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Uralita haurà de 
pagar 3,5 milions als
afectats per l’amiant
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Investiguen un professor
de música per 20 anys
d’abusos sexuals a menors

RIPOLLET pàg 10

L’Ajuntament congela l’IBI
i apuja alguns serveis
mentre l’oposició ho critica

COMARCA pàg 11

Indignació veïnal
pel nou tribut
metropolità

FUTBOL pàg 12
El barberenc Víctor Rodríguez,
campió de la lliga dels EUA
i millor jugador de la final 

Cerdanyola, Barberà i Ripollet
continuensentsocialistes

El PSC guanya el 10N a Cerdanyola, Barberà i Ripollet tot i perdre vots respecte de les eleccions del 28A pàg 3
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Si el 10N va deixar clara alguna
cosa a Cerdanyola, Barberà i
Ripollet és que aquestes ciutats
continuen sent territori socia-
lista. Les eleccions generals van
donar la victòria al PSC als tres
municipis, tot i que de la matei-
xa manera que van ser primers,
també van retrocedir respecte als
passats comicis del 28 d’abril.  

A Cerdanyola la formació
vermella va aconseguir el 25,2%
dels vots, i va perdre dos punts
respecte del 28A. Qui també va
veure els seus suports electorals
reduïts va ser Esquerra, que es va
endur un 18,7% dels sufragis
quan a l’abril havia obtingut el
19,3%. Tot i això, els republicans

van avançar En Comú Podem,
que es va quedar en el 17,7%.

Qui va tenir motius d’ale-
gria va ser JxCat i el PP, que van
tenir més vots que en les darre-
res eleccions. Junts va passar del

6,8% al 8,1% i el PP del 5% al
7,8%. En l’altre extrem de la
balança es va situar Ciutadans,
que seguint el que va passar a tot
l’estat, es va estavellar estrepi-
tosament i només va poder sal-
var el 7% dels vots, quan el 28A
s’havia endut el 13,6%. D’altra

banda, també cal destacar la
pujada de Vox, que gairebé va
doblar resultats amb un 6,1%.

ERC MILLORA A BARBERÀ
A Barberà també hi ha haver una
caiguda del PSC, tot i mantenir-
se còmodament en la primera
posició amb el 27,3% dels vots.
La xifra els deixa a més de 3
punts del resultat del 28A. En
Comú Podem va seguir com a se-
gona força al municipi, tot i cau-
re també del 21,9% al 20,4%.

En canvi, Esquerra Repu-
blicana va millorar resultats i va
passar del 14,8% al 16% dels su-
fragis. Un altre partit que tam-
bé va pujar de forma destacada
va ser Vox, que es va situar com
a quarta força amb el 8,5% dels
vots, pràcticament el doble que
el 28A. El PP també es va sumar
a la tendència positiva i va pu-

jar del 5,1% al 8,5% entre les
dues cites electorals. Ciutadans
va consumar la desfeta amb el
7,8% dels suports, mentre que
JxCat va aconseguir pujar fins al
3,3%.

MANTENEN DISTÀNCIES
D’aquests municipis, Ripollet
va ser on els socialistes van ob-
tenir una victòria amb un major
percentatge de vots. 

Concretament, el PSC es va
endur el 27,4% de les paperetes,
i va baixar des del 30,6% de les

eleccions anteriors. Els comuns,
però, també van retrocedir gai-
rebé dos punts i es van quedar
amb el 21,1% dels vots, fet que els
va mantenir a una distància si-
milar amb el PSC.

Per la seva banda, ERC va
pujar del 14,6% al 15%. Així ho
va fer també Vox, que va acon-
seguir captar el 9,1% dels sufra-
gis. Ciutadans va caure, però
no tant com en altres municipis,
i es va conformar amb el 7,7% de
l’electorat. El PP i Junts, en can-
vi, van millorar xifres i es van si-
tuar amb un 7,5% i un 4,3%, res-
pectivament.

Una altra notícia destacada
de la jornada va ser la caiguda de
la participació a diferència de l’a-
bril. A Cerdanyola va passar del
81% al 75,6%, a Barberà del
79,9% al 74,4% i a Ripollet del
78,4% al 72,9%.

Territori socialista
» El PSC guanya el 10N a Cerdanyola, Barberà i Ripollet malgrat retrocedir respecte del 28 d’abril

» ERC aconsegueix superar els comuns a Cerdanyola i situar-se com a segona força a la vila

Alex Suárez
VALLÈS OCCIDENTAL

Els socialistes van
aconseguir mantenir
lluny els comuns 
a Ripollet

25,2%
dels vots va aconseguir
el PSC a Cerdanyola,
però va retrocedir dos
punts des del 28A

Luis Tirado, portaveu del PSC a Ripollet (esquerra), l’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón (a dalt), i el de Barberà, Xavier Garcés (inferior). Fotos: Twitter
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La lupa

per @Modernetdemerda

El referèndum no existeix, idiota!

De què serveix dur sempre al teu pro-
grama electoral un referèndum acordat
si cada vegada que l'has de fer valer hi re-
nuncies?

M'ho pregunto mentre llegeixo el
programa electoral d'En Comú Podem.
Entre els seus objectius hi figura la Llei
de Claredat, una llei que ha de permetre
"acordar les condicions, el procediment
i la interpretació de qualsevol
consulta popular per via de
referèndum sobre la modifi-
cació de l’estatus polític de
Catalunya".

Aquesta proposta, que
podria ser clau per resoldre el
conflicte català, pretén reco-
nèixer "el dret del poble de Catalunya a
ser consultat de forma políticament vin-
culant sobre el seu futur per la via del re-
ferèndum". Som, doncs, davant d'una
eina que podria desencallar d'una vega-
da per totes el malson que viuen les so-
cietats catalana i espanyola. Una eina po-
derosa en mans d'algú que pot tocar po-
der a Madrid.

Però quan arriba l'hora de la veri-
tat, quan al davant hi ha un altre par-
tit amb qui s'ha de negociar per formar
govern, aquest acaba sent el primer
punt que cau de la negociació. És au-
tomàtic. Com qui ja sap que ha de treu-
re's el cinturó i les botes abans de pas-
sar l'arc de seguretat de l'aeroport, Po-
dem deixa el referèndum a la safata

sempre que ha de negociar quotes de
poder.

Llavors, si l'abandonament del refe-
rèndum acabarà produint-se en girar la
cantonada, per què es promou tant
aquest punt del programa electoral? Per
què el partit es ven, sobretot a Catalunya,
com a única alternativa? Per què situen
aquesta proposta com a factible, quan se-

ran ells els primers a tornar-la al calaix?
Evidentment, en una negociació has de
renunciar a part de les teves propostes,
no cal dir-ho. Tots sabem com funciona
la vida. Però en aquest cas estem parlant
d'una proposta clau pel desenllaç polític
del repte més gran que té avui aquest país.
I, per tant, les conseqüències d'aquest tri-
lerisme -sobretot, les conseqüències

emocionals- són immenses.
De què serveix dur sem-

pre al teu programa electoral
un referèndum acordat si
cada vegada que l'has de fer
valer hi renuncies?, em pre-
guntava a l'inici.

Doncs serveix per ca-
çar vots amb mala fe. Per jugar amb les
esperances de qui cregui en aquesta so-
lució pactada, utilitzant la seva con-
fiança per assolir altres interessos.
Serveix per, a la manera dels comuns,
cronificar el processisme, aquest pro-
cessisme tan criticat per ells amb raó.
I, un cop ha servit per a tot això, no ser-
veix per a res més.

Si l'abandonament del referèndum acabarà
produint-se en girar la cantonada, per què 
es promou tant aquest punt del programa?

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin

Els semàfors

Uralita
Uralita ha estat condemnada a pagar

3,5 milions d’euros d’indemnització a 14
veïns de Cerdanyola i Ripollet. L’empre-

sa treballava amb partícules nocives 
d’amiant que van causar malalties i la

mort a veïns i treballadors.
pàgina 8

Víctor Rodríguez
El futbolista barberenc Víctor Rodrí-

guez, dels Seattle Sounders, es va pro-
clamar campió de la lliga de futbol dels
Estats Units i, a més, va guanyar el pre-
mi de millor jugador de la final. Rodrí-

guez ha estat clau per aconseguir el títol. 
pàgina 12

AMB
Els veïns de Cerdanyola, Barberà i Ripo-
llet s’han manifestat contra el tribut me-
tropolità, que consideren injust. L’AMB
defensa que ara que se’ls aplica el ma-
teix preu de transport que a la zona 1,
han de pagar els mateixos impostos.

pàgina 11
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El tribut metropolità s’aplica
a Cerdanyola, Barberà i Ripollet1

2 Ripollet es tenyeix de vermell pel 10N

Readmeten l’exalcalde Carles Escolà 
a la seva antiga feina

Aragonès: “Amb la sentència, 
la democràcia a l'Estat espanyol ha mort”

La participació se situa 
per sota del 60% a Ripollet

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.

Qui ens pot donar informació
que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.

Resumint: es tracta de fer una
informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.

Safata d’entrada

Un estranger i la independència
per Bengt Sjöberg

Els meus antecedents: Soc suec,
tinc 57 anys i soc comandament
intermedi en l'àrea de noves
tecnologies. Em considero una
persona curiosa i gran coneixe-
dor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de va-
cances per primera vegada l'any
2002. Em va semblar estrany
que hi hagués cartells en dos
idiomes. Abans només havia
sentit parlar de l'euskera. Em va
encantar el lloc i la gent i hi vaig
tornar, fins que vaig comprar un
apartament el 2009. Ara passo
tot el meu temps lliure allà amb
la família. Ens hi estem almenys
7 setmanes a l'any. 

Em va portar uns anys fins
que vaig descobrir el moviment
independentista. Primer vaig
pensar que només tenia a veure
amb no voler pagar tants im-
postos. Al voltant del 2010, vaig
llegir més història i vaig comen-
çar a aprendre més. Cap al 2014
vaig passar del desinterès a la
neutralitat. El que va succeir
abans del primer referèndum
no oficial i les converses amb el
meu principal amic català van
canviar el meu punt de vista a fa-
vor de la independència. El 2016,
el meu amic em va dir que Es-
panya era com Turquia. Jo no
vaig estar d'acord, en realitat
vaig pensar que era un comentari
absurd, però vaig haver de donar-
li la raó el juliol de 2017. Van tan-
car llocs web, hi va haver ràtzies
i més coses que li van donar la

raó. Ja havia canviat la meva opi-
nió sobre la independència. 

El meu apartament està a
Sant Carles de la Ràpita, que va
ser un dels llocs que es van pren-
dre com a exemple en el judici per
mostrar la brutalitat policial.
Vaig veure aquesta brutalitat po-
licial per internet a través de la te-
levisió catalana, perquè havia
retornat a Suècia un dia abans del
referèndum. Tota la meva famí-
lia veia la brutalitat policial es-
panyola com un atac personal i
un insult cap a nosaltres. Només
podem imaginar-nos com ens
hauríem sentit si això passés a
casa nostra. Les ferides han de ser
molt més profundes i doloroses
quan es tracta del teu lloc natal i
no “només” d'un lloc de vacances. 

Segueixo molt el tema cata-
là. A Twitter sovint discuteixo
amb nacionalistes espanyols que
diuen que els catalans són nazis
i altres insults horribles. Això no
és veritat. Tots els catalans que
hem conegut han estat molt
amables amb nosaltres, estra-
ngers estranys que no parlen ca-
talà, però que només parlen una
mica de castellà (amb molts er-
rors). Igual que altres bones per-
sones, et tractaran amb respec-
te si les respectes. Així que aques-
ta és una llarga història, però no-
més volia dir-vos per què és im-
portant per a mi i per què inten-
to fer tot el possible per ajudar el
poble català a aconseguir la lli-
bertat i la independència.
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JUSTÍCIA4L’Audiència Provin-
cial de Madrid va condemnar
Uralita el passat 4 d’octubre a pa-
gar 3,5 milions d’euros a 14
veïns de Cerdanyola i Ripollet
per haver estat exposats a l’a-
miant provinent de la fàbrica de
la companyia situada a Cerdan-
yola. Aquesta és la indemnitza-
ció més gran a la qual s’ha con-
demnat l’empresa, que va tenir
la planta més gran de l’estat a la
vila cerdanyolenca operativa en-
tre 1907 i 1997. 

La sentència es fa ressò del
dictat del Tribunal Suprem, que
diu que “coneixent el perill que
comportava la utilització i inha-
lació de fibres d’amiant” Urali-
ta “no va actuar amb la diligèn-
cia exigible en emetre sense el
control adequat a l’ambient ex-
terior les fibres d’amiant”. Així,
la companyia té responsabilitat
civil per “danys causats a les
poblacions circumdants de Cer-
danyola i Ripollet en inhalar els
seus habitants les fibres emeses
a l’ambient exterior sense el de-
gut control”.

Els efectes devastadors d’a-
questa situació els va viure en
carn pròpia Lluís Sallés, un dels
indemnitzats, que ha valorat a
Línia Vallès la sentència. La
seva mare va perdre la vida a
conseqüència d’estar exposada a
la toxicitat expulsada per la fà-
brica, després de patir un me-
sotelioma que la va fer viure
amb visites constants a hospitals
durant quatre anys. A més, el seu
avi, treballador de la fàbrica, va
morir d’asbestosi per la inhala-
ció directa de les fibres d’a-
miant, i el seu tiet de càncer de
pulmó. Així, Sallés i els seus dos

germans van patir la tragèdia
com a conseqüència directa de
l’activitat industrial d’Uralita.

Sallés considera que “no té
sentit” pensar que la indemnit-
zació fa justícia i que es tracta
d’un relat basat en “la perversi-
tat dels diners”. D’altra banda,
explica que està d’acord amb la

sentència entenent que “obliga
qui ha provocat el mal a reco-
nèixer que és culpable”. Per a l’a-
fectat, el que primer li va venir al
cap quan es va fer pública la de-
cisió judicial van ser “els dies de
quimioteràpia i saber que fes el
que fes la mare es moriria”.

Sallés remarca que “no es
tracta d’una malaltia que s’aga-

fa per una loteria de la vida”, sinó
que està “provocada per una es-
tructura mercantil que era ab-
solutament conscient que esta-
va fabricant verí, i ho continuen
fent a altres parts del món”. La
seva anàlisi va més enllà, i asse-
gura que Uralita “té un tarannà
més propi de l’edat mitjana, on
l’amo és propietari fins i tot de la
gent que viu a les seves terres”.
En aquest sentit assegura que 
“Uralita ha estat propietària dels
cossos dels seus empleats fins a
la mort”.

Per la seva part, Esther Pé-
rez, una de les advocades del
col·lectiu Ronda, afirma que la
sentència “solidifica el criteri de
la responsabilitat d’Uralita per
les patologies que deriven de
l’exposició ambiental i domès-
tica a l’amiant expulsat de for-
ma temerària i incontrolada a
l’exterior per l’empresa”. Es
tracta, doncs, d’una prova més
del terrible dany causat per la
companyia.

L’activitat a Cerdanyola va danyar la salut dels veïns. Foto: ACN/Norma Vidal

Uralita haurà de pagar 3,5
milions als afectats per l’amiant
» Els jutjats reforcen la responsabilitat d’Uralita per l’amiant
» Un dels indemnitzats valora a Línia Vallès la sentència

La Festa de Sant Martí escalfa
la tardor cerdanyolenca

CELEBRACIÓ4La Festa de Sant
Martí, que marca la celebració de
la tardor, va escalfar els freds
dies de novembre a la vila. Del  8
a l’11 d’aquest mes, la ciutat es va
omplir de festa i activitats per a
tots els públics amb l’objectiu de
reviure la rauxa i la gresca més
pròpia de l’estiu. El col·lectiu de
gent gran de la ciutat es va en-
carregar de fer el pregó, acom-
panyat del concert de Cronopios
que van donar el tret de sortida
a la festivitat. 

El Mag Lari va ser el prota-
gonista i convidat estrella d’a-

quests dies tant assenyalats,
amb l’espectacle 25 il·lusions.
D’altra banda, i com no podia ser
d’una altra manera, els Diables
de Cerdanyola es van encarregar
d’apujar uns graus més la tem-
peratura de la tradicional cita,
amb un correfoc que es va pas-
sejar per la vila repartint foc i fes-
ta a dojo. 

I acompanyant la diversió,
també hi va haver una part de
sensibilització social amb la ins-
tal·lació d’un punt lila, tant per
informar com per combatre els
comportaments sexistes.

Obren una planta pionera 
de plàstics i electrònica

TECNOLOGIA4Eurecat va in-
augurar el passat 6 de novembre
a Cerdanyola una planta pione-
ra a tota Europa dedicada a la
plastrònica, la primera que posa
a disposició de les empreses
aquesta tecnologia emergent
que uneix l’electrònica i els ma-
terials plàstics. Aquesta instal·la-
ció permet la producció de pro-
ductes d’alt valor afegit, dotats de
prestacions avançades i amb
possibilitat de ser fabricats a
gran escala. La planta pilot su-
posa una inversió superior a 1,5
milions d’euros i generarà 10

nous llocs de treball de molt
alta qualificació. 

El president d’Eurecat, Xa-
vier Torra, va explicar que el seu
funcionament “permetrà la cre-
ació de nous processos i pro-
ductes”, mitjançant la combi-
nació de l’electrònica impresa i
la hibridació de components
electrònics amb processos tra-
dicionals. Torra va afirmar que
“la plastrònica representa una
revolució per als sectors de l’au-
tomoció, l’aeronàutica, l’elec-
trònica de consum i també en els
àmbits mèdic i esportiu”. 

Successos | Presó per a l’agressora de Mercadona
La dona que va agredir diversos treballadors després d’intentar robar en un su-

permercat Mercadona de Cerdanyola ha ingressat a presó provisional recent-
ment. El jutge la va condemnar pels fets i la suma d’antecedents per robatoris. 

“Uralita era conscient
que estava fabricant
verí”, diu un dels
indemnitzats
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TRIBUNALS4Dos jutjats inves-
tiguen un home que feia classes
de gralla a la Colla de Geganters
i Grallers de Barberà i altres co-
lles de la comarca per presump-
tes abusos i agressions sexuals a
menors durant els darrers 20
anys. Segons informa l’ACN,
una dona ha denunciat recent-
ment que l'home l’havia violat
tres cops a principis dels 2000
quan li feia classes de gralla en
una colla de la vila. La investi-
gació iniciada ha destapat di-
versos casos que sumen onze de-
núncies contra l’individu. Mesos
abans, els Mossos van detenir
l’home i el jutge el va deixar en
llibertat amb càrrecs.

Segons explica la darrera de-
nunciant, quan van passar els
fets no ho va denunciar, però
després de ser mare i descobrir
que l’home estava en contacte
amb menors va decidir explicar
el cas. El detonant va ser conèi-
xer la nova situació de l’acusat

com a professor de gralla a Ullas-
trell, fet que la va portar a aler-
tar l’Ajuntament i la policia. Ara
l’investiguen dos jutjats, un d’ells
a Sabadell.

NO VA AIXECAR SOSPITES
Des de la Colla de Geganters i
Grallers de Barberà asseguren

que l’assenyalat mai no va ai-
xecar cap mena de sospita i que
estan molt sorpresos per la no-
tícia. D’altra banda, asseguren
que no s’haurien pogut produir
abusos o agressions a l’interior
del local de l’entitat, on sempre
hi havia diversos adults mentre
es feien classes.

El jutjat de Sabadell també investiga el cas. Foto: Àlex Recolons/ACN

Investigat per 20 anys
d’abusos sexuals a menors

» El professor feia classes a la Colla de Geganters i Grallers de Barberà
» L’acusen d’agressions i abusos sexuals a menors des de l’any 2000

Barberà s’uneix el 25N contra
la violència masclista

FEMINISME4Barberà ha viscut
uns dies centrats plenament en
la lluita contra la violència de gè-
nere, amb l’epicentre el 25 de no-
vembre -Dia Internacional con-
tra aquesta xacra-. La plaça de la
Vila va acollir la lectura del ma-
nifest, que va recordar la tragè-
dia que suposa la persistència del
masclisme. “Una agressió se-
xual a una dona no és un fet pun-
tual, sinó una expressió més de
l'estructura patriarcal”, clamava
el manifest, alhora que destaca-

va que “el moviment feminista és
imparable”. L’acte va acabar
amb un crit uníson: “si en to-
quen a una, ens toquen a totes!”. 

D’altra banda, el 26 de no-
vembre arribarà l’expert en
violència, Miguel Lorente
Acosta. La seva conferència a
la Biblioteca Esteve Paluzie, El
masclisme i la negació de la
violència de gènere, recorrerà
els estereotips masclistes que
neguen l’existència de la vio-
lència de gènere.

SANITAT4Els alumnes de l’es-
cola Elisa Badia tenen des de fa
dies uns nous companys; les ra-
tes. Així ho van denunciar els
professionals del centre i els fa-
miliars dels nens, que compar-
tien les hores del pati amb una
plaga de rosegadors que va ai-
xecar l’alarma social. En un
principi els animals s’amaga-
ven sota un contenidor on es
guardava part del mobiliari de
l’escola i es podien veure reco-
rrent la zona del pati.

Davant la situació, l’Ajunta-
ment va actuar al respecte i va
enviar el passat 15 de novembre
el regidor d’Educació i Salut Pú-
blica, Daniel González, a l’esco-
la. Allà va anunciar que el mateix
dia s’havia instal·lat “una tanca
de seguretat al voltant del con-
tenidor” i que havien dut a ter-
me “un tractament per eliminar
les rates garantint la seguretat de
tothom a l’escola”.

L’actuació, però, és provi-
sional i anirà acompanyada

d’una reunió amb la Generali-
tat i l’escola. Des del consisto-
ri es contempla la possibilitat
d’aixecar el contenidor i evitar
així que les nombroses rates pu-
guin fer nius i viure plàcida-
ment com feien fins ara. D’altra
banda, destaquen que tenen
contractat “un servei de control
de plagues encarregat de dur a
terme les inspeccions i els trac-
taments necessaris” per con-
trolar les plagues “d’insectes i
rosegadors” al municipi.

La plaça de la vila va acollir la lectura del manifest del 25N. Foto: Ajuntament

Alerta per unaplagade rates

Participació | Es posa en marxa Decidim-Barberà
L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha posat en marxa recentment la nova pla-
taforma de participació ciutadana, Decidim-Barberà. Es tracta d’una aplicació

des d’on els ciutadans poden participar en consultes i reclamacions.

Daniel González durant la seva visita al centre. Foto: Ajuntament
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Ripollet

AJUNTAMENT4El darrer Ple
del mes d’octubre va estar mar-
cat per l’aprovació de les orde-
nances municipals, entre les
quals destaca la congelació de l’I-
BI i la rebaixa del coeficient que
depèn de l’Ajuntament. Aques-
ta revisió cadastral -proposada
en una moció del PSC i pactada
amb Decidim- hauria d’haver
anat acompanyada d’una baixa-
da de la taxa d’IBI, segons ex-
pliquen des del grup de l’oposi-
ció de Som Ripollet. 

Pilar Castillejo, de Decidim,
va explicar que la mesura era “un
exercici de responsabilitat” i que
cal “trobar un equilibri” entre els
serveis de qualitat que es volen
oferir i les possibilitats dels ri-
polletencs.

En canvi, des de Som van fe-
licitar la mesura aprovada per l’e-
quip de l’alcalde José María
Osuna que consisteix a penalit-
zar amb un recàrrec de l’IBI als
propietaris de pisos buits i bo-

nificar els que els posin en llo-
guer a través de la borsa de l’A-
juntament.

UNA “PRESA DE PÈL”
Pel que fa a l’increment de preus
del poliesportiu, el grup muni-
cipal va qualificar aquesta me-
sura de “presa de pèl, tenint en

compte les condicions en què
aquest es troba”. 

A més, també van criticar el
fet que en altres municipis de
l’entorn com Cerdanyola i Ba-
dia sí que es penalitza en el preu
als usuaris de l’equipament no
empadronats als seus munici-
pis i a Ripollet no.

El Ple va aprovar les noves ordenances municipals. Foto: Arxiu

Ripollet congela l’IBI i apuja
alguns serveis municipals

» L’aprovació de les ordenances municipals desperta crítiques 
de l’oposició per l’IBI i l’augment de tarifa del poliesportiu

Es recuperarà la segona línia
de P3 a l’escola Escursell

ENSENYAMENT4La Comissió
d'Educació del Parlament de
Catalunya ha aprovat recent-
ment una proposta de resolució
en què es demanava la reober-
tura del grup de P3 tancat
aquest curs a l’escola Escur-
sell. La iniciativa, presentada pel
grup parlamentari de Ciuta-
dans, va ser exposada per Mar-
tín Barra, que va apuntar que el
centre es considera “d'alta com-
plexitat en el cas d'alumnes
amb necessitats especials, en

pèrdua d'atenció a la diversitat
o en l'aula d’acollida”. Barra
també va remarcar les queixes
de la comunitat educativa i
l’AMPA a finals del curs passat.

La resolució va rebre el su-
port de Cs, el PSC, la CUP i el
PP. Junts per Catalunya i Es-
querra Republicana es van abs-
tenir, argumentant que es va re-
fusar una esmena en què de-
fensaven la reobertura només “si
les necessitats d'escolarització
ho requereixen”.

HOMENATGE4Ripollet va de-
dicar un homenatge institucio-
nal el passat 6 de novembre a la
Reyes, una ripolletenca repre-
saliada pel franquisme. Aquest
acte va donar el tret de sortida a
les Jornades de Memòria His-
tòrica de Ripollet. L'acte, que va
ser presidit per l'alcalde José Ma-
ría Osuna, va voler reconèixer la
tasca de la Reyes, que va assis-
tir en persona a la dedicatòria i
va estar acompanyada de la seva
família. La seva història es re-

munta a la Guerra Civil, quan
després de la victòria franquis-
ta els seus pares van ser con-
demnats i exiliats a França i Sa-
ragossa. La Reyes es va passar
bona part de la seva vida amb el
record de Ripollet i el desig de
tornar a la vila, fet que va acon-
seguir finalment. 

Després d’aquest trajecte al
passat, va haver-hi una xerrada
a càrrec de David Fontanals,
documentalista de l'exposició
Dones lliures a Ripollet i d'He-

lena Bea sobre la història del fe-
minisme a Ripollet.

LA VISIÓ DELS NENS
D’altra banda, el Molí d’en Rata
acull fins al 12 de desembre l’ex-
posició 1939. L'abans i el des-
prés, que recull dibuixos i textos
d'infants que il·lustren la seva vi-
vència de la Guerra Civil. Aquest
projecte està compartit amb 25
museus catalans que també ex-
posaran un punt de vista alter-
natiu del conflicte.

Martín Barra (Cs) va presentar la resolució. Foto: Canal Parlament

Reviuen lamemòria històrica

Equipaments | Encarreguen l’estudi per a la residència
L’Ajuntament ha informat aquest mes de novembre que ja ha encarregat 

l’estudi de viabilitat per a la construcció de la nova residència a la vila. L’empre-
sa Dot Management Consultants farà l’anàlisi per un preu de 14.750 euros. 
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MOBILITZACIONS4L’arribada
del tribut metropolità el passat
mes d’octubre a les viles de Cer-
danyola, Barberà i Ripollet ha
aixecat una onada d’indignació i
protestes entre els veïns de la
zona. L’impost, tot i que ha aterrat
amb polèmica a la segona corona
metropolitana, sembla que ha
arribat per quedar-se. Abans,
aquesta mesura només afectava
les poblacions de la primera co-
rona, però des d’ara s’aplica tam-
bé a les divuit que es van incor-
porar a les tarifes de la zona 1 del
transport públic el passat mes de
gener, entre les quals hi ha Cer-
danyola, Barberà i Ripollet.

La decisió d’ampliar l’àmbit
d’aplicació d’aquest impost parteix
del fet que, des d’aquest any, els
municipis de la segona corona pa-
guen els mateixos preus pel trans-
port que els de la primera corona.
Així doncs, l’AMB entén que ara
els segons han de tenir “la matei-
xa obligació en la contribució
econòmica per finançar els serveis

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

Els arguments de l’entitat me-
tropolitana, però, xoquen amb els
dels ciutadans que no volen pagar
i van rebutjar-lo fermament el 20
de novembre a Cerdanyola. Con-
centrats sota l’organització de la
plataforma No al Tribut, han co-
mençat a recollir firmes perquè es
presenti una moció a l’Ajunta-
ment per posicionar-se com a
municipi contra la nova orde-
nança fiscal. Des de l’entitat ex-
pliquen que protesten perquè
consideren que “les inversions a
la zona no són suficients pel cost
que suposa pagar” el tribut me-
tropolità i no els han informat so-
bre en què repercutirà. Per això,
des de la plataforma demanen
que “es faci públic un catàleg de
serveis” que la recaptació addi-
cional oferirà als ciutadans i si re-
alment servirà per millorar les
prestacions en sectors com l’ha-
bitatge i la xarxa de transports.

Les protestes també van arribar
a Barberà, on durant tot el mes de
novembre s’han repetit les con-
centracions i casserolades contra el
tribut. De fet, al municipi s’ha
aconseguit una recollida massiva de
firmes en contra de la seva aplica-
ció i és una de les viles de la zona
més mobilitzades en aquest sentit.
Davant la situació, els respectius al-
caldes de Cerdanyola i Barberà, Car-
los Cordón i Xavier Garcés, van te-
nir una reunió el 12 de novembre on
van tractar el tema. De la trobada,

però, només va transcendir la “pre-
ocupació” per l’impost.

OSUNA PLANTA CARA
En canvi, a Ripollet va ser el ma-
teix alcalde, José María Osuna,
qui va participar en la concentra-
ció del 18 de novembre a la plaça
del Molí. Allà centenars de ripo-
lletencs es van unir sota la crida
conjunta de diverses associacions
de veïns. Osuna va assegurar que
els municipis afectats han rebut
una informació “pràcticament

nul·la” de l’impost i que exigirà
“l’aplicació de les diferents tarifes
socials als transports així com
una planificació detallada de les
inversions que es preveuen a Ri-
pollet”. De fet, en el pròxim Ple del
28 de novembre, el grup de De-
cidim presentarà una moció con-
tra el tribut i la falta de planifica-
ció i d’informació al respecte. El
tribut metropolità queda així en
una situació de rebuig i està for-
ça lluny d’acceptar-se per part d’a-
questes viles vallesanes.

Indignació pel tribut metropolità
» El nou impost de l’AMB topa amb el rebuig veïnal de Cerdanyola, Barberà i Ripollet

» Veuen insuficients les inversions al territori i diuen que no han rebut informació de per què servirà

Centenars de ripolletencs van protestar el 18 de novembre contra el tribut metropolità. Foto: Aj. de Ripollet

Sanitat | Pressió municipal per l’hospital Ernest Lluch
Els alcaldes de Cerdanyola, Barberà, Ripollet, Badia i Montcada van trobar-se el

25 de novembre per exigir a la Generalitat que es posi en marxa la construcció
de l’hospital Ernest Lluch. Critiquen la manca de respostes del Govern.
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Un dels dies més feliços de la car-
rera de Víctor Rodríguez va ser el
passat 10 de novembre. El fut-
bolista dels Seattle Sounders es va
proclamar campió de l’MLS Cup
(la lliga de futbol dels Estats
Units) i a més va guanyar el pre-
mi d’MVP de la final. El conjunt
de l’estat de Washington va vèn-
cer el partit pel títol a casa contra
el Toronto FC (3-1).

L’entrada de Rodríguez quan
només s’havia jugat un quart
d’hora del segon temps va ser clau
perquè el seu equip acabés d’en-
carrilar un partit que dominava
des de quatre minut abans, grà-
cies a un autogol d’un defensa del
conjunt canadenc. La presència
del barberenc al mig del camp va
donar encara més possessió al seu
equip i, per acabar-ho d’adobar,

al 75 va marcar, amb un gran xut
des de fora de l’àrea, el segon gol
de la final. El peruà Raúl Ruidíaz
sentenciaria definitivament el
matx, tot i que el Toronto mar-
caria el gol de l’honor gràcies al
davanter internacional estatuni-
denc Jozy Altidore.

Així, Rodríguez es converteix
en el tercer jugador català que
guanya l’MLS Cup. Abans d’ell ho

havien fet Oriol Rosell, amb
l’Sporting Kansas City, i Víctor
Vázquez, amb els canadencs.

Dies després de guanyar el tí-
tol, Rodríguez va concedir una en-
trevista a As, en la qual va dir que
per culpa d’una lesió havia hagut
de jugar part dels play-offs infil-
trat i que després de tres anys als
Estats Units, la seva intenció és
tornar al futbol espanyol.

El migcampista celebra la consecució d’aquest campionat. Foto: SS

Víctor Rodríguez, campió de la
MLS i millor jugador de la final
» El barberenc va sortir des de la banqueta i va marcar el segon gol

» Després de tres anys als Estats Units, el jugador vol tornar a Espanya

El Cerdanyola FC es
converteix en el rei de l’empat

Tres empats en els qua-
tre partits que s’han
jugat aquest mes han
convertit el Cerdanyo-

la FC en el conjunt de Tercera Di-
visió que més cops ha signat tau-
les en aquest primer tram de la
temporada, en sis ocasions.

La lectura positiva és que els
de Toni Carrillo han aconseguit
tancar el mes sense perdre cap
partit, tot i que en una lliga tan
competitiva com aquesta sumar
d’un en un només ha servit per-
què els cerdanyolencs tinguin
sis punts d’avantatge sobre la

Unió Esportiva Sants (que és
l’únic equip contra qui els verds
han guanyat, per 4-1, durant
aquest mes), el primer equip que
perdria la categoria.

L’equip, doncs, mira ja el ca-
lendari d’un mes de desembre
que li plantejarà dos partits, cap
dels qual serà a casa. Els cerda-
nyolencs visitaran un rival di-
recte, la UE Castelldefels, el dia 1
del mes que ve, mentre que el cap
de setmana del 14 i 15 l’equip su-
marà tres punts per l’eliminació
del Reus. L’últim partit de l’any
serà el dia 22 a la Pobla.

Cara i creu per al Cerdanyola 
i l’FS Ripollet de Segona B

FUTBOL SALA4El penúltim mes
de l’any s’ha acabat amb bones
sensacions per al Cerdanyola i
males notícies per a l’FS Ripollet.

El conjunt verd viu el seu
millor moment recent, fins al
punt que ha guanyat quatre dels
seus darrers cinc compromisos,
cosa que li ha servit per escalar
fins a la sisena posició de la tau-
la. L’equip tancarà el mes rebent
la visita d’un històric, el Sala 5
Martorell, mentre que en les tres
jornades de l’últim mes de l’any
visitarà la pista del CN Sabadell,
tancarà l’any a casa contra el lí-

der, el Futsal Aliança Mataró, i
clourà el 2019 a Salou.

Per la seva banda, el Ripollet
viu un moment radicalment opo-
sat, ja que els vermells només han
pogut guanyar el derbi del passat
dissabte 9 (per 4-3) en un mes de
novembre per oblidar. Els de
Sergio Oruj són catorzens amb 10
punts, dos menys que el Pallejà i
tres més que el Salou. Els ripo-
lletencs tancaran el mes rebent la
visita de l’Hospitalet Bellsport i,
en el darrer mes de l’any, visita-
ran el filial de l’Industrias, rebran
el Martorell i visitaran Sabadell.

El Cerdanyola CH tanca 
el mes en línia ascendent

Una derrota, un empat i
una victòria. El sènior fe-
mení de l’Hoquei Sarda

tancarà el mes el pròxim dissabte
30 a Can Xarau contra l’avant-
penúltim, el CP las Rozas, amb la
intenció de seguir sumant i es-
calant posicions. Les verdes, a
més, tenen pendent el partit de
la novena jornada a la pista del
Telecable Gijón, que recuperaran
el dissabte 14 de desembre.

D’aquesta manera, un cop

que estiguin superats aquests
enfrontaments contra el con-
junt de la Comunidad de Madrid
i el viatge a Gijón, les de Carles
Marín es veuran les cares contra
l’Asturhockey (en un partit que
ha de canviar de data, ja que en
principi està previst per al 15 de
desembre), mentre que l’últim
partit d’aquest any 2019 inobli-
dable serà a Can Xarau, el dis-
sabte 21 del mes que ve, contra
el Girona CH.

Bàsquet | Ratxa nefasta de set derrotes de la UE Barberà
La UE Barberà és, ara mateix, el conjunt de la lliga EBA que arrossega una dinàmica negativa

més llarga. L’equip encadena set derrotes seguides (l’últim triomf és del 5 d’octubre, a Can
Serra contra el Palma, per 82-74) i és el tercer per la cua en el grup C-B de la categoria.

Pau Arriaga
BARBERÀ
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translućid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-

vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-
lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30

de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,

que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En
aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes

d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, Co-
medy Central). Més endavant, va fer les seves primeres

col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-
fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el
2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,

acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La
Via Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El

2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-
teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després
del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el
Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns

dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartelsneix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-
cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...
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DILLUNS 2 DE DESEMBRE
10:00 Quin club tan bèstia! és el nom del club
de lectura conduït per la bibliotecaria i acti-
vista cultural Carme Ferrer que es fa el primer
dilluns de cada mes. / Llibreria l'Aranya.

FINS AL 27 DE NOVEMBRE
Tot el dia Darrers dies en els quals es podrà vi-
sitar l'exposició Obre els ulls recull diferents
situacions quotidianes viscudes per persones
diverses que es va estrenar el mes passat. /
Biblioteca Esteve Paluzie.

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
18:00 La darrrera cita cultural del mes serà una
sessió de l’Hora del conte tradicional, ano-
menada Anades i vingudes, per a infants ma-
jors de 5 anys, que coordinarà Ramon Nomah.
/ Biblioteca Esteve Paluzie.

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
18:30 Alícia Gil serà l’encarrega de coordinar la
sessió del club de lectura que girarà al voltant
del llibre El projecte Rosie, de Graeme Sim-
sion. Cal inscripció prèvia, places limitades.
/ Biblioteca Municipal.

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.

DILLUNS 2 DE DESEMBRE
SANT CUGAT Meri Torras serà la responsable de
la conferència Contar la revolució a través del(s)
feminisme(s). Activitat gratuïta (19:00). / Casa
Aymat.

DIMECRES 4 DE DESEMBRE
SANT QUIRZE Del telègraf al telèfon mòbil in-

tel·ligent serà el nom de la conferència del Ci-
cle d’Extensió Universitària que coordinarà Llu-
ís Prat, Doctor en Telecomunicacions (18:00).
/ La Patronal- Josep Brossa.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
RIPOLLET Partit de futbol sala de la dotzena jor-
nada de Segona Divisió B entre l’FS Ripollet
i l’Hospitalet Bellsport (18:30). / Municipal
Joan Creus.

SANT CUGAT Anna Castillo i Lola Due-
ñas protagonitzen una de les millor
pel·lícules espanyoles, Viaje al cuarto
de una madre. / Cinemes Sant Cugat.

‘Viaje al cuarto de una 
madre’ arriba a Sant Cugat
Dijous 28 de novembre a les 17:00

Van Gogh, entre l'angoixa existencial i
l'eufòria creativa serà el títol de la
conferència sobre el genial pintor ne-
erlandès a càrrec de Jordi González. /
Biblioteca Esteve Paluzie.

Una conferència sobre la figura 
del pintor Vincent Van Gogh
Dimarts 3 de desembre a les 17:30

La psicològa i psicopedagoga Mari
Carmen Echeverría s’encarregarà d’u-
na conferència informativa sobre el
TDAH. / Sala Enric Granados de la Bi-
blioteca.

Mari Carmen Echeverría
parlarà sobre el TDAH

Divendres 29 de novembre a les 18:00

CERDANYOLA Partit de bàsquet de la
desena jornada de Copa Catalunya fe-
menina entre el CBF Cerdanyola i el Jo-
viat. / PEM Guiera.

El CBF Cerdanyola tanca
el mes contra el Joviat

Dissabte 30 de novembre a les 19:30

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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