. D’altra banda, la creació
de la Universitat Autònoma va
contribuir a fer del barri una
zona de segones residències per
a persones de “posicions econò-
miques i socials acomodades”.

En canvi, afirma que al nucli
urbà de Cerdanyola l’evolució va
ser molt diferent i marcada per
“un creixement sostingut i d'al-
ta densitat vinculat a la immi-
gració de població procedent
tant de Barcelona com de la res-
ta de l'estat” lligada a l’activitat
industrial.

Les dades confirmen que
existeix una separació socioeco-
nòmica molt destacada entre
Bellaterra i la resta de la ciutat.

Les dues Cerdanyoles
» Bellaterra destaca molt per sobre dels altres barris de Cerdanyola pel que fa a la renda per càpita

» La renda mitjana a Bellaterra pràcticament arriba a doblar la del conjunt de la ciutat

Els veïns de Bellaterra (esquerra) tenen un nivell de renda més alt que els de la resta de Cerdanyola (dreta). Fotos: Arxiu

DESIGUALTATS4Si dins de
la ciutat de Cerdanyola hi ha
diferències clares, entre mu-
nicipis també es mantenen les
distàncies. A Barberà els ha-
bitants tenen una renda per
càpita mitjana de 12.193 euros
anuals, per sota dels 13.953
euros dels cerdanyolencs. 

Can Gorgs és el barri més
destacat a la vila, ja que els
seus veïns compten amb una
renda de gairebé 1.300 euros
al mes. A l’altre extrem de la
taula se situa la zona de San-
tiga, on se superen lleugera-
ment els 830 euros d’ingres-
sos mensuals.

Pel que fa a Ripollet, les xi-
fres encara són més baixes
que a Barberà i Cerdanyola.
Es tracta del municipi de la
zona amb la renda per perso-
na més baixa, que se situa en
11.200 euros l’any. 

Però, com en totes les viles,
té barris rics i pobres. En el cas
de Ripollet, la cotitzada zona
dels Pinetons és la més afa-
vorida. Allà els habitants
superen els 1.150 euros al mes.
En canvi, a la zona sud de Can
Mas no arriben a sumar una
mitjana de 670 euros men-
suals. Desigualtats que, lluny
de reduir-se, es consoliden.

Els veïns de Barberà i Ripollet
tenen menys ingressos

Alex Suárez
CERDANYOLA
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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Els semàfors

Polycasa
Polycasa ha decidit fer marxa enrere i
readmetre l’exalcalde de Cerdanyola,

Carles Escolà. L’empresa havia acomia-
dat Escolà el mateix dia que tornava de
l’excedència de quatre anys, fet que va

aixecar una onada d’indignació. 
pàgina 8

Aj. de Ripollet
L’Ajuntament de Ripollet i la Generali-
tat han arribat a un acord per construir
la desitjada residència, que tindrà una

capacitat total de cent places. Abans que
acabi l’any es farà un estudi de costos i

viabilitat per a la creació del centre. 
pàgina 10

Cerdanyola CH
Una temporada més, el sènior femení

del Cerdanyola CH mostra bones sensa-
cions des de l’inici. El conjunt verd 
ha guanyat tres partits (i ha puntuat 

en quatre) dels cinc primers i ja s’ha si-
tuat a la zona noble de la classificació.

pàgina 12
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Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls
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Pere Aragonès
Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

Precisament els alcaldes i alcal-
desses d’aquestes ciutats que
cita s’han queixat durant els úl-
tims anys que el procés ha afec-
tat la gestió del dia a dia dels
seus ajuntaments. Entén que hi
hagi aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha

consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar
eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem

vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis
a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actual-
ment les filials de l’ÍBEX-35 van a re-
bentar preus i se’ns estan posant a
gestionar menjadors escolars, lu-
doteques... Serveis que des del ter-
cer sector s’havien gestionat els
darrers anys. Necessitem que els
ajuntaments puguin introduir altres
criteris en la contractació pública. Si
aquesta llei no s’aprova, empreses

com ACS, que s’han especialitzat en
contractació pública, ens les troba-

rem fins i tot al llit. Crec que les crí-
tiques no estan fonamentades i no
aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

Entrevista

“LA SENTÈNCIA ÉS
UNA VENJANÇA”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en 
les crítiques a la
Llei Aragonès”

4La sentència és una ven-
jança, una injustícia. Votar
no és delicte. Els han con-
demnat a més de 99 anys de
presó. Ens han sentenciat
també a tots nosaltres. Avui
[dilluns 14 d’octubre] la de-
mocràcia a l’Estat espanyol ha
mort. Com diu la Carme For-
cadell, cuidem-nos. Conver-
tim la ràbia en fermesa, con-
vicció i serenitat.
Paraules d’Aragonès a Twitter

poc després de conèixer-se 
la sentència del Procés
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– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

– Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

Entrevista

Parlant d’economia, tant al Vallès
Occidental com a l’Oriental s’ha
patit durant els últims anys un
degoteig d’EROs i tancaments
de plantes i fàbriques. Tem que
el nou alentiment econòmic que
s’anuncia pugui castigar-los en-
cara més? 
Al costat d’aquelles situacions que
ens han preocupat i que han pro-
vocat tancaments d’empreses o re-
duccions de plantilla hi hem de
posar també les inversions noves
que han arribat i el fet que tin-
guem centres mundials de multi-
nacionals en aquest territori. Crec
que és important posar en valor la
part positiva d’aquelles indústries
que han crescut, que han ampliat
plantilla, que s’han obert a mercats
exteriors... 

No li diem que no, però també
s’han viscut situacions molt dures.
La catalana és una economia inter-
nacionalitzada. I, per tant, quan l’e-
conomia a nivell internacional i la
demanda global s’afebleixen, com
és el cas d’ara, ho notem. Davant
d’això, el que cal és ser competitius,
no per lluitar contra altres ubica-
cions abaixant salaris, sinó tenint
unes millors infraestructures, un
cost de l’energia que no hauria de
ser el més alt d’Europa, una col·la-
boració pública amb finançament
a llarg termini a través d’un banc
públic i una formació del capital
humà d’excel·lència. Aquest és el
camí. Competir amb salaris baixos
ens portarà al no-res, perquè sem-
pre trobarem algun altre país del
món que tindrà un preu-hora molt
més baix que el que nosaltres esti-
guem disposats a acceptar per a la
nostra supervivència.

Una altra qüestió que sempre és
font de polèmiques als Vallesos
és el servei de Rodalies, amb unes
línies que deixen molt que desit-
jar. Creu que la xarxa ferroviària
és insegura per la falta de mante-
niment de l’Estat?
Jo crec que és una xarxa absolu-
tament ineficient i que, si mirem
totes les inversions que s’hi han
promès fer, que es deien que eren
necessàries i que no s’han acabat
executant, és evident que actual-
ment no està en les condicions
òptimes. 

Hi ha hagut incidents greus.
Bé, tampoc cal ser alarmista. Els
usuaris del transport públic poden
anar-hi confiats. No seré jo qui faci
un crit d’alarma perquè no l’utilit-
zin. És una xarxa segura, però evi-
dentment s’ha de millorar molt. Ha
de ser competitiva perquè, sobre-
tot en els desplaçaments obligats
del dia a dia, la gent deixi el vehi-
cle privat a casa i la utilitzi. Amb tot,
calen millores, però el transport

públic d’aquest país és segur. Si no
fos així, nosaltres hauríem estat els
primers a tancar-lo.

El transport públic ha de jugar
un paper essencial en la lluita
contra la contaminació. Ara s’im-
pulsarà la Zona de Baixes Emis-
sions, però les entitats demanen
mesures més dràstiques, com
ara un peatge. S’està sent prou
valent per revertir la crisi climà-
tica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles

importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de trans-
port públic que fa que un de cada
tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, que fo-
namentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar barre-
res al trànsit rodat si no tenim una
bona alternativa de transport pú-
blic. Perquè aleshores qui acabaria
pagant el preu en termes socials i
econòmics del canvi climàtic seria
la gent treballadora i els autònoms
que es desplacen cada dia. Per
tant, necessitem mesures per re-
duir el nombre de cotxes, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que, com els deia
anteriorment, s’han d’actualitzar. I
hem d’exigir-ho a qui n’és respon-
sable. A qui ho pressuposta i no ho
executa, que és l’Estat.

A la zona del Baix Vallès hi ha debat
al voltant del Circuit de Montmeló.
Es qüestiona que s’hagi de finan-

çar amb diners públics i hi ha pla-
taformes que s’oposen a la seva
continuïtat, tot i que des del món
polític i empresarial es defensa.
Quina és la seva posició al res-
pecte?
El que hem fet com a Govern és
garantir que el 2020 hi hagi el
campionat del món de Fórmula 1,
que és l’element fonamental d’ac-
tivitat del Circuit o el que té més
impacte, també a nivell empresa-
rial i de dinamització econòmica
del Vallès Oriental però també de
Barcelona i part del Maresme. En
això ens hi hem compromès, però
tenim un any de marge per poder
trobar solucions. 

Quines?
L’esforç no ha de ser només públic.
Cal una implicació del sector pri-
vat. Si l’impacte positiu que té és
repartit, també s’han de repartir
les aportacions per fer-ho possi-
ble. La Generalitat assumeix la res-
ponsabilitat fins al 2020, però a
partir d’aquest any això ha de ser
diferent per poder-ho garantir en
el temps. Perquè estem parlant de
molts milions d’euros i hi ha altres
alternatives de despesa pública
que també són molt urgents. Amb
tot, crec que el sector econòmic
que defensa l’impacte positiu que
té el Circuit també ha de ser cor-
responsable de garantir la conti-
nuïtat de la Fórmula 1. 

Alguns alcaldes de la zona es
queixen que el Circuit sempre
navega entre dues aigües. Se’l
manté, però no s’hi acaba d’a-
postar fort.
Repeteixo. Qui hi ha apostat, fo-
namentalment, és la Generalitat,
que és qui hi ha anat posant pràc-
ticament en solitari els recursos. 

Però ara obria la porta a replan-
tejar la situació.
Perquè si seguim apostant-hi, ne-
cessitarem la implicació del sec-
tor privat. Si no, insisteixo que no
serà sostenible. I crec que és rao-
nable demanar-ho. Ho podem
mesurar i fer-ho de forma gradual.
No ha de ser exclusivament privat
i hi pot haver una aportació pú-
blica, però el sector empresarial
se n’ha de corresponsabilitzar.

Per tant, la situació actual és in-
sostenible a mitjà termini.
Amb totes les alternatives que hi
ha per destinar aquests diners a
una altra despesa de la Generali-
tat, a una altra necessitat que
tenen els ciutadans i ciutadanes
del país, no ho podrem aguantar
gaires anys. Fins al 2020 ho ga-
rantim, però aleshores haurem
de tenir clar un nou model en el
qual hi hagi una corresponsabili-
tat del sector privat.<

“Rodalies és una
xarxa segura,
però cal que
millori molt per
ser competitiva”

“Competir amb salaris baixos
ens portarà al no-res”
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LABORAL4L’exalcalde Carles
Escolà ha pogut tornar a treba-
llar a l’antiga feina que tenia
abans de ser batlle. L’empresa
Polycasa finalment va reconèixer
a principis d’octubre la nul·litat
de l’acomiadament d’Escolà el
mateix dia que tornava de la
seva excedència per l’alcaldia i va
readmetre’l a la companyia. 

L’anterior dirigent del go-
vern municipal de Cerdanyola es
va mostrar molt satisfet per la
seva tornada a la feina: “Infinit
agraïment pels moltíssims su-
ports rebuts. Aquesta és una
victòria col·lectiva. La lluita sem-
pre és el camí”, assegura.

PUGNA LABORAL
Després del sobtat acomiada-
ment, l’exalcalde va anunciar
que començaria un cicle de pro-
testa i accions per denunciar
l’actuació de la companyia. Es-
colà va arribar a denunciar l’em-
presa per “haver incomplert el

dret a tot empleat a reincorpo-
rar-se després d’una excedència
forçosa per ocupar un càrrec
públic”. 

Dies més tard, Polycasa i Es-
colà es reunien a Barcelona en un
procés de conciliació laboral. La
trobada entre ambdues bandes
va ser tot un èxit, ja que l’em-
presa va decidir declarar la nul·li-
tat de l’acomiadament i read-
metre així Escolà.

Després de perdre l’alcaldia,
Escolà tenia decidit tornar a la
seva antiga feina d’informàtic,
lluny dels càrrecs públics. La
seva tornada, però, va ser rebu-
da amb la porta tancada en for-
ma d’acomiadament. 

Ara, finalment, sembla que
l’exalcalde podrà recuperar la
seva antiga vida abans de passar
per l’Ajuntament i ser a prime-
ra línia política.

Escolà ha agraït el suport rebut durant el procés. Foto: Norma Vidal / ACN

Readmeten l’exalcalde Carles
Escolà a la seva antiga feina 

» Polycasa reconeix la nul·litat de l’acomiadament d’Escolà, que 
havia denunciat l’empresa per fer-lo fora després de l’excedència

‘Bellaterra és Sant Cugat’ 
denuncia l’Ajuntament

ADMINISTRACIÓ4La platafor-
ma Bellaterra és Sant Cugat,
que busca l’annexió de l’actual
barri de Cerdanyola a la vila
santcugatenca, va anunciar el
passat 5 d’octubre que ha pre-
sentat un contenciós adminis-
tratiu contra l’Ajuntament de
Cerdanyola. El motiu és la deci-
sió del consistori de posicionar-
se contra la sortida de Bellaterra
del municipi. Tot i que l’entitat
va presentar més de 1.200 sig-
natures a l’Ajuntament, no van
aconseguir que la institució es
posés a favor de la seva causa. 

Segons explica Miquel Váz-
quez, portaveu de Bellaterra és
Sant Cugat, “l'alcalde de Cer-
danyola vol que també signin
més de 800 estudiants i profes-
sors de la Universitat Autònoma,
encara que ells no formen part
de l’expedient de Bellaterra és
Sant Cugat ni estan dins del
cens Bellaterra”.

D’altra banda, Vázquez tam-
bé va lamentar a les xarxes so-
cials que “cap partit polític amb
representació a Cerdanyola
dona suport al dret a decidir dels
bellaterrencs”.

Més de 1.400 firmes per
l’ambulatori de les Fontetes

DEMANDA4Els veïns de les
Fontetes van lliurar a principis
d’octubre a l’alcalde, Carlos Cor-
dón, un total de 1.403 firmes per
recuperar serveis a l’ambulato-
ri de Fontetes. Els signants re-
clamen que el centre mèdic tor-
ni a oferir serveis que en els da-
rrers anys s’han anat eliminant
de l’equipament. Algunes me-
sures concretes que busquen
aconseguir són tornar a tenir pe-
diatra, comptar amb més metges
de família, que l’ambulatori obri
a les tardes i que es redueixin les
llistes d’espera.

El president de l’Associació
de Veïns de les Fontetes va re-
conèixer que l’Ajuntament “no és
l’administració competent en
matèria de sanitat”. Tot i això, va
demanar directament a Cordón
que es posi “al capdavant de la
lluita veïnal” per solucionar les
retallades que ha patit el CAP.

Per la seva part, l’alcalde es
va comprometre a donar suport
a les exigències dels veïns i
portar la situació de descon-
tentament al barri a instàncies
superiors per aconseguir les
mesures que reclamen.

Cerdanyola rebutja 
la sentència amb protestes

PROCÉS4Molts cerdanyolencs
van sortir als carrers els dies pos-
teriors a la sentència del Procés,
publicada el 14 d’octubre. La
ciutat es va omplir de manifes-
tacions, com la del mateix dia 14
al vespre, quan un miler de per-
sones es van concentrar davant
de l’Ajuntament i després van
marxar per tota la vila tallant ca-
rrers com a protesta. Una de les
primeres accions va ser tallar la
carretera C-58. Dies més tard,

una de les Marxes per la Lliber-
tat convocades per Òmnium i
l’ANC van passar per la vila, on
es van sumar molts veïns per
acabar manifestant-se a Barce-
lona.

DETENEN UN CDR
D’altra banda, el passat 23 de se-
tembre la Guàrdia Civil va dete-
nir un membre del CDR Cer-
danyola acusat de planejar ac-
cions violentes.

Successos | Baralla en un supermercat per robar
Les xarxes socials han viralitzat un vídeo on dues dones intenten robar diversos
productes d’un supermercat amagant-los en el cotxet d’un nen. Les enxampa-
des van atacar els treballadors del negoci quan aquests van trucar a la policia.
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POLÈMICA4Els veïns que visi-
ten el Parc Central del Vallès, en-
tre Sabadell i Barberà, estan en
estat d’alarma des de fa mesos
per la presència d’amiant a la
zona infantil. L’Ajuntament de
Sabadell va decidir tancar l’àrea
de jocs a l’abril després de de-
tectar restes de fibrociment,
molt tòxiques per a la salut. Al ju-
liol el consistori va començar a
actuar per retirar-les. 

Tanmateix, darrerament hi
ha hagut una onada de preocu-
pació per la facilitat que tenen
els nens a l’hora d’entrar a la
zona restringida, delimitada
amb tanques. Així ho recull La
Vanguardia, que ha constatat
l’alerta social entre els visitants
del parc. De fet, des del mes de
juliol s’han retirat 96 quilos de
material contaminat per l’a-
miant, però encara no és una
zona segura, ja que es desconfia
que puguin tornar a aparèixer
restes d’amiant. 

CCOO HO DENUNCIA
D’altra banda, CCOO del Vallès
Occidental es va reunir el passat
23 d’octubre amb l’Ajuntament
de Sabadell per tractar la pro-
blemàtica. La regidora de Sos-
tenibilitat i Medi Ambient els va
comunicar que el consistori té un
pla d’acció previst per eliminar

de forma definitiva la presència
d’aquest material. 

Sigui com sigui, el Parc Cen-
tral del Vallès continua sent un
dels espais verds que més visi-
tants atrauen a la zona i un
lloc habitual d’esbarjo tant per
als veïns de Sabadell com per als
de Barberà.

L’amiant preocupa els visitants del parc. Foto: Google Maps

Inquietud per la presència
d’amiant al Parc Central

» La zona de jocs infantils, tancada des de fa mesos, 
encara no s’ha reobert malgrat que s’ha retirat molt material

Cremen dos cotxes de 
la comissaria dels Mossos

SUCCESSOS4Dos individus
tapats amb passamuntanyes i
caputxa van cremar la nit d’en-
tre el 18 i el 19 d’octubre dos
cotxes del dipòsit de vehicles si-
tuat a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra, segons El Con-
fidencial Digital. Els assal-
tants haurien fugit a tota velo-
citat pels carrers de Barberà
perseguits per agents del cos
policial català, que van detec-
tar l’atac mitjançant les càme-
res de seguretat. 

Tot i que els fets van passar
en una de les nits que va con-
centrar més disturbis i tensió
per les protestes contra la sen-
tència del Procés, els Mossos
descarten taxativament que es
tracti d’un acte relacionat amb
aquesta causa.

Segons apunten fonts poli-
cials, es tractaria d’una opera-
ció organitzada per un grup
criminal que buscaria elimi-
nar els vehicles confiscats a
delinqüents comuns.

MEDI AMBIENT4L’alcalde de
Barberà, Xavier Garcés, va as-
sistir al Primer Congrés per la
Qualitat de l’Aire, celebrat a Sa-
badell els dies 24 i 25 d’octubre.
Acompanyat del regidor de Medi
Natural i Transició Energètica,
Carles Ortiz, Garcés es va sumar
al front comú comarcal per re-
duir els elevats nivells de conta-
minació ambiental al territori.

Prop d’un centenar de po-
nents de relleu científic nacio-
nal i internacional van exposar

a la Fira de Sabadell les eines de
gestió i normatives d’implan-
tació urgent per a una millora
de la qualitat de l’aire de la so-
cietat en plena emergència cli-
màtica.

D’entre totes les propostes, es
va avançar la creació d’un Pla Su-
pramunicipal per reduir la con-
taminació, impulsat pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental.
A banda, també es van presen-
tar un seguit de mesures més
concretes. Per exemple, es va

parlar d’endurir els controls als
vehicles més contaminants, pro-
moure la creació de camins es-
colars i eliminar els plàstics d’un
sol ús.

El que va quedar més clar du-
rant el congrés va ser la nocivi-
tat de tenir una mala qualitat de
l’aire, fet que afecta diferents àm-
bits. Entre d’altres, es va alertar
de la incidència directa de la con-
taminació en el càncer, el dany
a l’atmosfera i les seves conse-
qüències ecològiques.

Els autors van cremar dos cotxes del dipòsit policial. Foto: Mossos

Clam per la qualitat de l’aire

Cultura | Barberà celebra la primera Festa Literària
La llibreria Niudelletres va celebrar el passat 19 d’octubre la primera Festa Lite-
rària de Barberà. S’hi van trobar diversos autors literaris, així com aficionats a

la lectura que van participar en diversos tallers relacionats amb aquest art.

Xavier Garcés amb el president del Consell Comarcal. Foto: Twitter



líniavallès.cat Octubre 2019

| 10

Ripollet

SOCIETAT4L’Ajuntament i el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Genera-
litat han acordat recentment
construir una residència amb
100 places (20 de públiques i 80
de concertades, de les quals 32
de centre de dia) a Ripollet. Així
ho va anunciar l’alcalde José
María Osuna en el darrer Ple de
setembre. Segons Osuna es trac-
ta d’un “pas endavant important
que ha costat molt de temps
aconseguir”. D’altra banda, ex-
plica que la capacitat total de 100
llocs per a gent gran és un punt
mig entre “el que la Generalitat
estava disposada a donar i la ne-
cessitat de places al municipi”.

El consistori està ara en pro-
cés de realitzar un estudi de
costos i viabilitat que analitzarà
el finançament necessari, la li-
citació de les obres i l’estudi de
les possibles alternatives en la
gestió. El batlle va avançar que
aquesta pròxima fase es tancarà

abans que acabi l’any, segons les
previsions.

RESIDÈNCIA CONGELADA
La creació d’aquest centre per a
gent gran és una de les grans de-
mandes des de fa anys dels veïns
de Ripollet. I és que ha passat per
instàncies com el Parlament per

aconseguir fer-se realitat d’una
vegada. De fet, ha estat motiu de
moltes mobilitzacions, com les
del Club de Jubilats i Pensio-
nistes de Ripollet, que van po-
pularitzar el lema “Residència
ja”. Amb aquest acord, sembla
més a prop que mai la cons-
trucció de l’esperat equipament.

Osuna va explicar els detalls de l’acord amb la Generalitat. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament i la Generalitat
acorden construir la residència

» El centre per a gent gran comptarà amb un total de 100 places
» Osuna considera l’acord “un pas endavant important”

Ajornen unes obres després
de trobar amiant al subsol

URBANISME4L’Ajuntament va
decidir a finals de setembre ajor-
nar les obres al carrer Sant Se-
bastià després de trobar amiant
al subsol de la via pública. Els
treballs, que havien de comen-
çar el 30 de setembre, final-
ment no es van iniciar pels re-
sultats de les anàlisis de les di-
ferents prospeccions fetes al
subsòl del carrer, on la quantitat
trobada de fibrociment obligava
a fer un nou estudi del projecte.
L’objectiu és que la reforma pu-

gui començar la primera quin-
zena de desembre i duri uns sis
mesos. 

Segons expliquen des del
consistori, el nou estudi garan-
tirà “el tractament del residu
amb les màximes garanties de
seguretat” i permetrà prendre
“mesures adequades de protec-
ció per a la salut a les persones,
tant dels treballadors de l'obra
com del veïnatge”. Des de la re-
gidoria d’Urbanisme han la-
mentat el retard de les obres.

PROCÉS4Ripollet es va bolcar
als carrers, com tantes altres
ciutats catalanes, en resposta a
la sentència als líders polítics i
socials empresonats pel procés
independentista emesa el 14
d’octubre. Centenars de perso-
nes es van concentrar a la plaça
Pere Quart per denunciar la que
consideren una decisió que
atempta contra la llibertat del
poble català. De la mateixa for-
ma, en els dies posteriors a l’a-
nunci de les penes de 9 a 13 anys

de presó, molts veïns van unir-
se a les mobilitzacions nacionals
per tallar carreteres i altres vies
importants. En el cas de Ripollet,
això va passar sobretot a la C-58.

A més, molts ripolletencs
van fer la Marxa per la Llibertat
que passava per la comarca fins
a Barcelona. Allà es van unir
amb milers de catalans.

RESPOSTA INSTITUCIONAL
L’Ajuntament va aprovar en el
Ple extraordinari del 16 d’octu-

bre una declaració conjunta de
“rebuig i indignació” davant la
sentència. El text, votat per De-
cidim Ripollet i Esquerra Repu-
blicana, reclama la llibertat dels
presos polítics així com el suport
“a totes les mobilitzacions de re-
buig” contra la decisió judicial.

Per la seva part, l’alcalde
José María Osuna també va
mostrar la seva indignació dient
que “ens sentim condemnats
per les nostres accions i les
nostres idees”. 

El carrer Sant Sebastià, on s’havien de fer les obres. Foto: Google Maps

Ripollet rebutja la sentència

LGTBI | Presenten un projecte d’inclusió laboral 
L’Ajuntament va presentar a principis d’octubre un projecte d'acompanyament
a persones LGTBI al mercat de treball. El dispositiu se centra, sobretot, en els

membres del col·lectiu transsexual i les seves dificultats a l’hora de trobar feina.

Els manifestants van tallar la C-58. Foto: Twitter (@PDeCATCDV)
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Trobada per reactivar
l’hospital Ernest Lluch

SANITAT4Els ajuntaments de
Ripollet, Cerdanyola i Montca-
da es van reunir a finals de se-
tembre per reactivar la cons-
trucció de l’esperat hospital Er-
nest Lluch, que ha de donar
servei als veïns dels tres muni-
cipis. José María Osuna, Carlos
Cordón i Laura Campos -els
respectius alcaldes- es van reu-
nir a l’Ajuntament de Cerdan-
yola, on van acordar traslladar la
seva voluntat a la consellera de
Salut, Alba Vergés. 

L’objectiu actual és analitzar
la situació del projecte i la seva

viabilitat per atendre les neces-
sitats dels més de 130.000 ha-
bitants que viuen entre els tres
municipis. La idea és fer de
l’hospital Ernest Lluch el centre
de referència de la zona i des-
congestionar així els hospitals
del Parc Taulí (Sabadell) i de la
Vall d’Hebron (Barcelona), on
van la majoria d’habitants ac-
tualment. 

A banda del tema sanitari,
també es va parlar sobre la pa-
cificació de l’N-150 i la creació
d’un Programa d’Actuació con-
junt entre les viles.

TRANSPORT4Des d’aquest mes
d’octubre, els habitants dels
municipis de la segona corona
metropolitana han de pagar l’a-
nomenat tribut metropolità de
l’AMB, un impost que permet fi-
nançar actuacions a l’espai pú-
blic i en matèria de mobilitat.
Abans, aquesta mesura només
afectava les poblacions de la pri-
mera corona, però des d’ara
s’aplica també a les divuit que es
van incorporar a les tarifes de la
zona 1 del transport públic el
passat mes de gener, entre les
quals hi ha Cerdanyola, Barbe-
rà i Ripollet.

El  tribut, que suposa un re-
càrrec sobre l’impost de béns
immobles (IBI), busca “acon-
seguir un territori metropolità
més ordenat i vertebrat”, segons
l’AMB. Per això, la contribució
ha de servir per dur a terme ac-
cions per preservar els espais
naturals de la zona i per oferir
un transport públic de qualitat
i una mobilitat més sostenible,
entre d’altres.

La decisió d’ampliar l’àmbit

d’aplicació d’aquest impost par-
teix del fet que, des d’aquest
any, els municipis de la segona
corona paguen els mateixos
preus pel transport que els de la
primera corona. Així doncs,
l’AMB entén que ara els segons
han de tenir “la mateixa obli-
gació en la contribució econò-
mica per finançar els serveis pú-

blics”, ja que gaudeixen de les
mateixes condicions en el trans-
port que els primers.

Amb tot, l’òrgan impulsor
d’aquesta mesura defensa que
es tracta d’un impost que mi-
llora la cohesió i la igualtat so-
cials entre els ciutadans de les
diferents ciutats i pobles me-
tropolitans.

La mesura afecta des d’ara els municipis de la 2a corona. Foto: Generalitat

El tribut metropolità s’aplica a
Cerdanyola, Barberà i Ripollet

Moció | El Consell Comarcal rebutja la sentència
El Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar el 21 d’octubre una moció
de rebuig a la sentència del Procés. El text, en defensa de la llibertat dels presos,

va rebre el suport dels grups d'ERC, Junts per Catalunya i CAM-AMUNT. 
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Esports

Tres victòries i un empat en els
primers cinc partits de la lliga. El
sènior femení del Cerdanyola
CH manté les bones sensacions
de la temporada passada i, des-
prés de cinc jornades, les de Car-
les Marín segueixen més a prop
de les posicions d’honor que no
pas de la zona de perill.

De fet, el conjunt verd només
ha deixat de puntuar en la seva vi-
sita a la pista de l’HC Palau de
Plegamans (4-1 en la segona jor-
nada de la competició), mentre
que el rècord a Can Xarau és gai-
rebé perfecte, amb l’excepció de
l’empat contra el Vilanova (3-3).

Així, les cerdanyolenques vol-
dran mantenir la bona dinàmica
durant el mes de novembre. El
Sarda començarà el tercer mes de
l’OK Lliga el dissabte 2 a la pista

del Manlleu, rebrà la visita del
Voltregà set dies més tard i es des-
plaçarà a la pista del Vila-sana.

IRREGULAR SÈNIOR MASCULÍ
Els seus companys del primer
equip masculí, en canvi, estan
protagonitzant una arrencada de
curs un punt més irregular. El

conjunt verd ha guanyat tres
partits, n’ha empatat dos i ha pa-
tit tres derrotes en les primeres
jornades del grup B de la Nacio-
nal Catalana.

La visita al Sentmenat (el dia
31 d’aquest mes), el matx contra
l’Olot o el viatge a Maçanet seran
els pròxims reptes de l’equip.

El conjunt verd manté les bones sensacions del curs passat. Foto: CHC

Bona arrencada de curs 
del CH Cerdanyola a l’OK Lliga

» Les de Carles Marín han guanyat tres de les primeres cinc jornades
» El sènior masculí, quart a Nacional Catalana després de set partits

El Cerdanyola tanca un mes
irregular perdent a Figueres

El Cerdanyola FC ha
tancat el segon mes de
la temporada 2019-20
havent sumat només

quatre dels 12 punts que s’han ju-
gat. Els de Toni Carrillo van per-
dre el primer i el darrer partit de
l’octubre (contra el Terrassa i a Fi-
gueres), mentre que els dos re-
sultats positius han estat la con-
tundent victòria contra la UE
Vilassar de Mar a Fontetes (4-0)
i l’empat al camp del Granollers. 

L’equip de Carrillo comença-
rà el novembre el dia de Tots
Sants visitant el Vilafranca, rebrà

la visita de la UE Sants, cuer de
la lliga, el diumenge 10, es des-
plaçarà a la capital del Baix Llo-
bregat per jugar contra el Sant-
feliuenc, mentre que l’última cita
del novembre serà la visita de la
UA Horta a la ciutat.

ELS NÚMEROS SURTEN
Fora dels terrenys de joc, el més
destacat des del punt de vista ins-
titucional va ser l’Assemblea, en
la qual es va fer públic un supe-
ràvit de prop de 1.200 euros i es
va presentar el pressupost per al
curs present, de 758.000 euros.

La UE Barberà perd posicions
després de patir tres derrotes

La temporada 2019-
20 de la lliga EBA ha-
via començat amb
bons resultats per a la

UE Barberà... però tres derrotes
seguides en la recta final d’a-
quest mes (Mollet, Mataró i  Ro-
ser) han fet que l’equip caigui fins
a la desena posició de la taula,
amb un balanç provisional de
dues victòries i quatre derrotes.

El conjunt de David Lizano,
doncs, voldrà passar pàgina d’a-
questa dinàmica negativa com
més aviat millor amb l’arribada
del mes de novembre. El primer

enfrontament del conjunt blanc
durant el mes que serà el dissabte
2 a les sis de la tarda a Can Ser-
ra, quan rebrà la visita del CB
Valls. Una setmana més tard,
l’expedició barberenca es des-
plaçarà a Saragossa per visitar la
pista del Olivar.

Les dues darreres cites del ter-
cer mes de la competició seran un
nou enfrontament a Barberà, en
aquest cas el 16 de novembre,
contra el CB Salou. L’últim par-
tit del mes que ve serà una set-
mana després, al Pavelló Ricart
de Sant Adrià, contra l’UBSA.

Octubre complicat per als
equips vallesans de Segona B
FUTBOL SALA4Tres victòries
en vuit partits. L’octubre no ha es-
tat un mes propici per als inte-
ressos de l’FS Ripollet i el Cer-
danyola FC a Segona B.

El conjunt vermell ha estat l’e-
quip que ha sortit ‘millor parat’ de
les darreres jornades, ja que ha
aconseguit guanyar els dos par-
tits que ha jugat a casa (7-4 con-
tra el Denia i 4-2 contra el Palle-
jà). La visita a l’Escola Pia Saba-
dell del 2 de novembre serà el

darrer repte abans de l’esperat
derbi al Joan Creus que es juga-
rà el diumenge 9 a la tarda.

Els cerdanyolencs, per la seva
banda, només han obtingut la vic-
tòria en un partit d’aquest mes, el
darrer, a Manresa (3-4), fet que
va trencar una mala dinàmica
d’un empat i quatre derrotes. El
primer repte del conjunt verd
abans del derbi a Ripollet serà el
2 de novembre a casa, quan rebrà
la visita de l’ETB Calvià.

Bàsquet | Lusy Pascua arriba als 500 partits a la lliga femenina
La ripolletenca Lucila Pascua va complir 500 partits en la màxima categoria del bàsquet femení el
dia 13 d’octubre. La pivot, que actualment juga al Sedis, va començar la seva carrera professional al

Zaragoza (on ha jugat en tres etapes) i també ha passat pel San José, l’Avenida, el Huelva i el Gernika.

Pau Arriaga
CERDANYOLA
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Viu en línia

Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-

lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen

(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està
rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-

da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació

ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIMECRES 6 DE NOVEMBRE
19:00 Xino – Xano explica la història d’en Serafí

és un ratolí que viu a la natura. La història és
per a nens i nenes que tinguin entre 1 i 4 anys.
/ Biblioteca Central.

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
12:00 Lapònia és una comèdia sobre les men-

tides i les il·lusions. L’espectacle evolucionan
des del més naïf fins al més transcendent, en-
tre rialla i rialla el text planteja fins a quin punt
és legítim mentir. / TMC.

FINS AL 27 DE NOVEMBRE
Tot el dia L'exposició Obre els ulls recull diferents

situacions quotidianes viscudes per persones
diverses. La mostra es va posar en marxa el
passat dia 28 i romandrà oberta un mes. / Bi-
blioteca Esteve Paluzie.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Tot el dia Maiden. Dones vistes per dones, és el

que ens apropa a altres realitats sense ne-
cessitat de recórrer a grans arguments per
trencar els estereotips del nu femení. / Cen-
tre Cultural.

ACTE PERMANENT
Tot el dia Exposició permanent de l'equipament,

sobre els personatges més rellevants de la po-
blació, ja sigui perquè han nascut aquí o per-
què hi tenen forts vincles, com Ernest Boquet
o Joan Creus. / CIP.

DIMECRES 30 D’OCTUBRE
SANT QUIRZE El penúltim dia del mes es farà

una conferència musical sobre el fenomen de
masses que van ser els Beatles. Forma part
del Cicle d’Extensió Universitària (18:00). / Sala
Josep Brossa de la Patronal.

DES DEL 2 DE NOVEMBRE
SANT CUGAT A partir del 2 de novembre, cada

dimarts es farà una nova sessió d’un taller de
web amb el gestor WordPress (09:30). /
Sala Fòrum, Masia Can Serra.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
CERDANYOLA Partit de futbol de la dotzena jor-

nada de Tercera Divisió entre el Cerdanyola Fut-
bol Club i la UE Sants (12:00). / Municipal de
les Fontetes.

SANT QUIRZE Anna Gispert farà una
xerrada sobre quina és l'alimentació
més adient per a cada etapa de la dona.
/ Sala d’actes de la Biblioteca.

Una conferència sobre
dona i alimentació

Dimarts 5 de novembre a les 19:00

El primer dimarts del mes que ve es farà
una sessió pensada perquè la gent gran
del poble aprengui a fer servir els
seus telèfons mòbils. / Espai Gran
Centre.

Un taller perquè la gent gran 
aprengui a fer servir el mòbil
Dimarts 5 de novembre a les 11:00

El Club de Feina Jove és un espai (vir-
tual) que està pensat per oferir al jo-
vent de Cerdanyola informació envers
ofertes de feina del municipi. / Casal
de Joves Altimira.

Dos tallers pràctics per
saber com trobar feina

13 i 20 de novembre a les 18:00

RIPOLLET El derbi entre FS Ripollet i
Cerdanyola FC serà el partit de la no-
vena jornada de Segona B de futbol
sala. / Pavelló Joan Creus.

Un derbi per començar el 
novembre: Ripollet - Cerdanyola

Dissabte 9 de novembre a les 18:30

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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