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Belén Funes guanya el premi Gaudí  

7 anys
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de cinema a la millor direcció

NOVES ADDICCIONS pàg 3
7 de cada 10 persones diuen
que van estar massa temps
amb el mòbil aquest Nadal

Talent
ripolletenc



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

| 2

líniavallès.cat Gener 2020



Gener 2020

3 | 

líniavallès.catReportatge

Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
CERDANYOLA

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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No deixem de repetir i
explicar que a Carles
Puigdemont i Toni Co-

mín, amb Oriol Junqueras, només els se-
para el sistema judicial. Els fets per estar
segrestats o en llibertat són exacta-
ment els mateixos. Entre tenir tretze anys
de presó o ser avui a l'Europarlament, hi
ha un jutge espanyol.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Arabia Saudí, las mu-
jeres, con gran riesgo
sobre sus vidas, luchan

por sus derechos y libertades indivi-
duales, pero solo se habla de "liberación
de la mujer" cuando una blanca occi-
dental acude allí "desvelada", sin correr
ningún riesgo. Occidente no libera, si-
lencia y oprime.

@ymouled

Ofensiva judicial per ter-
ra, mar i aire. En un dia,
el Parlament Europeu re-

tira la credencial de diputat de Junque-
ras, Llarena demana suplicatori a l’Euro-
parlament per jutjar Puigdemont i Comín,
el Suprem reafirma la suspensió com a di-
putat de Torra i el jutge de Manresa de-
nega l’habeas corpus a Junqueras.

En 2013, un grupo de
nazis asaltó la librería
Blanquerna, agredieron a

varias personas y arrojaron gas lacri-
mógeno. Ahora, el Tribunal Constitu-
cional anula la sentencia que les con-
denaba a cuatro años de cárcel. Decid-
les a los chavales de Altsasu que la jus-
ticia es igual para todos.

@pablom_m@vilallongapac@jmangues

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.

La decisió del TJUE i la posterior ac-
tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 

Propaganda sense fona-
ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 

La Doctrina Junqueras, la decisió del
TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 

La decisió del TJUE estableix que els
membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 

En l’agenda immediata hi ha tres òr-
gans i tres decisions rellevants. ERC pre-

sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari
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Els semàfors

Can Berni
L’administració de loteria Can Berni-La
Romanica va repartir el segon premi de
la rifa de Reis a Barberà amb el número

21816. Es tracta del segon cop en 
només tres anys que aconsegueix 
donar un premi tan important.

pàgina 8

UE Barberà
L’equip ha perdut les 12 darreres jorna-
des de lliga... però encara té a l’abast de

la mà salvar-se. El mal moment dels
seus rivals de la zona baixa del grup C-B
de la lliga EBA fa pensar que la perma-

nència de la UEB no és impossible. 
pàgina 12

Belén Funes
La directora ripolletenca Belén Funes
ha guanyat el premi Gaudí a millor di-
recció en el seu debut cinematogràfic

amb el film La hija de un ladrón. Tam-
bé s’ha endut l’estatueta de millor guió i
millor pel·lícula de llengua no catalana.

pàgina 9
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En llibertat provisional l’acusat 
d’agressions i abusos sexuals1

2
Llibertat per al detingut de Cerdanyola 
en les protestes contra la sentència

Reunió de la consellera i els 
alcaldes per la situació sanitària

Ripollet es posiciona contra 
el Tribut Metropolità

Cerdanyola viurà un Nadal 
farcit de comerç i activitats
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Safata d’entrada

S’ha obert el debat de com con-
vèncer els que es desplacen dià-
riament a la feina, les escoles i els
negocis del centre de Barcelona
per evitar la contaminació atmos-
fèrica de la ciutat. L’Ajuntament
de la capital ha optat, en principi,
per la més fàcil: prohibir als cotxes
amb etiquetes/matrícules anti-
gues circular per la ciutat. 

És de pensar que serà la pri-
mera provisió i que li seguiran
d’altres que poden ser també molt
efectives. Que els creuers que visi-
ten el port es connectin a la xarxa
elèctrica. Retirar de la circulació
tots els autobusos, taxis i serveis
de repartiment que van amb mo-
tors de combustió i es promocioni
la instal·lació de troleibusos elèc-
trics. Reforçar la trama de metro i
la freqüència en hores punta. Am-
pliar la xarxa de trens de rodalia i
que la línia de Puigcerdà es des-
dobli. Traslladar el tren de la costa
del Maresme, soterrat, per la vora
de l’autopista C-32, amb estacions
amb aparcament, pels milers de
cotxes de gent que treballa o estu-
dia a Barcelona. Situar a l’actual
traçat del tren de la costa un tram-
via, carrils bicicleta i passeig de
vianants. Tren orbital Mataró-Vi-
lanova i la Geltrú, passant per
Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell i Vilafranca del Pene-
dès. Allargar la Línia 2 del metro
fins al Masnou i metro lleuger des
de Pompeu Fabra fins a l’hospital
Germans Trias. 

Com és natural, aquestes pro-
postes no es resolen d’avui per a
demà. S’ha d’establir un criteri de
prioritats, calendari en temps i
pressupostos, en què es compro-
metin totes les administracions
afectades. Així es faci!

Mesures
per Jordi Lleal

Auditoria emocional
per Ramon Camats

Hi ha estimats, amics, coneguts,
saludats i negligits, així, en ordre
descendent. Les categories són
estables, però no les persones que
s’hi troben. Les relacions hu-
manes són fluides i aquells que
un dia s’abracen amb frenesia,
l’endemà s’odien amb la matei-
xa intensitat. Però no tots els can-
vis són de l’amor cap a l’odi o vi-
ceversa, ni abasten el ventall
sencer. De fet, al principi totes les
relacions parteixen de la indife-
rència inicial per arribar a un grau
o altre de l’escala, on resten o des
d’on davallen una hora o altra.
Les minves, a voltes impercepti-
bles, a voltes evidents. Però sem-
bla clar que en els trams alts de
l’escala, els descensos són irre-
cuperables. Així, si l’amistat pot
acabar en l’amor, rarament l’a-
mor declinant acaba en una
bona amistat. Compte, no parlo
de les ires o baralles puntuals de
l’amor, que sovint acaben en
crestes de passió. Això no val, en
canvi, per a les amistats recon-
ciliades, que són com la paella re-
escalfada, de mal pair.

Sigui com sigui, aquestes fes-
tes, i la presència de ma filla emi-
grant a casa, m’han fet pensar en
allò que preserva els afectes del
corc infatigable del temps i les in-

clemències de l’avorriment, els
desacords o la distància. He vist
–he sentit– que l’amor vertader
és infatigable. En canvi, l’amistat,
que no és simplement un punt
menys d’intensitat, sinó un afec-
te amb entitat pròpia, exigeix re-
ciprocitat. El fil m’ha donat per
passar revista –que no pas comp-
tes– als contextos de correspon-
dència: -Ara els toca a ells, no? Els
tres darrers sopars han sigut a casa
nostra, oi? -Sí, però ja saps com
són, fa molt de temps que no ens
conviden... -I doncs, què fem...?

Ja poden imaginar com se-
gueix. Amb els qui considerem
amics, no mirem prim, és clar.
Però el dia que comencem a
comptar o a fer consideracions
com les anteriors, malament
rai. És evident que no va d’un so-
par amunt o avall, d’una mostra
d’afecte o d’interès més o menys.
Tot plegat són símptomes in-
definibles que quallen per acu-
mulació i intensitat, o justa-
ment per manca d’aquesta. En-
senyament: cal aprendre que qui
et vol, et busca, i qui no et bus-
ca no et vol, i no cal forçar res. El
que flueix, flueix, però quan
l’estimació o l’amistat s’estron-
quen, és debades afegir aigua a
la font, la llera és foradada.

Les millors
perles

Un nen va demandar Nintendo perquè el videojoc que havia
comprat no era tan bo com esperava. El cas s’ha fet viral ara,
però va passar el 1989, quan el petit Clark es va emprenyar

amb tothom que havia tingut a veure amb el joc. La seva decepció
va ser encara més gran quan la demanda va ser desestimada.

Matrimoni a la vista? Rosalía ha sorprès els seus fans
amb una nova foto amb Kylie Jenner, la petita de les
Kardashian. Aquest cop, però, hi ha una novetat: la

cantant ha acompanyat la imatge amb les paraules “He dit que
sí” i l’emojid’un anell de compromís.

La Samantha, una concursant d’OT 2020, ha robat el cor als tuita-
ires catalanoparlants cantant Que tinguem sortde Lluís Llach a
la primera gala del programa. A més, s’ha fet viral un vídeo seu

saludant Rajoy en català des de l’assemblea de joves del seu poble.
Els mitjans espanyolistes ja l’han titllat de “radical” i “separatista”. 

Eduard Farelo i Bad Gyal, pare i filla, protagonitzen l’espot
publicitari dels Premis Gaudí. Es tracta de la primera apari-
ció pública conjunta de l’actor i la cantant. Les reaccions al

vídeo han anat des de l’alegria dels fans de tots dos fins a la sor-
presa dels despitats que no coneixien la relació familiar.

Ho ha tornat a fer: Mariló Montero ha protagonitzat una nova
polèmica. Aquest cop, la periodista ha criticat fermament el
fet que Pablo Iglesias i Alberto Garzón portessin el pin antifei-

xista (un triangle vermell) a la solapa de les jaquetes quan van jurar
els seus càrrecs com a vicepresident i ministre, respectivament.

A les xarxes

@toniaira: Consell de Ministres, a partir
d’ara, en dimarts. Ole. Serà divertit veure
la contraprogramació i les respostes-con-
trarespostes entre el Gobierno i el Govern.

#ConsellDeMinistres

@juanjimenista: Bartomeu diciendo que
este ha sido un proceso de meses y en la
última respuesta Setién admite que lo lla-
maron ayer y contestó en cinco minutos.

#SetiénPerValverde

@OHLen4: Jordi Cuixart surt de la presó
de Lledoners en el seu primer permís pe-
nitenciari. Gaudeix amb els teus, Jordi,
t’ho mereixes.

#FreeCuixart
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REUNIÓ4Els municipis del Va-
llès Occidental amb estacions de
la línia R4 de Rodalies, entre els
quals hi ha Cerdanyola i Barbe-
rà, es van reunir el 10 de gener
per reclamar una connexió di-
recta amb l’aeroport del Prat. La
trobada amb el Consell Comar-
cal va acabar amb l’enviament
d’una carta al conseller de Te-
rritori, Damià Calvet, en la qual
es defensa aquesta opció, ja que
“permetria un enllaç amb més
freqüències a l’aeroport, oferiria
una opció de transport millor
connectada amb la resta de línies
de Rodalies i de serveis ferro-
viaris i suposaria una solució
més beneficiosa per al conjunt de
la xarxa de Rodalies, ja que no
ocuparia nous solcs”.  

Per contra, els signants del
document asseguren que “l’op-
ció d’introduir una nova llança-
dora congestionaria més la xar-
xa actual i podria suposar la su-
pressió d’altres serveis”.

VOLEN PARTICIPAR MÉS
D’altra banda, l’escrit dirigit a la
Generalitat remarca que des de
la comarca volen tenir un pes
més important en la presa de de-
cisions que afecten el territori.

Concretament, argumenten
que “hi ha sèrie de decisions
que pel seu contingut, les impli-

cacions o conseqüències futures
o bé pel nombre de persones a
les quals afecten, requereixen la
recerca del màxim consens pos-
sible”. Per això demanen “in-
formació i consulta” als ajunta-
ments vallesans, ja que afirmen
que és “imprescindible” per arri-
bar al consens.

Es va enviar una carta a la Generalitat fruit de la reunió. Foto: Ajuntament

Demanen que l’R4 arribi 
fins a l’aeroport del Prat

» Cerdanyola va participar en la reunió de les viles amb estacions
de l’R4 que van demanar a la Generalitat la connexió directa

Investiguen una exregidora
pels talls de protesta a Salt

JUDICIAL4Els Mossos d’Es-
quadra van citar a declarar el 16
de gener l’exregidora de Cultu-
ra, Elvi Vila, pels talls de protesta
de Tsunami Democràtic el pas-
sat 13 de novembre a la Jon-
quera i Salt. La que va ser re-
presentant de Compromís per
Cerdanyola, però, va decidir
acollir-se al dret de no declarar.
Així també ho va fer una veïna
del municipi, que estava igual-
ment cridada pels Mossos. Ara
han de fer front a una acusació

de presumptes desordres pú-
blics que encara està en marxa.

CONCENTRACIÓ DE SUPORT
El mateix dia que havien estat
citades, un grup de manifes-
tants es va concentrar a l’exte-
rior de la comissaria dels Mos-
sos a Cerdanyola com a mostra
de suport a les afectades. Allà es
van poder sentir proclames
com “no esteu soles” i denun-
ciant l’actuació del cos policial
català contra les acusades.

CULTURA4Aquest 24 de gener
Cerdanyola donarà la benvin-
guda a un semestre farcit de
propostes teatrals amb la re-
presentació de Cobertura al Te-
atre Ateneu. La divertida histò-
ria protagonitzada per dos ge-
gants dels escenaris catalans
com Clara Segura i Bruno Oro
narrarà un cercle d’amor, des-
amor, èxit i fracàs amb el riure
sempre a la boca. El duo còmic
es ficarà a la pell d’innumerables
personatges en una vibrant co-

mèdia que girarà entorn del
món del cinema i de com les no-
ves tecnologies estan afectant les
relacions humanes.

OBRES AMB GRANS NOMS
A banda de l’arribada de Segu-
ra i Oro als escenaris cerdanyo-
lencs, enguany hi ha una pro-
gramació carregada de grans
noms. Un d’ells és Jordi Bosch,
que enlluernarà el públic de la
vila amb un desplegament en so-
litari de talent interpretatiu amb

l’obra La partida d’escacs, el
pròxim 21 de febrer.  

La varietat també serà un
dels punts més destacats en l’o-
ferta teatral del 2020, que comp-
tarà amb una adaptació de La
plaça del Diamant de Mercè
Rodoreda, el thriller rural Això
ja ho he viscut amb Lluís Soler
o la comèdia familiar Els Bru-
garol. L’espectacle musical  Con-
certo a tempo d'umore, amb la
direcció de Jordi Puntí, tancarà
el semestre el 23 de maig.

Un grup es va manifestar per donar suport a les investigades. Foto: ERC

Cerdanyola s’omple de teatre

Denúncia | Fred a un centre d’educació especial
CCOO denuncia que des del 8 de gener el Centre d’Educació Especial Jeroni de

Moragas està en una situació crítica pel fred intens que es viu a les instal·la-
cions. Asseguren que alumnes i professors pateixen les baixes temperatures.

Clara Segura i Bruno Oro protagonitzaran Cobertura. Foto: Ajuntament
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Barberà

SOCIETAT4Barberà va rebre un
pessic de sort el passat 6 de ge-
ner en el sorteig de la rifa de
Reis. El segon premi va caure a
la vila, amb un total de 750.000
euros i 75.000 per dècim. Aques-
ta darrera xifra és la que es va en-
dur un veí afortunat, que va
comprar el número 21816 a l’Ad-
ministració Can Berni-La Ro-
manica, situada a la via Sant Ole-
guer. El propietari del local, en
Berni, ha explicat a Línia Vallès
com ho va viure. “Estàvem con-
tentíssims, ho vam celebrar al
bar juntament amb la meva
dona, tot i que no em vaig ado-
nar que l’havia repartit fins al cap
d’una estona quan em van tru-
car”, recorda. 

Tot i que només va repartir
un dècim de la sèrie, destaca la
bona sort de l’administració:
“és el segon premi important que
donem en només tres anys de
negoci, ja que al març en vam do-
nar un de la loteria Nacional”. 

D’altra banda, explica que
el premiat li va trucar el vespre
del mateix dia per agrair-li la
bona fortuna: “No s’ho creia,
em va donar les gràcies i també
em va explicar que en repartiria
la majoria entre els seus fills, ja
que és un home gran”. A més, as-
segura que tot i no voler-ho fer

públic com acostuma a passar en
casos de premis importants, co-
neix el guanyador.

El fet d’haver repartit el dè-
cim, a més, ha suposat una in-
jecció de popularitat per al seu
local. En Berni assegura que
“s’ha escampat la veu i ara ve
gent que no havia vingut mai”.

L’administració Can Berni-La Romanica va repartir-lo. Foto: Google Maps

El segon premi de la loteria 
del Nen cau a Barberà

» Un veí del municipi s’emporta 75.000 euros de la rifa de Reis amb
el número 21816, repartit a l’administració Can Berni-La Romanica

Última declaració contra 
el professor acusat d’abusos
JUDICIAL4La darrera pre-
sumpta víctima del professor
de gralla que va formar part de
la Colla de Geganters i Grallers
de Barberà va declarar el passat
2 de gener als jutjats de Sabadell.
L’home està acusat d’agressions
sexuals i abusos a menors per
onze persones d’arreu de la co-
marca.  

A la sortida dels jutjats, l’ad-
vocat del professor investigat,
Horaci Airaudo, va explicar que
la declaració va durar poc més de

mitja hora i que la dona va con-
testar les preguntes de totes les
parts. Tot i que el lletrat consi-
dera que els fets denunciats “són
de dubtosa veracitat i no cons-
titutius de delicte” veu “molt
probable” que havent-hi acusa-
ció participar i popular el cas
arribi a judici. 

Els pròxims a declarar da-
vant el jutge seran els pares
d’algunes de les denunciants
que podrien haver estat testi-
monis d'alguns dels fets.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir l’11 de gener
dos homes i una dona per in-
tentar robar una botiga de Bar-
berà. Els fets van passar la ma-
tinada del mateix dia, quan un
testimoni va trucar al 112 per
alertar que dues persones esta-
ven forçant la reixa d’un esta-
bliment comercial situat al carrer
Sant Oleguer. 

Pocs minuts després, una
patrulla dels Mossos va localit-
zar tres persones prop del lloc

dels fets, dues de les quals coin-
cidien plenament amb la des-
cripció facilitada pel testimoni.

Els agents els van identificar i els
van trobar una llanterna guar-

dada en una de les butxaques de
la jaqueta de la noia i altres ins-
truments útils per a robatoris
amb força. 

A més, una altra patrulla
policial va localitzar, a pocs
metres, un local comercial amb
la reixa forçada amb la clara in-
tenció d’accedir a l’interior per
robar, fet que va provocar la de-
tenció dels sospitosos. No obs-
tant això, el jutjat de Cerdanyola
va decretar la llibertat amb cà-
rrecs per a tots els detinguts.

La declaració es va fer als jutjats de Sabadell. Foto: Àlex Recolons/ACN

Detinguts per intentar robar

Animals | Baberà tindrà una gatera municipal
L’Ajuntament ha anunciat recentment que instal·larà una gatera municipal per
acollir els gats que estan pels carrers de la vila. Estarà al doctor Fleming i tindrà

una superfície d’uns 200 metres quadrats per a la cura dels felins.

La botiga on intentaven robar és al carrer Sant Oleguer. Foto: Mossos

Els jutjats han deixat
els tres detinguts 
en llibertat amb 
càrrecs pels fets
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CINEMA4La ripolletenca Be-
lén Funes no hauria pogut so-
miar una millor estrena en la
seva carrera cinematogràfica
que la que va tenir el 19 de gener
en la cerimònia dels premis
Gaudí. La seva pel·lícula La hija
de un ladrón la va portar a acon-
seguir el guardó a millor direc-
ció, millor guió -compartit amb
Marçal Cebrián- i millor pel·lí-
cula en llengüa no catalana. Fu-
nes va acceptar el premi amb un
discurs adreçat a les “nenes”
que estaven veient la gala: “Si vo-
leu dirigir, us estem esperant. Es
pot fer”, va proclamar.

La colpidora història d’una
mare (Greta Fernández) que viu
en un barri marginal de Barce-
lona, la complicada relació amb
el seu pare (Eduard Fernández)
i la lluita per sobreviure en la pre-
carietat han suposat tota una de-
claració d’intencions de la de-
butant amb la seva òpera prima.
A més, la directora va explicar

que el film està molt inspirat en
la seva vida a Ripollet. 

L’altra gran triomfadora de la
nit va ser Els dies que vindran,
que també va aconseguir tres es-
tatuetes per millor pel·lícula,
millor protagonista femenina
per a Maria Rodríguez Soto i mi-
llor muntatge.

AMB LA MIRADA ALS GOYA
Encara amb la ressaca dels Gau-
dí, Funes té una altra cita amb un
nou reconeixement el pròxim 25
de gener a la gala dels premis
Goya. Està nominada en la ca-
tegoria de millor direcció novell
i podria aconseguir una nova es-
tatueta en una sola setmana.

La ripolletenca va aconseguir un debut somiat als Gaudí. Foto: Premis Gaudí

Belén Funes guanya el premi
Gaudí a la millor direcció

» La ripolletenca triomfa amb ‘La hija de un ladrón’, que també
s’endú els guardons de millor pel·lícula en llengua no catalana i guió

Subvencionaran cursos fins
que s’iniciï l’Escola de Música
FORMACIÓ4L’Ajuntament ha
anunciat recentment que sub-
vencionarà cursos formatius de
música a entitats mentre l’Es-
cola de Música no es posi en
marxa. La decisió del consisto-
ri busca evitar que molts alum-
nes que havien de començar a
estudiar al centre enguany es
quedin sense poder estudiar
aquesta disciplina. I és que l’Es-
cola es troba en una situació de
suspensió perquè el Tribunal de
Contractes del Sector Públic

està estudiant la reclamació
que una de les empreses parti-
cipants va fer al procés de lici-
tació del servei. 

Per això, des de l’Ajunta-
ment s’oferiran ajudes perquè
els afectats puguin continuar
fent classe i formant-se en l’àm-
bit musical a través de les enti-
tats que hi ha al municipi rela-
cionades. Precisament davant
d’aquesta situació, la Societat
Coral El Vallès ha posat en mar-
xa una sèrie de cursos.

AJUNTAMENT4L’alcalde, José
María Osuna, va poder respirar
tranquil en el darrer Ple de
l’any gràcies al suport d’ERC per
aprovar els pressupostos. El
govern municipal s’enfrontava
a un consistori oposat, ja que els
deu regidors dels grups del
PSC, Ciutadans i Som van votar
en contra. En aquest escenari, el
portaveu dels republicans, Eu-
geni Montanuy, va fer valdre els
acords que la seva formació
està tirant endavant amb Deci-

dim i va decantar la balança per
tirar endavant la partida pres-
supostària. 

Els pressupostos, que super-
en els 36 milions d’euros, han
augmentat un 10,77% la despe-
sa de l’Ajuntament. Segons fonts
municipals, aquesta pujada s’ha
previst “per fer front a l’encari-
ment d'alguns contractes, el nou
conveni laboral i perquè es des-
tinaran més recursos al mante-
niment dels equipaments es-
portius, les escoles i el Mercat”.

Els principals punts que
s’han tingut en compte en el
pla, segons el govern, són “els
serveis a les persones, la mi-
llora d’equipaments i la lluita
contra el canvi climàtic, tant pel
que fa a les despeses, com a les
inversions”. En aquest sentit, la
regidora d’Hisenda, Pilar Cas-
tillejo, va explicar durant la
sessió que l’augment dels pres-
supostos s’assolirà amb el crei-
xement dels ingressos per part
del consistori. 

La Societat Coral El Vallès s’ha ofert a donar classes. Foto: SCV

ERC impulsa els pressupostos

Equipaments | Un nou parc de gossos als Pinetons
La zona dels Pinetons tindrà un nou parc de gossos. Així ho ha confirmat 

recentment l’Ajuntament, que indica que en els pròxims dies podria obrir-se 
al públic. De moment ja s’han instal·lat les primeres zones de joc. 
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Comerç

Els mercats continuen
bategant després de Nadal

TRADICIÓ4Tot i que ja fa set-
manes que han acabat les va-
cances de Nadal, els mercats
continuen marcant el ritme del
comerç a Cerdanyola i Ripollet.
El 17 de gener la vila cerdanyo-
lenca va celebrar el dia de mer-
cadals, que va servir per omplir
les paradetes dels mercats de les
Fontetes i Serraperera durant tot
el dia. Tant a l’interior com a l’ex-
terior dels espais, es van ajuntar
comerciants i clients per conti-
nuar el bon ritme de compres
després dels dies de més consum
nadalenc. Roba, utensilis, pro-

ductes de proximitat i tota mena
de serveis van tenir cita a l’espai
dedicat al comerç local.

AULA DE CUINA AL MERCAT
D’altra banda, a Ripollet el ma-
teix dia va tenir lloc un esdeve-
niment paral·lel a les compres
típiques. Els alumnes de l’Ofi-
cina de Català es van encarregar
de cuinar receptes de festa de-
licioses. A més, hi va haver un
toc important de gastronomia
internacional amb les aporta-
cions especials de la cuina xile-
na i marroquina.

RIPOLLET4Amb un aparador
inspirat en una casa nadalenca,
amb llar de foc i arbre inclòs, el
bar Sirocco de Ripollet va triom-
far en els premis de la ciutat i la
Cambra de Comerç Sabadell.
L’estil tradicional i cuidat del lo-
cal especialitzat en còctels va ser-
vir per endur-se el primer premi
del cinquè Concurs d'Apara-
dors, convocat per l’Ajuntament
de Ripollet. Pel que fa al guardó
sabadellenc, es tracta del pres-
tigiós concurs L’aparador, que
enguany celebrava la seva 50a
edició.

El reconeixement ripolletenc
també va ser per Flors Montca-

da, que va rebre el segon premi
i l'Estanc 6 de la rambla de Sant
Esteve el tercer. Els premis res-

pectius van ser de 400, 300 i
200 euros, a través de la nova
Targeta Més! dedicada als esta-
bliments comercials, per a com-
prar als negocis de Ripollet ad-
herits a la Plataforma de fidelit-
zació. De fet, els premiats van te-
nir una rebuda institucional el 10
de gener amb la presència de l’al-
calde, José María Osuna.

A banda dels premiats, el
jurat va decidir fer una men-
ció especial a Perfumeria
Mary, que va decorar el seu
aparador amb fotografies dels
seus 40 anys d’història al ba-
rri de Can Mas.

En total van participar onze
establiments comercials, de res-
tauració i serveis de la vila.

Sirocco va optar per una decoració tradicional de Nadal. Foto: Ajuntament

El bar Sirocco triomfa 
en els premis al millor aparador

Premiats | Gran Sorteig de Som Comerç, Som Barberà
El col·lectiu Som Comerç, Som Barberà va celebrar el 5 de gener, justament
després de la cavalcada de Reis, el Gran Sorteig a la plaça de la Vila. L’actor
Abraham Asensio es va encarregar de fer de mestre de cerimònies de l’acte.

L’establiment va rebre
els guardons de
Ripollet i de la Cambra
de Comerç de Sabadell
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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Esports

Els números del Cerdanyola CH
continuen millorant temporada
rere temporada. L’equip de Car-
les Marín demostra que manté
l’ambició intacta després de con-
sagrar-se definitivament en la
campanya 2018-19, i ha tancat la
primera volta de la 2019-20 en la
tercera posició, garantint-se, de
nou, la seva presència en la prò-
xima Copa de la Reina.

Les verdes han arribat a l’e-
quador de la competició amb
29 punts, gràcies a nou victòries
i dos empats, i només han hagut
de lamentar dues derrotes; no-
més el Palau de Plegamans i el
Manlleu milloren els resultats de
l’Hoquei Sarda, mentre que el
Voltregà, quart amb els mateixos
punts que les de Marín, ha dis-
putat una jornada més.

L’equip començarà la segona
volta (i tancarà el primer mes de
l’any) el pròxim dissabte 25 a Al-
corcón, mentre que les primeres
jornades de febrer faran que el
Sarda rebi el Palau (en el millor
partit de la quinzena jornada de
la competició) i, després d’una
setmana de descans, que visiti la
pista del Bigues i Riells.

BON INICI DE SEGONA FASE
Per altra banda, el sènior masculí
va començar la segona volta de la
Lliga Nacional Catalana amb
una victòria a la pista del Barça
C (1-3) i és segon per darrere del
Capellades. En aquest segon
tram del curs s’arrosseguen bona
part dels resultats obtinguts en
els mesos anteriors.

L’equip verd segueix competint a gran nivell. Foto: Twitter (@gemmasole13)

El Cerdanyola CH tanca 
la primera volta en tercer lloc
» Només l’HC Palau i el Manlleu milloren les xifres del conjunt verd 
» Bon inici del sènior masculí en l’estrena del segon tram del curs

El Cerdanyola FC encadena
tres empats i perd posicions

Tres partits jugats en
aquest any, tres em-
pats. El Cerdanyola FC
de Toni Carrillo pot fer

la lectura que encara no ha per-
dut en aquest 2020... però tam-
bé caldria no perdre de vista que
l’equip ha estat incapaç de sumar
de tres en tres. L’últim triomf, a
més, cal anar-lo a buscar a prin-
cipis de desembre (0-2 al camp
del Castelldefels), mentre que
per trobar l’última victòria a les
Fontetes encara s’ha de retroce-
dir un mes més, fins al 10 de no-
vembre (4-1 contra el Sants)

Els de Carrillo han perdut
posicions després de sumar un
terç dels punts que s’han dispu-
tat aquest any i ara són catorzens,
tot i que el CFC encara té una dis-
tància prou ampla sobre els equi-
ps de la zona de descens.

Els cerdanyolencs posaran el
punt final a aquest primer mes
del 2020 el pròxim diumenge 26
a casa contra el Manresa, mentre
que els primers reptes del febrer
portaran l’equip al camp del líder,
el CE l’Hospitalet, i a rebre un al-
tre dels candidats al play-off, la
UE Sant Andreu.

Bon inici d’any dels equips 
de la Segona B de futbol sala
FUTBOL SALA4Tant el Cerda-
nyola FC com l’FS Ripollet han
obtingut bons resultats en els pri-
mers partits que s’han jugat du-
rant aquest any. A la classificació,
però, el conjunt verd continua di-
versos esglaons per sobre dels
seus veïns, ja que és vuitè, men-
tre que els ripolletencs són ter-
cers per la cua i tenen el Pallejà,
el penúltim, a només un punt.

Els cerdanyolencs han de re-
cuperar encara el partit de la dis-
setena jornada contra el tercer, el
Barceloneta Futsal, mentre que
l’últim partit d’aquest gener el ju-

garan a la pista del CFS Mar
Dènia, l’únic equip, a banda del
líder, que no ha empatat en cap
de les jornades que s’han jugat.
El primer partit del febrer serà a
casa contra l’FS La Unión.

Per la seva banda, els de Ser-
gio Oruj van veure com el Salou
els trencava la bona ratxa de
dues victòries que arrossegaven
entre finals de 2019 i inici d’any.
El conjunt vermell té un calendari
imminent molt dur, ja que visi-
tarà la pista del Lleida el pròxim
diumenge 26 i estrenarà el febrer
contra el Barceloneta.

Nombrosa representació 
del Vallès en el quart AllStar

BÀSQUET4Els dos equips de
bàsquet de Cerdanyola i el CB Ri-
pollet estaran representats en la
quarta edició de l’AllStar de Copa
Catalunya que se celebrarà l’últim
cap de setmana d’aquest mes al
pavelló del CB Granollers.

El dissabte 25 serà el torn del
partit masculí i del concurs d’es-
maixades. Roger Vilanova, del CB
Ripollet, i Javier Antón, del CB
Cerdanyola, han estat els dos ju-
gadors seleccionats per la triple-

ta d’entrenadors del grup 2. La
participació masculina es com-
pletarà amb Jordi Puig, també del
Ripollet, que intentarà guanyar el
concurs d’esmaixades.

L’endemà, doncs, serà el torn
de les cites femenines, amb Car-
la Pérez i Pili Bilbao (aquesta dar-
rera, a la banqueta) representant
el CBF Cerdanyola. Pérez, però,
no només jugarà el partit de les
estrelles, sinó que és una de les as-
pirants en el concurs de triples.

Barberà | La UE Barberà no reacciona i enllaça 12 derrotes
Les jornades van succeïnt-se i la UE Barberà segueix col·leccionant derrotes. L’equip
segueix cuer del grup C-B de la lliga EBA després d’haver perdut els darrers 12 partits
de forma consecutiva. Palma, Mollet i Mataró seran els pròxims reptes per a la UEB.

Pau Arriaga
CERDANYOLA
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El 2020 és un any de novetats per a Anna
Maria Villalonga. A més d’estrenar-se
com a directora del festival Tiana Negra,
presenta un nou llibre: Els dits dels arbres.
Es tracta d’una novel·la que juga amb la
metaliteratura i que mostra sense tabús
una malaltia mental, la que pateix la Ire-
ne, que acaba de sortir del psiquiàtric des-
prés de dos anys d’internament.  

Llibres

Els dits dels arbres
Anna Maria Villalonga

El cirurgià Marcos Hourmann puja a l’es-
cenari per representar la seva història real.
L’any 2005, va ajudar a morir una pacient
de 80 anys amb molt patiment físic i amb
només unes hores d’esperança de vida.
Mesos després, va rebre una notificació
del jutjat: l’hospital l’havia denunciat i li de-
manaven 10 anys de presó per homicidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Celebraré mi muerte
Hourmann, San Juan i Morilla

Famosos per la cançó Cool Kids, que va ser
un èxit mundial l’any 2013, els quatre ger-
mans Seriota tornen aquest 2020 amb el
seu segon àlbum d’estudi: Lonely Gene-
ration. Els de Los Angeles han gravat dot-
ze cançons, totes amb els seus respectius
videoclips dirigits per Danny Drysdale, co-
negut per col·laborar habitualment amb
el grup The Killers.

Música

Ara fa un any, la sèrie britànica Sex Edu-
cationva aterrar a Netflix i va convèncer el
públic. Després de 365 dies d’espera,
aquest gener tornarem a veure l’adoles-
cent Otis Milburn (Asa Butterfield) convi-
vint amb la seva mare, la sexòloga Jean Mil-
burn (Gillian Anderson), i fent negocis amb
una clínica de teràpia sexual a l’institut de
la mà de Maeve Wiley (Emma Mackey).

Pelis i sèries

Sex Education
Laurie Nunn

Lonely Generation
Echosmith

En tres actes
En tres actes és un tríptic expositiu que acull la Fundació
Suñol a Barcelona des d’aquest mes de gener i fins a fi-
nals d’abril, comissariat en col·laboració amb Valentín
Roma. Dividit en tres episodis, pretén mostrar les línies
argumentals de la Col·lecció Josep Suñol, una de les

col·leccions privades d’art contemporani més extenses
de l’estat espanyol. De moment, es pot veure el primer
acte, que recupera les obres mestres més conegudes i
es planteja la següent pregunta: “Què fa immortal un

artista, què el llança cap a la posteritat?” .     

És innegable que Núria Espert (L’Hospitalet de
Llobregat, 1935) és un dels grans noms del te-
atre català: ho avalen una trajectòria de setan-
ta anys damunt dels escenaris i premis com el
Princesa d'Astúries de les arts o el Butaca a la
millor actriu. Ara, amb 84 anys, Espert ha co-
mençat el 2020 amb força. Aquest gener, ha
tornat a l’escenari que la va veure debutar, el
del Teatre Romea, i ho ha fet amb el Romance-
ro gitano de Federico García Lorca, el seu au-
tor predilecte. D’altra banda, ha estat recone-
guda amb el premi Christa Leem del 2020, un
guardó que en altres edicions han rebut artis-
tes com Joan Manuel Serrat o Patti Smith. Els
organitzadors consideren que l’actriu hospita-
lenca “ha traspassat tota mena de fronteres” 

i que, “amb ella, el teatre es va fer dona”. 

N Ú R I A  E S P E R TQUI ÉS?
Ser una de les grans actrius catalanes
Acumula set dècades d’experiència als escenaris

Famosos

Guanyar el premi Christa Leem 2020 
A més, aquest mes ha tornat al Romea, on va debutar 

Tothom l’admira
Els amants del teatre celebren el premi i el retorn al Romea

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia
No t’ho perdis

| Silver Falls 3
Aquest joc de terror ens porta a Silver Falls, un poble atrapat en el
temps que està ple de criatures perilloses. Per a Nintendo 3DS.  

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DISSABTE 8 DE FEBRER
19:00 La vuitena edició de l’espectacle d'humor

Fem Monòlegs tornarà a col·laborar amb les
investigacions de la Fundació Esclerosi Múl-
tiple. / Teatre Ateneu.

DIVENDRES 24 DE GENER
18:00 L’erugueta Cleta serà l’obra seleccionada

per a la pròxima sessió de l’Hora del Conte per
a Menuts que coordinarà la contacontes
Berta del Poblet. Activitat gratuïta, places li-
mitades. / Sala Salvador Allende.

TOTS ELS DIJOUS
17:00 Des del passat dia 9, cada dijous a la tar-

da es faran noves  sessions del taller Laboratori
de teatre, pensat perquè els assistents per-
feccionin les seves capacitats interpretatives.
/ Espai Jove La Roma.

DISSABTE 25 DE GENER
22:00 Reestrena de l’obra de Mario Benedetti,

Pedro y el capitán, a ca ̀rrec de la refundada
companyia La Marfanta, ara que es com-
pleixen dues dècades del seu gran èxit. / Tea-
tre Auditori de Mercat Vell.

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

visitar la mostra anomenada Mirades, ue-
portatge fotograf̀ic realitzat a la provińcia de
Yunnan (Xina) el 2006 per part de Joan Ser-
rano. / Biblioteca Municipal.

DIVENDRES 31 DE GENER
SANT CUGAT La neta del senyor Linh és un es-

pectacle interpretat per Lluís Homar i dirigit
pel prestigiós director belga Guy Cassiers
(21:00). / Teatre-Auditori Sant Cugat.

DIMECRES 5 DE FEBRER
SANT QUIRZE Les raons de la cooperació és la

mostra que, en 10 plafons, reflexiona i ar-
gumenta en contra dels atacs que qüestio-
nen les polítiques de cooperació al desen-
volupament (Tot el dia). / Biblioteca.

DISSABTE 1 DE FEBRER
RIPOLLET Partit de futbol sala de la dinovena

jornada del grup 3 de Segona B entre l’FS Ri-
pollet i el Barceloneta Futsal (18:30). / Poli-
esportiu Joan Creus.

SANT CUGAT El mestre de la màgia
Juan Tamariz oferirà els millors nú-
meros de la seva carrera el pròxim dia
24. / Teatre-Auditori.

El popular mag Juan Tamariz
actuarà a Sant Cugat

Divendres 24 de gener a les 21:00

Noche real, dirigida per Julian Jarrold,
serà el nom de la pel·lícula projecta-
da en la darrera sessió del Cinefòrum
d’aquest mes de gener. / Espai Gran Ca
n'Amiguet.

‘Noche real’, la darrera
proposta del Cinefòrum
Dilluns 27 de gener a les 17:00

Clara Segura i Bruno Oro visiten Cer-
danyola per presentar l’hilarant obra
de teatre Cobertura. Les entrades ja es
poden comprar per 22 euros. / Teatre
Ateneu.

Oro i Segura arriben a la 
ciutat amb l’obra ‘Cobertura’
Divendres 24 de gener a les 21:00

CERDANYOLA Partit de futbol de la 21a
jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre el Cerdanyola FC i el CE Manre-
sa. / Camp de les Fontetes.

El Cerdanyola FC clourà el mes
rebent la visita del CE Manresa

Diumenge 26 de gener a les 12:00

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S
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