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En llibertat
4El jutge deixa en llibertat provisional el professor
de música acusat de 20 anys d’abusos a menors

4L’home nega els fets després de rebre diverses
denúncies, una per part d’una dona de Barberà pàg 10

RIPOLLET pàg 11

L’Ajuntament es posiciona
contra el Tribut Metropolità
que està aplicant l’AMB

COMERÇ pàg 12
Cerdanyola encén els
llums i es prepara per a 
un Nadal farcit d’activitats 

ESPORTS pàg 13

Mes clau per a les
aspiracions de Copa
del Cerdanyola CH

GENT GRAN pàg 3

La solitud no desitjada 
impacta en les
festes nadalenques

LA SANITAT, AL PUNT DE MIRA pàg 8
La consellera de Salut, Alba Vergés,
es reuneix amb els alcaldes i es
compromet a impulsar millores
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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.

El problema és que aquest fe-
nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
CERDANYOLA

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

Cerdanyola FC
Per primer cop des del curs passat, el

Cerdanyola FC de Toni Carrillo ha enca-
denat cinc jornades sense perdre... i el
pròxim diumenge 15 sumarà tres punts
mes per l’eliminació del Reus. L’equip
verd està instal·lat a la zona tranquil·la. 

pàgina 13

Els semàfors

Llibertat Mario
El grup de suport Llibertat Mario ha es-
tat lluitant per aconseguir l’alliberament
del jove cerdanyolenc de 23 anys. Va ser
empresonat tornant d’una manifestació
contra la sentència del Procés, i ara ja
ha pogut tornar a casa en llibertat.

pàgina 8

Departament de Salut
La consellera de Salut, Alba Vergés, s’ha
reunit amb els alcaldes del territori per
tractar els problemes d’assistència sani-
tària a la zona. Tot i prometre estudiar 
la situació, no s’ha avançat en el cas 

de l’Hospital Ernest Lluch.
pàgina 8
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Ripollet es tenyeix de vermell pel 10N1

2 Indignació veïnal pel nou tribut metropolità

La participació se situa 
per sota del 60% a Ripollet

Cau gairebé 6 punts la participació 
a Cerdanyola el 10N

Investiguen un professor de música 
per 20 anys d’abusos a menors

El + llegit líniavallès.cat
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Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#155Digital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.

Safata d’entrada
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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TRIBUNALS4El Mario, jove cer-
danyolenc de 23 anys que va ser
empresonat durant les protestes
contra la sentència del Procés, ja
és a casa. Alerta Solidària va in-
formar el passat 29 de novembre
que l’Audiència de Barcelona
havia decidit acceptar el recurs
contra la presó del manifestant. 

El jove va ser detingut quan
tornava de les protestes del 17
d’octubre a Barcelona. El cer-
danyolenc anava en cotxe jun-
tament amb la seva companya i
va ser interceptat per un grup
d’agents vestits de paisà. Des de
llavors va estar privat de lliber-
tat al centre penitenciari de Qua-
tre Camins.

REBUDA ACOLLIDORA
En la seva tornada a Cerdanyo-
la, el Mario ha rebut l’escalf de
molts veïns, principalment units
en el grup de suport Llibertat
Mario. “Volíem donar les gràcies
a tots els col·lectius, grups de su-

port i persones que ens han aju-
dat a treure el nostre company
d’una injustícia que ens està
marcant cada dia en els nostres
carrers. La lluita continua!”, ex-
plicava el col·lectiu Llibertat Ma-
rio quan es va anunciar el seu
alliberament.

Qui també es va pronunciar
va ser l’exalcalde, Carles Escolà,
que va qualificar de “molt bona

notícia” el retorn del jove. D’al-
tra banda va enviar un missatge
d’esperança: “Seguirem lluitant
fins que surtin totes i tots els pre-
sos polítics”. 

De la mateixa manera, du-
rant l’empresonament del Ma-
rio, a Cerdanyola es van viure
diversos actes per donar-li su-
port i mostrar el rebuig a les me-
sures repressives.

El Mario va rebre suport en la seva tornada a casa. Foto: Llibertat Mario

Llibertat per al detingut en les
protestes contra la sentència
» El Mario, un jove de Cerdanyola de 23 anys, estava en presó
des del passat 17 d’octubre i ara finalment ha pogut sortir-ne

Aproven els pressupostos 
i el projecte del CEM Riu Sec
AJUNTAMENT4El Ple de no-
vembre, celebrat el dia 28, va
servir per tirar endavant els
pressupostos per a l’any que ve
i aprovar el projecte de recupe-
ració del CEM Riu Sec. Pel que
fa a les ordenances fiscals, el PSC
va poder impulsar unes noves
partides que segons va explicar
el mateix alcalde, Carlos Cordón,
“no incrementaran la pressió
fiscal” dels cerdanyolencs. Al-
guns dels eixos centrals dels
nous pressupostos són l’aug-

ment de les inversions en l’àrea
de feminisme i col·lectius LGBTI,
un centre de dia per a gent gran
i la compra de més pisos muni-
cipals per ampliar el parc d’ha-
bitatge. 

REFORMEN LES PISTES DE TENIS
A banda dels pressupostos, en
el Ple també es va acceptar el
projecte de reforma del CEM
Riu Sec, que consistirà en la re-
forma de les pistes de tenis i la
zona esportiva.

SALUT4La consellera de Salut,
Alba Vergés, va tenir una reunió
el 4 de desembre amb l’alcalde,
Carlos Cordón, i els batlles de
Montcada i Reixac, Badia del Va-
llès, Barberà i la regidora de Sa-
lut Pública de Ripollet. L’objec-
tiu de la trobada era trobar so-
lucions a la difícil situació pel que
fa a l’assistència sanitària que
travessa la zona. Una de les me-
sures que van sorgir de la tro-
bada va ser que la Generalitat es-
tudiarà les necessitats sanitàries

del Vallès Occidental Sud mit-
jançant un pla de salut. 

A L’ESPERA DE L’HOSPITAL
La pressió política, després de la
roda de premsa celebrada la
setmana passada just als te-
rrenys on s'hauria de construir
l'Hospital Ernest Lluch, va donar
peu a la reunió a múltiples ban-
des. Precisament sobre aquest
aspecte, Vergés va explicar als re-
presentants municipals que pri-
mer caldrà analitzar la situació

mitjançant l’esmentat pla. Per la
seva part, Cordón va valorar
positivament la cita i va explicar
que “la qualitat de l’assistència
sanitària és un dels objectius
que cal tenir ben presents”.

En el cas de Cerdanyola, ja
s’ha fet una primera reunió amb
tècnics de la Generalitat. És la
primera del projecte sobre les
necessitats sanitàries de la co-
marca. La Generalitat espera
poder presentar el pla territorial
el primer trimestre de 2020.

El govern defensa que no s’han apujat impostos. Foto: Ajuntament

Reunió per la situació sanitària

Activisme | Les persones discapacitades volen igualtat
Cerdanyola va celebrar el 3 de desembre el Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat i Diversitat Funcional a la plaça Francesc Layret. Allà una 
multitud es va unir per reclamar més igualtat i visibilitat per al col·lectiu. 
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CERDANYOLA4Els vehicles
més contaminants no podran circu-
lar per l’àmbit de la Zona de Baixes
Emissions (ZBE) de les Rondes de Bar-
celona a partir de l’1 de gener de
2020, quan aquesta s’activarà de
forma permanent. Des d’aquest dia,
les restriccions funcionaran de dilluns
a divendres laborables des de les 7 del
matí fins a les 8 del vespre. Es tracta
d’una mesura que afectarà tots
aquells vehicles, tant de l’Estat com
estrangers, als quals no els correspon
cap etiqueta ambiental de la Direc-
ció General de Trànsit (DGT): Zero, Eco,
C i B. La ZBE Rondes de Barcelona serà
una de les més grans d’Europa.

Aquesta iniciativa, impulsada
per l’AMB i l’Ajuntament de Barce-
lona, inclou Barcelona (excepte la
Zona Franca industrial i Vallvidrera,
el Tibidabo i les Planes), Sant Adrià,
l’Hospitalet i part d’Esplugues i Cor-
nellà. Tanmateix, els vehicles afec-
tats podran circular tant per la ron-
da del Litoral com per la ronda de
Dalt, ja que ambdues vies queden
excloses de la restricció. 

Per accedir a tota la informació
sobre el nou reglament, es reco-

mana visitar el web zbe.barcelona.
En aquest mateix espai és on s’han
de registrar els conductors i con-
ductores de vehicles que no comp-
tin amb etiqueta ambiental.

CINC EXCEPCIONS 
La normativa preveu cinc tipus d’ex-
cepcions i autoritzacions. Així, no es
veuran afectats per la mesura els
vehicles dedicats al transport de per-
sones amb mobilitat reduïda, els de-
dicats als serveis, els que comptin
amb autoritzacions d’activitats tem-
porals i els vehicles estrangers que

acreditin que compleixin els requisits
d’accés. Ara bé, s'hauran de registrar
per no ser multats. A banda, els ve-
hicles sense etiqueta ambiental po-
dran accedir a deu autoritzacions
diàries a l’any, les quals es poden de-
manar al mateix web zbe.barcelona. 

A més, s’ha establert una mora-
tòria d’un any per a furgonetes, fur-
gons, camions, autocars i autobusos,
encara que no els correspongui el
distintiu de la DGT.

ALTERNATIVES 
Per facilitar l’adaptació a l’entrada en
vigor de la ZBE, l’AMB ha millorat el
servei de Bus Metropolità i ha im-
pulsat tres grans alternatives. En pri-
mer lloc, des de principis d’aquest
2019, els 36 municipis metropoli-
tans disposen de la tarifa metro-
politana, amb la qual paguen preus
de la zona tarifària 1. D’altra banda,
des del 2017, els propietaris em-
padronats en aquests municipis
que es desfan del seu vehicle privat
contaminant obtenen la T-verda
metropolitana, un títol de transport
públic. De moment, ja s’han lliurat
més de 5.500 d’aquestes targetes.
Per últim, s’ha posat en marxa el
projecte Aparcaments d’Intercan-
vi, més coneguts com a Park & ride.
Es tracta de pàrquings situats al cos-
tat d’estacions de transport pú-
blic, amb places exclusives per als
usuaris d’aquest servei. 

Frenar la contaminació
» L’1 de gener de 2020 s’activarà de forma permanent la Zona de Baixes Emissions 
Rondes de Barcelona, que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants

aQuan s’aplicaran les restric-
cions a l’àmbit ZBE Rondes de
Barcelona?
A partir de l’1 de gener de 2020, de
dilluns a divendres laborables, de
7.00 a 20.00 h.

aLlavors, no hi haurà restric-
cions de circulació els caps de
setmana?
Efectivament. La mesura no s’a-
plicarà els caps de setmana.

aEs podrà conduir per les ron-
des?
Sí, aquestes vies queden excloses
de la restricció. Però, des de les ron-
des, els vehicles sense etiqueta
ambiental no podran accedir a
l’interior de la ZBE.

aCom sé si m’afecten les res-
triccions?
Les restriccions afecten els vehicles
als quals no els correspon l’eti-
queta ambiental de la DGT (Zero,

Eco, C i B). Els autobusos, autocars,
furgonetes, furgons i camions te-
nen una moratòria d’un any. 

aÉs obligatori portar l’etique-
ta de la DGT?
No, però és recomanable. 

aAl meu vehicle li correspon
distintiu ambiental però no tinc
l’etiqueta. On la puc demanar?
A les oficines de Correus, a través
d’un gestor col·legiat o a través
d’un taller mecànic associat al Gre-
mi de Tallers de Reparació d’Auto-
mòbils de Barcelona. 

aCom es farà el control de ve-
hicles a la ZBE?
De manera automàtica mitjan-
çant un centenar de càmeres.

aQuines són les sancions pre-
vistes?
Es preveuen sancions econòmi-
ques de 100 euros.

8 preguntes amb resposta

Tota la informació, 
registre i autoritzacions
al web zbe.barcelona

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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Barberà

INVESTIGAT4El professor de
gralla acusat d’haver comès abu-
sos i agressions sexuals a menors
durant 20 anys a Barberà i altres
municipis de la comarca conti-
nuarà en llibertat provisional.
Així ho va determinar el jutjat de
Sabadell el passat 4 de desem-
bre, que a partir d’ara serà l’en-
carregat del cas. Durant la sessió,
l’acusat es va declarar innocent
d’haver abusat de la denunciant
de la Colla de Geganters i Gra-
llers de Barberà. L’individu acu-
mula un total d’onze acusacions
per fets similars.

El seu advocat va explicar en
la sortida de la sala penal que al-
gunes de les denúncies i decla-
racions “no són sostenibles i hi
haurà un sobreseïment perquè
no té gaire recorregut judicial”.
Segons el lletrat, “en alguns ca-
sos no s’evidencia cap possibili-
tat d’un delicte, cadascú farà les
qualificacions que vulgui, però
aquí estem per tractar un delic-

te”. D’altra banda, sobre els de-
nunciants assegura que “alguns
es podran considerar víctimes
però altres són testimonis i aquí
s’acabarà la seva participació en
aquest procediment”.

BARBERÀ, AMB LES VÍCTIMES
Davant l’esclat del cas i el fet que
una de les presumptes víctimes
denunciés haver patit agressions
sexuals a Barberà, l’Ajuntament
ha decidit donar-li suport.

“Volem manifestar, sobretot
i en primer lloc, la nostra total i
absoluta solidaritat amb aques-
ta veïna pels fets denunciats i el
rebuig i condemna davant qual-
sevol tipus d’agressió de violèn-
cia de gènere”, expliquen. D’altra
banda, asseguren que no els
constava “cap dels fets ocorre-
guts” i que es posen “a total dis-
posició de la dona afectada, així
com de qualsevol persona que
hagi patit la mateixa situació”.

L’acusat sortint dels jutjats de Sabadell. Foto: Norma Vidal/ACN

En llibertat provisional l’acusat
d’agressions i abusos sexuals

» El professor de gralla acusat de 20 anys d’abusos a menors nega
haver comès cap delicte i continuarà en llibertat provisional

A presó l’atracador 
d’un comerç de Barberà

SUCCESSOS4Els jutjats de San-
ta Coloma de Gramenet va en-
viar a presó el 30 de novembre
un home que va atracar a pun-
ta de navalla un comerç a Bar-
berà. Els fets van passar dos
dies abans, quan agents de la Po-
licia Local van informar que un
home acabava de robar amb
violència i intimidació en un es-
tabliment. Segons els Mossos, els
testimonis van facilitar una in-
formació molt acurada de l’au-
tor i van afirmar que l’home

havia fugit del lloc amb una
moto. Amb aquesta informa-
ció, una patrulla de Santa Colo-
ma ho va relacionar amb un
home que havia aparcat mala-
ment la moto i acabava d’entrar
en un comerç de la ciutat. 

Un cop dins de la botiga, els
agents es van identificar i de-
tenir el jove. L’individu duia a
sobre un parell de guants, ta-
paboques, una navalla, 180 eu-
ros, les claus d’una moto i un
telèfon mòbil.

TROBADA4Barberà va celebrar
el 30 de novembre el primer Fò-
rum Educatiu de la ciutat al Te-
atre Municipal Cooperativa, amb
més de 80 persones de totes les
edats i provinents de diferents
àmbits educatius, associatius i
socials. De la jornada, que coin-
cidia amb el Dia Internacional de
les Ciutats Educadores, van sor-
gir 14 propostes transversals de
projectes nous. 

Aquestes iniciatives van estar
enfocades en tres grans eixos ge-

nerals: educació a temps com-
plet, trajectòries i transicions
educatives, i ecosistema educa-
tiu. La informació recopilada
dels participants arribarà prò-
ximament a la ciutadania de
Barberà, amb l’objectiu donar
continuïtat a les metes i l’essèn-
cia originària que va ser el tret de
sortida ara fa nou mesos amb la
Jornada Participativa del passat
mes de març

L’alcalde, Xavier Garcés, va
destacar la importància de l’e-

ducació i com “contribueix de-
cisivament al benestar i permet
l’accés a formes de coneixement
tècnic que poden millorar el be-
nestar propi i dels grups humans
als quals pertany i en els quals
participa”. 

Garcés també va remarcar
que  “la comunitat educativa, no
només transmet coneixements;
forma persones. Persones que
cada dia seran més  solidàries,
més respectuoses, i en definiti-
va, més responsables”.

Els Mossos van detenir l’home a Santa Coloma de Gramenet. Foto: Mossos

El primer FòrumEducatiu

Tradició | Inauguren les festes de Nadal
Barberà va inaugurar oficialment el 5 de desembre les festes de Nadal. La plaça
de la Cooperativa va ser l’epicentre de la celebració, que va comptar amb la tra-
dicional encesa de llums i de l’arbre de Nadal, i moltes altres activitats festives.
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AJUNTAMENT4El darrer Ple de
novembre, celebrat el dia 28, va
tenir com a protagonista el polè-
mic Tribut Metropolità, que re-
centment s’ha començat a aplicar
als municipis de la segona coro-
na de l’AMB. Tots els grups mu-
nicipals van votar a favor d’una
moció que anava en sintonia
amb les reivindicacions veïnals i
l’opinió general que “ha mancat
informació, un pla d'inversions
definit i millores urgents en el
transport públic a Ripollet”.

El text impulsat per unani-
mitat  buscava mostrar “el rebuig
de l’Ajuntament a la forma com
s’està aplicant el tribut” i “sol·li-
citar la revisió de la forma de càl-
cul” de la taxa. D’altra banda, de-
manen a l’AMB “elaborar en el
termini de 3 mesos un document
de planificació calendaritzada
de les mesures, millores i inver-
sions que fan referència al trans-
port públic dels municipis afec-
tats”. En aquest sentit, proposen

“fer progressiva l’aplicació del
Tribut Metropolità segons im-
plantació de les noves millores i
inversions”. I en el cas que no
arribin els esperats avantatges,
volen que hi hagi una moratòria
de l’impost.

L’alcalde, José María Osuna,
que s’ha erigit com un dels prin-
cipals crítics del tribut, va des-
tacar durant la sessió la impor-
tància d’aprovar la moció per
unanimitat i que l’AMB “ha de

donar resposta en forma de so-
lucions, millores i inversions”.

El punt de vista de l’AMB,
però, és que des d’aquest any, els
municipis de la segona corona
paguen els mateixos preus pel
transport que els de la primera.
Així, l’AMB entén que ara han de
tenir “la mateixa obligació en la
contribució econòmica per fi-
nançar els serveis públics”, ja que
gaudeixen de les mateixes con-
dicions en el transport.

Osuna va destacar la importància de la unanimitat. Foto: Ajuntament

Ripollet es posiciona contra 
el Tribut Metropolità

» El Ple impulsa per unanimitat una moció que critica la forma 
d’aplicar el tribut i demana més informació i inversions a l’AMB

Detenen els suposats autors
de 30 robatoris a vehicles

CULTURA4El cicle de l’any Scè-
nica 2019 de Ripollet tancarà el
pròxim 15 de desembre al Tea-
tre Auditori del Mercat Vell amb
l’estrena d’eNma, l’espectacle
dedicat a la figura d’Emma Ma-
leras. La primera ballarina del
Ballet Nacional d’Espanya, Inma
Salomón, dirigeix l’obra, que
repassarà la vida de Maleras, re-
ferent mundial en el món del toc
i l’ensenyament de les castan-
yoles. L’artista de Ripollet va
crear una nova forma de tocar

l’instrument que encara avui
s’estudia a tot el món i va supo-
sar una revolució per a la dansa
espanyola del segle passat. 

Per homenatjar-la, una des-
ena d’entitats culturals, de dan-
sa i música s’uniran sobre l’es-
cenari per portar un show apas-
sionant tant en narrativa com en
espectacle visual i musical. 

MÉS DE 60 ACTES EL 2019
Amb la representació d’eNma,
clourà l’Any de les Arts Escè-

niques 2019 a Ripollet, nome-
nat a proposta de l’Associació
d'Espectadors del Teatre del
Mercat Vell, que enguany ha ce-
lebrat el seu 25è aniversari.
Un Any Scènica que ha comp-
tat amb més d’una seixantena
d’actes i espectacles de disci-
plines com la dansa, el teatre, la
música i el circ. Amb aquesta
especial dedicatòria a una de les
ripolletenques més internacio-
nals, la ciutat diu adeu a un
2019 farcit de cultura.

La Policia Local i els Mossos van detenir dos sospitosos. Foto: Ajuntament

‘eNma’ tancarà l’any Scènica

Història | Més objectes històrics per a l’Ajuntament
L’Ajuntament guardarà els objectes històrics de l’antiga casa de Pont Vell-Tia-
na, comprada pel consistori. Hi destaquen productes de merceria, com ara fils 

i dibuixos de brodats, ja que va ser el negoci familiar dels propietaris.

SEGURETAT4La Policia Local i
els Mossos d’Esquadra han de-
tingut recentment dos individus
acusats d’haver robat en una
trentena de vehicles. Davant la
preocupació entre els veïns al
municipi per l’onada de robato-
ri a l’interior dels automòbils,
ambdós cossos policials van tre-
ballar en una operació conjunta
per aturar els crims. Els ripolle-
tencs es queixaven d’haver patit
furts en els seus vehicles quan els
deixaven estacionats al carrer. 

La informació va arribar a la
ciutadania de la boca del mateix
alcalde, José María Osuna, que
va informar sobre el cas en el Ple
del 28 de novembre com a res-
posta a la pregunta sobre el
tema del grup municipal de Ciu-
tadans. 

També va explicar que els
Mossos han establit mecanismes
i protocols de seguiment, pre-
venció i detecció d’aquests casos,
així com l’activació de la unitat
d'investigació.
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L’encesa dels llums de Nadal
marca l’inici de les festes

CERDANYOLA4La tradició del
Nadal ha tornat un any més a
Cerdanyola, i l’encesa dels llums
va ser el tret de sortida de la fes-
tivitat. En un acte el 29 de no-
vembre amb la presència de l’al-
calde, Carlos Cordón, i la regi-
dora de serveis econòmics, Car-
me Arché, es va donar la ben-
vinguda a l’època nadalenca. El
mateix batlle i l’edil van fer un
compte enrere i van prémer el
botó gegant que transmetia l’e-
lectricitat necessària per en-
lluernar tota l’ornamentació si-
tuada justament davant de l’A-

juntament.  La Coral de Gòspel
de l’Escola Municipal de Músi-
ca Aulos va combinar les nada-
les tradicionals amb novetats,
com cançons provinents d’Àfri-
ca i altres indrets.

RETORN AL NADAL DE SANG
Un dels actes més destacats serà
el 20 de desembre al Monestir de
Sant Cugat, amb la representa-
ció teatral del Nadal de 1350, en
el qual el noble cerdanyolenc Be-
renguer de Saltells va assassinar
a l’Abat Biure de Sant Cugat en
plena missa del gall.

TRADICIÓ4L’Associació Cer-
danyola Comerç i Serveis ha
iniciat recentment la campanya
de Nadal, omplint la vila d’acti-
vitat comercial i tradició durant
tota la festivitat nadalenca fins al
dia 5 de gener. Un dels primers
plats forts ha estat la Fira de Na-
dal, que es va desplegar  al carrer
de Sant Martí entre els dies 5 i 8
de desembre. La pròxima para-
da serà el dia 14, quan les boti-
gues sortiran al carrer en la jor-
nada Fem comerç, fem Nadal.
La mateixa jornada servirà per
acollir a l’Ateneu la Fira d’Art de
Nadal, amb la participació d’ar-
tistes, creadors i artesans de la
ciutat.

Música, comerç típic i el tra-
dicional Trenet estan sent alguns
dels elements indispensables
que com cada any fan d’aques-
tes dates una època especial. I és
que des de l’entitat de comer-
ciants, s’ha resumit tota la cam-
panya en un lema: “una ciutat
sense establiments és com un cel
sense estrelles”. Precisament els
astres són un dels motius recu-

rrents durant la iniciativa d’en-
guany. Un altre dels fils con-
ductors d’aquesta il·lusió nada-
lenca és el passaport a Disney-
land París, que es pot aconseguir
omplint una butlleta amb 10
segells dels comerços associats i
fent les activitats organitzades.

El president de Cerdanyola
Comerç i Serveis, Xavi Olivé, va

destacar durant la presentació de
la campanya, que per als co-
merciants el Nadal “és la cam-
panya més forta de l’any” i com
a associació intenten innovar
cada any. L’alcalde, Carlos Cor-
dón; la regidora de Promoció
Econòmica, Carme Arché; i la de
Cultura, Pepi Rivera, el van
acompanyar a l’acte.

Olivé va destacar la importància del Nadal per al sector. Foto: Ajuntament

Cerdanyola viurà un Nadal 
farcit de comerç i activitats

Ripollet | Sorteig de la campanya de Nadal
La Unió de Comerciants de Ripollet va començar el 3 de desembre el sorteig de
la campanya de Nadal, que escollirà els guanyadors en un acte el 8 de gener.
Des de l’entitat ofereixen diversos premis per gastar en negocis de la vila.

L’encesa va ser el 29 de novembre. Foto: Núria Puentes/Aj. de Cerdanyola
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Les places de la Copa de la Rei-
na d’hoquei patins s’adjudicaran
en la tretzena jornada de l’OK
Liga, prevista per al 18 de gener
(serà la primera data del 2020),
però el Cerdanyola CH vol plan-
tar-se en aquesta data amb la
classificació segellada. 

El conjunt de Carles Marín
afrontarà tres jornades durant
aquest mes de desembre que
podrien deixar resolta (o molt
ben encarrilada) la plaça per a la
cita copera, que es disputarà a
Riazor (la Corunya) entre els
dies 19 i 22 del març de l’any que
ve. Els vuit millors conjunts al fi-
nal de la primera volta jugaran
aquesta competició, de la qual el
Sarda és el vigent subcampió.

Superada l’interrupció de la
lliga pel Pont de la Puríssima, l’e-

quip verd jugarà un doble com-
promís al Principat d’Astúries
(primer contra el Telecable Gijón
i després contra l’Asturhockey),
mentre que aquest 2019 inobli-
dable acabarà a Can Xarau con-
tra el Girona CH.

EMOCIÓ FINS AL FINAL
Pel que fa al primer equip mas-
culí, la darrera jornada de la pri-

mera fase de Nacional Catalana
decidirà quin serà el seu objectiu
en el segon tram de la competició,
que es disputarà l’any que ve.

El Sarda tindrà l’ocasió de
segellar la seva classificació per al
Grup 1 de la màxima categoria de
Catalunya el pròxim divendres 13
a casa, quan rebrà un altre dels ri-
vals en aquesta pugna, el CP
Congrés de Barcelona.

Les verdes es van proclamar subcampiones de Copa a Reus. Foto: CCH

Mes clau per a les aspiracions
de Copa del Cerdanyola CH

» El conjunt verd afrontarà tres jornades abans que s’acabi l’any
» El sènior masculí es juga entrar al Grup 1 de Nacional Catalana

Gran cita per acabar l’any: 
el Cerdanyola FC visita la Pobla

Després de sumar els
primers sis punts del
mes (tres derrotant la
UE Castelldefels als Ca-

nyars i tres mes per l’eliminació
del Reus, en un partit que s’hau-
ria de jugar el pròxim diumenge
15), el Cerdanyola FC de Toni
Carrillo haurà de tancar l’any
amb un desplaçament al camp de
la Pobla de Mafumet.

El conjunt del Tarragonès ha
liderat la classificació durant
bona part d’aquesta primera vol-
ta, però els seus mals resultats re-
cents han provocat que l’Hospi-

talet, el Terrassa i l’EC Granollers
els hagin sobrepassat.

Després d’aquest viatge al
pobletans, els homes de Carrillo
gaudiran d’unes vacances que
s’allargaran fins al 5 de gener,
quan l’equip rebrà el CF Iguala-
da a les Fontetes.

PREMI PER A DAVID LÓPEZ
La bona temporada del club, a
més, ha tingut un premi indi-
vualitzat per a David López, con-
vocat per Toni Almendros per ju-
gar la primera fase de la Copa de
les Regions UEFA.

Partidàs a la vista: els Rookies
contra els Barcelona Pagesos

El partit de la
quarta jornada
de la Lliga Ca-

talana de Futbol Americà sènior
farà que els Barberà Rookies
s’enfrontin als líders de la com-
petició, els Barcelona Pagesos. 

El partit es jugarà a Can Llo-
bet el pròxim dissabte 14 a par-
tir de les quatre de la tarda i po-
dria servir perquè els barberencs
atrapessin el conjunt barceloní al
capdavant de la taula. Els Rookies
han guanyat les dues jornades
que han disputat (la configuració
de la lliga, amb 11 equips, fa que

en cadascuna de les dates de la
competició en descansi un), men-
tre que els Pagesos són l’únic
equip que presenta un tres de tres
en aquest tram inicial del curs.

Aquest enfrontament servirà
per posar el punt final al 2019 des
del punt de vista competitiu, ja
que el següent partit de l’equip
barberenc no es jugarà fins al dis-
sabte 11 de gener, de nou a casa,
contra els Panthers de Mollet.

La lliga femenina, per la seva
banda, es posarà en marxa el 15
de febrer de l’any que ve, amb les
Rookies rebent les Bcn Búfals.

El CBF Cerdanyola tancarà el
2019 contra dos rivals directes

El CBF Cerdanyola vol-
drà tancar l’any natural
equilibrant el balanç

de victòries i derrotes. El conjunt
blau, que actualment presenta
unes xifres de quatre triomfs i sis
partits perduts, jugarà les dar-
reres jornades de l’any contra dos
dels seus rivals directes en la zona
mitja-baixa de Copa Catalunya.

Ara que ja s’ha passat el Pont
de la Puríssima, l’equip de Pili
Bilbao buscarà encadenar la ter-

cera victòria consecutiva en el
darrer partit de l’any al Guiera
contra el CB Igualada el pròxim
dissabte 14 a les sis de la tarda. 

El punt final a un any que el
CBFC va començar a Liga Fe-
menina 2 i que tanca a una zona
no massa noble de Copa Catalu-
nya serà una setmana més tard,
a la pista del Valls. La competi-
ció no tornarà a posar-se en
marxa fins a l’11 de gener, amb
un partit contra el Viladecans.

Bàsquet | La UE Barberà encadena vuit derrotes seguides
Dues jornades per frenar l’hemorràgia de derrotes. La UE Barberà, que ara mateix és el pitjor
equip de la lliga EBA (l’equip ha perdut vuit jornades seguides), tancarà l’any 2019 amb una
visita al Badalonès el pròxim dissabte 14 i un partit a Can Serra contra el JAC de Barcelona.

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Foto: Antonio Puente
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’,

concurs en què va quedar segona. Un cop acabat el
programa, la cantant de Sant Climent de Llobregat de
seguida es va convertir en la concursant més popular.
A l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Te-
léfono, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix
any va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la

llum el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment,
la seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i

que no es va endur el Grammy Llatí al qual estava no-
minada, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests
premis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir
a la gala People in Red de Barcelona, organitzada per
la Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va

acaparar totes les mirades i va interpretar dues de les
seves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que
ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en les pri-
meres setmanes als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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DISSABTE 28 DE DESEMBRE
12:00 Un cap d'any de 12 contes serà el nom de

la sessió especial del Suc amb Lletres de con-
ta contes per acabar l'any amb la Super
Berta. / Llibreria l'Aranya.

DIJOUS 12 DE DESEMBRE
19:00 Freshwater, de Virginia Woolf, serà l’obra

seleccionada per a la pròxima Trobada del Club
de Lectura Llegir el Teatre. Activitat gratuïta,
places limitades. / Teatre Municipal Coope-
rativa (TMC).

DILLUNS 16 DE DESEMBRE
17:00 Mi gran noche, un drama dirigit pel ci-

neasta Álex de la Iglesia, serà la pel·lícula se-
leccionada per a una de les darreres sessions
del Cinefòrum d’aquest any. / Espai Gran Ca
n'Amiguet.

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
10:00 Alumnes de català d'arreu del món par-

ticipen a la Cuina de Nadal per mostrar la ri-
quesa gastronòmica present a la ciutat.  Cal
inscripció prèvia, places limitades. / Mercat
Municipal.

FINS AL 31 DE DESEMBRE
Tot el dia Darreres setmanes en les quals es pot

visitar la mostra anomenada Ripollet i la me-
sura del temps, on es presenta la maquinà-
ria de l'antic rellotge del campanar de Ripo-
llet, de 1892. / CIP.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
SANT CUGAT El pròxim dia 15, entre les 11 del

matí i les 7 de la tarda, la Comissió de Festes
de Les Planes ha preparat una Fira de Nadal
(Tot el dia). / Plaça del Coll de la Creu d'en Blau.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
SANT QUIRZE Tercera temporada dels Pastorets

infantils de Sant Quirze, dirigida per Albert
González. Explica les aventures i desventu-
res de dos aprenents de pastors (18:00). / Sala
Josep Brossa de la Patronal.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
BARBERÀ Partit de bàsquet de la tretzena jor-

nada del grup C-B de la lliga EBA entre la UE
Barberà i el JAC Sants (18:00). / Poliesportiu
Can Serra.

SANT CUGAT La ciutat serà l’escena-
ri d’una xerrada sobre la descolonització
dels imperis europeus en la segona
meitat del segle XX. / Xalet Negre.

Una xerrada sobre la
descolonització a Sant Cugat
Dimecres 8 de gener a les 18:00

Maruja Limón és un grup barcelonès
que mescla el so cubà, el bolero, la rum-
ba i el flamenc i oferirà el darrer con-
cert del 2019 a la ciutat. / Sala Gran del
Teatre Municipal Cooperativa.

Maruja Limón oferirà el
darrer concert del 2019

Dissabte 28 de desembre a les 20:30

La darrera sessió de l’any del Cafè amb
lletres tindrà com a protagonista l’es-
criptora Maria Barbal i el seu llibre ano-
menat A l’amic escocès. / Sala Enric Gra-
nados de la Biblioteca Central.

Maria Barbal, convidada
del Cafè amb lletres del mes
Dijous 12 de desembre a les 19:00

CERDANYOLA Partit de futbol de la di-
vuitena jornada de Tercera entre el Cer-
danyola FC i l’Igualada CF. / Municipal
de les Fontetes.

El Cerdanyola FC encetarà
el 2020 rebent l’Igualada
Diumenge 5 de gener a les 12:00

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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