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TALENT ‘MADE IN’ RIPOLLET pàg 9
Belén Funes tanca un cicle
triomfal amb el Goya poc
després d’arrasar als Gaudí

RIPOLLET pàg 9
Jutgen un veí per gravar
al lavabo amigues
menors de la seva filla
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Rebuda hostil
als tècnics de l’AMB
pel tribut metropolità
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El bàsquet de la
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L’antiga Uralita, en concurs 
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de creditors per les indemnitzacions

En fallida

INSOSTENIBLE pàg 3

El temporal Glòria fa
evident el greu problema
que tenim amb el plàstic

a les víctimes de l’amiant



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

| 2

líniavallès.cat Febrer 2020



Febrer 2020

3 | 

líniavallès.catA fons

L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.
Les fotos, que han corregut

com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.
Com adverteix Mercè Giro-

na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.
Tal com revelen les dades de

l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.
Això fa que molts materials

que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carre-
ga la responsabilitat a les per-
sones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.
Per això, les entitats ecolo-

gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.
Un exemple és el projecte re-

WINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar
» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

Pau Massip
VALLÈS

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani
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Jordi Puig
El jugador del CB Ripollet va procla-
mar-se campió del concurs d’esmaixa-
des de la quarta edició de l’AllStar de
Copa Catalunya. El del CBR va adjudi-
car-se la final contra Carles Homs, 

del Granollers, per només tres punts. 
pàgina 12

La lupa

per @Modernetdemerda

La resistència

Són quarts de deu del vespre. Vine, nen,
que ens faràs de bufó una estona. Ens
fas riure molt, ets graciosíssim. Acos-
ta’t, seu aquí i explica’ns les teves coses,
digue’ns com és el dia a dia allà a la tri-
bu, què mengeu, com teniu llum a les
nits, quins draps us tapen les vergony-
es. Ens fa molta gràcia el teu accent i la
teva manera de parlar tan subdesen-
volupada. Has vist mai...?
Espera. Mira, això és un
boli, serveix per dibuixar
coses. És per a tu. Desa-te’l
i demà no t'oblidis d'ense-
nyar-lo als teus pares. Ens
fas riure molt, ets gracio-
síssim, torna’ns a dir pilotes.
Són quarts de deu del matí. Vés, nen,

vés cap a casa teva. No et fa vergonya ser
encara per aquí? Ja no ens fas gràcia, ens
fas més aviat pena. Ets ridícul, que no et
veus? Aquest posat de vell setciències,
aquest accent tan profund. Que no us
hem posat escoles per educar-vos? Que
no hem invertit prou per fer-vos perso-
nes? Deixa estar aquest dialecte tribal i
aprèn a parlar la llengua d'una vegada,

la de veritat. Estàs posant en perill la ci-
vilització que tantes morts ens ha costat,
ets una amenaça i un descrèdit pel nos-
tre país. És igual, torna-te'n, agafa el bas-
tó i torna-te’n a la muntanya. No et vo-
lem tornar a veure.
I en dos actes s’escriu la història d’a-

quest estrany i decadent país. De la glò-
ria absoluta al menyspreu i la burla, per-

què la comèdia els fa gràcia fins que els
en deixa de fer. La diversió acaba tan
bon punt intueixen una mínima possi-
bilitat d'esquerda. Temen que se'ls es-
micoli aquest imperi que ja els va néi-
xer esmicolat, i per això de sobte el nen
prodigi ja no els sembla un nen prodi-
gi perquè els ensenya les seves febleses,
les seves vies d'aigua. La maleïda dife-
rència resistent. El nen no és res més

que un avís, i ells es posen en guàrdia.
Perquè com ell n’hi deuen haver molts
més, i junts poden acabar amb l’Espa-
nya que han construït a hòsties.
L’episodi de les pilotes és un episo-

di més, pot semblar menor, però és tre-
mendament revelador. Els dos actes
que hem viscut retraten una part sig-
nificativa d’un país significatiu. Quina

gràcia que ens fas, però no
tornis a parlar d’aquesta
manera. Com hem rigut
amb tu, però per què l'es-
panyol no és la teva llengua.
Torna-la a tocar, però a par-
tir d'ara no siguis tan dife-
rent. Diverteix-nos, però no

em tornis a fer dubtar de la meva for-
ça mai més, miserable.
Montoro és la diferència que els ha

congelat el somriure tota la vida. És el
culpable d'haver-los creuat el cable de
la burla amb el de l’honor. Un nen que
simbolitza la resistència, aquest tur-
ment que no s’acaba. I per això, de la
nit al dia, per a molts les pilotes han
deixat de ser tan bones.

La diversió acaba tan bon punt intueixen
una mínima possibilitat d’esquerda: 

temen que se’ls esmicoli aquest imperi

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-
cieron con el divorcio,

el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un
piso por ser periodista.

Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-
nòfob populista de mas-

ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas
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Els semàfors

Uralita
L’antiga Uralita s’ha declarat en fallida
després d’haver de fer front a les milio-
nàries indemnitzacions als veïns de Cer-
danyola i Ripollet per haver provocat
malalties i morts a causa de les fibres
d’amiant produïdes per l’empresa.  

pàgina 6

Aj. de Ripollet
L’Ajuntament de Ripollet ha posat en
marxa una xarxa de punts segurs da-
vant casos de violència masclista. 

Diversos establiments s’han identificat
per ajudar les dones que necessitin 

refugi si són perseguides.
pàgina 9
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Clara Segura i Bruno Oro porten 
‘Cobertura’ al Teatre Ateneu1

2
Demanen que l’R4 arribi 
fins a l’aeroport del Prat

Belén Funes guanya el premi 
Gaudí a la millor direcció

El Cerdanyola CH tanca 
la primera volta en tercer lloc

Enganxats a les pantalles, 
també durant les festes nadalenques
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Safata d’entrada

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez #Oscars2020

Catalunya: estat d'ànim
per Amadeu Palliser Cifuentes

Últimament prolifera un estat de
revisionisme pessimista. Exem-
ples d’això són la recollida de sig-
natures contra els talls de la
Meridiana, el comunicat de par-
tits unionistes informant que
alguns comerciants de la zona
s'han queixat per la pèrdua del
seu nivell de negoci per aquests
talls o articles com el d’Antoni
Bayona (Cap on anem?, publi-
cat a l’Ara l’11 de febrer). 
Evidentment, l’estat d’ànim

és subjectiu, però hem de ser ca-
paços d’objectivar l’onada d’in-
formació i intentar contextua-
litzar-la. Seguint amb els exem-
ples citats, veiem que la recolli-
da de signatures va ser ridícula

i que el decrement comercial és
inexistent: a les 20.00 h els co-
merços ja tanquen, els clients de
la zona poden accedir sense pro-
blemes i, de fet, fins i tot alguns
fan “l'agost”. D’altra banda, els
articles analitzant el referèn-
dum escrits en l'actualitat, sen-
se ponderar la perspectiva del
moment, manquen de rigor his-
toricista.
Malgrat aquesta onada, con-

sidero que hem de persistir, sent
conscients que tot és molt difícil
i costós i que ningú ens regala-
rà res. Però rendir-se, abaixar els
braços, és oblidar-se dels presos
i exiliats, i això ni s’ho mereixen
ni podem permetre’ns-ho.

@diegosoro: Pues ya estaría. Los organi-
zadores cancelan el Mobile World Con-
gress de Barcelona por la crisis del coro-
navirus.

#CauElMobile
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SOCIETAT4L’antiga empresa
Uralita, actualment coneguda
com a Coemac, s’ha declarat re-
centment en fallida a causa de les
indemnitzacions que està obli-
gada a pagar pels danys causats
a les víctimes de l’amiant. L’a-
nunci arriba després que el mes
de novembre l’Audiència de Ma-
drid la condemnés a una histò-
rica indemnització de 3,5 milions
d’euros a 14 famílies de Cer-
danyola i Ripollet. Coemac els
hauria de compensar per les
malalties derivades de la inha-
lació de les fibres d’aquest ma-
terial tòxic que en molts casos va
derivar en la mort de veïns i tre-
balladors de les antigues fàbri-
ques de l’empresa.
Ara, la companyia afirma

que no pot pagar les indemnit-
zacions, per la qual cosa s’ha de-
clarat en concurs de creditors.
Des de Coemac ho lamenten:
“Tots els beneficis i els negocis
en què havíem anat invertint

s’han hagut de destinar a aques-
ta causa”.

VOLEN LES INDEMNITZACIONS
Per la seva part, des del Col·lec-
tiu Ronda, que porta el cas ju-
dicial dels indemnitzats a Cer-
danyola i Ripollet, asseguren
que lluitaran per cobrar la tota-
litat de les indemnitzacions, tot
i l’anunci de la companyia. En

aquest sentit, afirmen que el
concurs no implica necessària-
ment que el grup estigui en si-
tuació d’insolvència irreversi-
ble, ni comporta que acabi l’ac-
tivitat empresarial, sinó que
“pot orientar-se a una gestió
ordenada dels recursos per pre-
servar la viabilitat i assegurar
que l’empresa respongui als
seus compromisos”. 

L’empresa no pot fer front a les indemnitzacions. Foto: Norma Vidal/ACN

L’antiga Uralita, en fallida 
per les indemnitzacions

» Coemac, en concurs de creditors després de la condemna a pagar
3,5 milions a les víctimes de l’amiant de Cerdanyola i Ripollet

Sant Cugat planta cara al
futur macrocentre comercial
EMPRESA4L’Ajuntament de
Sant Cugat ha presentat recent-
ment cinc al·legacions al Pla di-
rector urbanístic del Centre Di-
reccional de Cerdanyola, que
preveu la construcció d’un ma-
crocentre comercial a la zona que
limita amb la vila santcugaten-
ca. El projecte afecta 470 hectà-
rees i inclou la construcció de
5.400 habitatges, un complex
amb un sostre comercial de
57.000 metres quadrats i 1,5
milions de metres quadrats per
a activitats econòmiques. Se-
gons expliquen des del consistori

de Sant Cugat, la principal pre-
ocupació són els problemes de
mobilitat i l’impacte econòmic
sobre el petit comerç del territori
i l’afectació mediambiental que
tindrà l’ambiciós projecte.
Per això, han demanat un es-

tudi més extens sobre l’afectació
que el nou macrocentre comer-
cial tindrà a la zona, i alerten que
s’hi preveuen uns 46.500 des-
plaçaments diaris en vehicle
privat. A banda, critiquen que ja
hi ha grans superfícies a prop
com Baricentro o el Centre Co-
mercial Via Sabadell.

EDUCACIÓ4Després de mesos
d’incertesa per a famílies i pro-
fessorat, els Serveis Territorials
del Departament d’Educació de
la Generalitat van comunicar a
principis de febrer que es man-
tindrà la línia de P3 a l’escola Les
Fontetes per al pròxim curs
2020-2021. Tot i que la possi-
bilitat d’eliminar aquest grup al
centre educatiu semblava cada
cop més real, finalment el Go-
vern va alinear-se amb l’opinió
majoritària dels veïns i els més

petits continuaran tenint l’opció
d’anar al parvulari a les Fontetes.
D’altra banda, des del De-

partament d’Educació també
es va anunciar el compromís de
participar en el grup de treball
per a l’elaboració d’un pla de
viabilitat de l’escola, contemplat
a la proposta d’acord que van
presentar tots els grups muni-
cipals. Tanmateix, encara es
manté la possibilitat que per al
curs 2021-2022 finalment s’e-
limini aquesta línia.

BATXILLERAT INTERNACIONAL
Per la seva part, l’Institut Forat
del Vent ha anunciat que comp-
tarà amb el Batxillerat Interna-
cional el curs que ve, fet que el
converteix en el primer institut
públic del Vallès Occidental en
oferir aquest tipus d’educació.
Aquesta modalitat, que es

fa en anglès, francès i castellà,
permet als joves que es titulin
accedir a universitats de tot el
món després de completar el
batxillerat.

La superfície de la zona limitaria amb Sant Cugat. Foto: Parc de l’alba

El P3 es queda a les Fontetes

Ajuntament | Tornen a aprovar els pressupostos
El darrer Ple de gener va servir per tornar a aprovar els pressupostos que s’ha-

vien anul·lat arran d’un recurs presentat per ERC, Ciutadans i Guanyem 
a causa de suposades irregularitats en la sessió de la primera aprovació.
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Barberà

INDIGNACIÓ4En poques oca-
sions els tècnics de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona han
viscut una rebuda tan tensa com
la que van viure el 27 de gener al
Teatre Municipal Cooperativa
durant la sessió informativa so-
bre el Tribut Metropolità. Les ex-
plicacions dels representants
sobre el polèmic impost que,
argumenten, busca equiparar el
que paguen els usuaris de la
zona 1 de transport públic ara
que Barberà en forma part no
van convèncer els assistents. En
molts moments de l’exposició,
els barberencs van esclatar en
crits increpant els tècnics. 
Els veïns que van omplir la

sala van repetir en diverses oca-
sions que no entenen per què
s’està cobrant aquest impost
quan molts dels serveis i actua-
cions que estan anunciant que es
portaran a terme no entraran en
funcionament fins més enda-
vant. D’altra banda, algunes de

les crítiques més escoltades van
ser que els serveis de transport
a Barberà no són suficientment
bons per justificar l’aplicació del
tribut i que s’hauria de pagar
amb un recàrrec als bitllets i no
pas sobre l’IBI.

L’AMB FA AUTOCRÍTICA
Davant d’aquesta situació d’in-
comprensió per part de bona

part dels veïns de la vila, els re-
presentants de l’AMB van ento-
nar un to d’autocrítica: “Efecti-
vament no s’ha comunicat bé i
a més, tard, ja que el 2018 es va
aprovar l’ordenança fiscal”, ac-
ceptava un dels tècnics. Per
això, van assegurar que a partir
d’ara s’està tenint molt més en
compte “les necessitats i sugge-
riments de la ciutadania”.

Alguns assistents van escridassar els tècnics. Foto: Ajuntament

Rebuda hostil als tècnics de
l’AMB pel tribut metropolità
» Les explicacions per aplicar el tribut no van convèncer els veïns
» Els ciutadans reclamen més serveis abans de pagar el nou impost

Volen més inversió ferroviària
en el Pla de Mobilitat

TRANSPORTS4L’Ajuntament
va respondre el passat 7 de febrer
a l’anunci de la Generalitat d’o-
brir al públic el Pla Específic de
Mobilitat del Vallès, que con-
templa “actuacions en pro d’una
mobilitat més sostenible i efi-
cient” amb l’objectiu de reforçar
“el transport públic com a eina
bàsica i vertebradora del terri-
tori”. En aquest sentit, el con-
sistori veu amb bons ulls que el
Govern permeti la participació
dels municipis en aquest pla.

Des de Barberà s’ha dema-
nat una major inversió princi-
palment en el transport ferro-
viari. Segons expliquen des de
l’Ajuntament, el tren “ha de
ser una decidida aposta de les
administracions públiques com
a mitjà més eficient i sosteni-
ble”. Una de les mesures con-
cretes més anhelades pel con-
sistori és “la creació d’un in-
tercanviador on es creuen les lí-
nies R4 i R8 i l’obertura de l’es-
tació de Baricentro”.

LABORAL4La planta de Mag-
neti Marelli situada a Barberà va
anunciar a mitjans de febrer
que aplicaria un Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO)
temporal que CCOO relaciona
amb els problemes de submi-
nistrament arran del coronavi-
rus de peces provinents de la
Xina. Des del sindicat asseguren
que la companyia ha decidit ac-
tuar així a causa de la malaltia
que està afectant les capacitats
productives de les indústries xi-

neses i que hauria repercutit en
la fabricació a Barberà. Davant
d’aquesta situació, des de CCOO
han instat l’empresa a “esgotar
les mesures de flexibilitat inter-
na” per no perjudicar els més de
400 empleats.

L’EMPRESA HO NEGA
La direcció de l’empresa, per la
seva part, nega que hi hagi cap
relació amb el coronavirus. Des
de la companyia expliquen que
la decisió està causada per la

“baixada de vendes generalitza-
da” que pateix el sector de l’au-
tomoció. 
Tot i això, Magneti Marelli

reconeix que a causa del virus xi-
nès la planta ha patit problemes
de subministrament d’algunes
peces, fet que ha causat “afec-
tacions” en la producció. “Estem
treballant perquè la trentena
de treballadors que s’han vist
afectats recuperin la normalitat
en un període curt de temps”, in-
dica l’empresa. 

L’Ajuntament reclama “una decidida aposta” pel tren. Foto: Arxiu

Un ERO pel coronavirus?

Successos | Cultivava 400 plantes de marihuana
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 31 de gener un home de 43 anys i veí de
Barberà per cultivar més de 400 plantes de marihuana en una casa de Sant 
Sadurní d’Anoia. La forta olor que desprenia la droga va alertar els agents.
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PEDOFÍLIA4L’Audiència de Ta-
rragona jutjarà pròximament
un veí de Ripollet acusat de gra-
var amb una càmera oculta en el
lavabo de casa imatges de les
amigues de la seva filla. La Fis-
calia explica que els fets van
passar en el pis de l’exparella a
Valls (Tarragona), on l’home va
muntar una festa de Halloween
expressament per enregistrar
les menors -d’entre sis i setze
anys- mentre feien les seves ne-
cessitats i es canviaven.  A més,
també se l’acusa d’un delicte de
possessió de pornografia infan-
til, ja que guardava milers d’i-
matges de contingut sexual de
menors en diversos dispositius
electrònics. Amb tot, la Fiscalia
demana una pena de 36 anys de
presó per a l’home.
Durant el registre del domi-

cili a Ripollet, els Mossos d’Es-
quadra van intervenir aparells
amb 6.600 fotografies en les
quals apareixien menors en ac-

tituds eròtiques, amb poca roba
o mostrant els genitals. També es
va poder comprovar que l’home
sovint feia cerques a la xarxa de
contingut pedòfil.

L’EXPARELLA HO VA DESCOBRIR
L’individu va mantenir una re-
lació de parella amb qui va tenir
la seva filla fins a l’any 2004. A
partir del 2013, van començar a
fer un règim de visites i convi-

vències al pis de la dona a Valls.
Dos anys després, ella va haver
d’abandonar el domicili per im-
pagament, per la qual cosa va re-
collir les pertinences de l’acusat
que en aquell moment estava a
l’estranger. Quan va encendre els
aparells de la seva exparella, la
dona va descobrir les gravacions
de les menors i milers d’imatges
pedòfiles, fet que la va portar a
denunciar-ho a la policia.

L’Audiència de Tarragona jutjarà els fets. Foto: Roger Segura/ACN

Jutgen un veí per gravar al bany
amigues menors de la seva filla
» Està acusat de posar una càmera oculta al lavabo de casa durant
una festa, a més de tenir milers d’imatges sexuals de menors

Osuna, content amb la reunió
del soterrament de la C-58

REUNIÓ4Representants de la
Generalitat van presentar a fi-
nals de gener l’estudi tècnic so-
bre el soterrament de la C-58 a
una delegació del govern mu-
nicipal encapçalada per l’alcal-
de José María Osuna. El batlle
va sortir molt satisfet de la reu-
nió: “Hem sortit amb la sensa-
ció que es comença a desblo-
quejar el tema i que s’obre la
possibilitat de poder plantejar
una solució per a l’impacte de la
C-58 que finalment es pugui
executar”, explicava a la sortida
de la trobada en qüestió. La pre-

sentació de l’informe arribava
un any després del compromís
del Govern català amb l’Ajun-
tament. L’objectiu és trobar “al-
tres solucions alternatives per
pal·liar l’impacte de l’autopista
al seu pas per Ripollet”.

ESTUDI PER LA CONTAMINACIÓ
D’altra banda, el consistori va
anunciar a principis de febrer
que ha signat un conveni amb la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya per estudiar la qualitat de
l’aire a la vila fins al 2023 i l’im-
pacte de la C-58 a Ripollet. 

Creen una xarxa segura
contra la violència masclista
SOCIETAT4Ripollet compta des
d’aquest mes de febrer amb una
xarxa de punts segurs davant ca-
sos de violència masclista. La ini-
ciativa consisteix a identificar es-
tabliments locals, com ara bars,
restaurants i comerços de Ripo-
llet, així com oficines i equipa-
ments municipals que assumei-
xen la responsabilitat de garan-
tir la seguretat de qualsevol per-
sona víctima d’una agressió mas-
clista i activar el protocol contra
la violència sexista. Aquesta
identificació es fa mitjançant
un adhesiu amb una creu lila que

diu “Establiment lliure de vio-
lència masclista”.
“Vam pensar que creant

aquesta xarxa de punts les do-
nes assetjades es podien sentir
més segures, ja que són esta-
bliments pròxims i que conei-
xen el protocol a seguir en
aquests casos”, va explicar la re-
gidora de Feminismes, Meritxell
Caler, el passat 8 de febrer du-
rant la primera enganxada dels
identificadors. Així es busca no
només indicar els punts segurs
on evitar violències sinó també
atendre les afectades.

Belén Funes tanca un cicle
triomfal amb el Goya 

CINEMA4La ripolletenca Be-
lén Funes va tornar a triomfar en
la gala dels premis Goya cele-
brada el 25 de gener aconseguint
el guardó a la millor direcció no-
vell per la seva primera pel·lícula,
La hija de un ladrón. Pocs dies
després d’arrasar als premis
Gaudí, Funes va consolidar-se
encara més en l’ecosistema ci-
nematogràfic de l’estat gràcies al
seu film de debut, que narra la
història d’una jove mare en un

entorn precari i d’inestabilitat fa-
miliar. 
En el discurs d’acceptació

del reconeixement, la directora
de Ripollet va agrair especial-
ment “la cultura de l’esforç”
que li van inculcar els seus pa-
res, al guionista Marçal Cebrián
i a la protagonista del film, Gre-
ta Fernández. D’aquesta for-
ma, Funes es converteix en una
de les directores amb més pro-
jecció de l’estat.

Estudi | Les olors a Ripollet no són tòxiques
Un estudi realitzat pel Laboratori de Medi Ambient de la Universitat Politènica

de Catalunya (UPC) presentat a finals de gener constata que les olors que 
arriben a Ripollet no són tòxiques ni perjudicials per a la salut dels veïns. 
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Els botiguers de Ripollet,
protagonistes dels aparadors
CAMPANYA4La Unió de Co-
merciants de Ripollet ha posat
en marxa recentment la cam-
panya Posem cara al comerç lo-
cal!, dedicada a posar vinils amb
les cares dels botiguers i co-
merciants de la vila als aparadors
dels establiments per donar “vi-
sibilitat” i “projecció empresa-
rial” a aquest sector. Els mem-
bres de l’Acció Fotogràfica de Ri-
pollet s’han encarregat de re-
tratar els protagonistes del co-
merç local per transportar-los a
la vista de tothom.  Cada vinil
està format per cares diferents,

de manera que a cada establi-
ment tindran les cares d’altres
associats.
Segons expliquen els orga-

nitzadors, el que busquen és
“personalitzar, apropar, identi-
ficar i sensibilitzar a la ciuta-
dania de quines són les perso-
nes protagonistes i responsables
de què hi hagi il·luminació i ne-
teja als carrers, vida durant
gran part del dia, seguretat, in-
terrelació personal, creació de
llocs de treball i un llarg etcètera
d’aspectes que fan realitat la
vida actual a Ripollet”.

CERDANYOLA4El Mercat Mu-
nicipal de Les Fontetes ha pre-
sentat recentment una nova edi-
ció de la Setmana del Bacallà,
que enguany tindrà com a gran
novetat el concurs de receptes
culinàries del pròxim 7 de març.
Aquest període dedicat al po-
pular peix tindrà lloc entre el 21
de febrer i l’1 de març a 19 res-
taurants de la ciutat. Tots ells,
durant aquests dies, oferiran un
plat fet amb bacallà al seu menú
diari i cinc més a la seva carta.
Carme Arché, regidora de Pro-
moció Econòmica, ha agraït la
implicació i esforç de la restau-

ració local en la Setmana del Ba-
callà i ha destacat “la sort i for-
tuna de la clientela per poder
gaudir dels seus plats”. 

D’altra banda, Antonio Cas-
tro, president de la Junta Po-
blacional del Gremi d’Hostaleria
del Vallès Occidental i Barcelo-
nès, ha recordat la història del
bacallà “poc valorat durant molts
anys i que ara s’ha convertit en
un producte molt versàtil i culi-
nàriament molt interessant per-
què permet fer una gran varie-

tat de plats”. A més, Castro ha as-
senyalat la coincidència de la set-
mana amb la temporada alta del
bacallà Skrei, considerat el mi-
llor del món.
D’altra banda, el Mercat de

Serraperera oferirà, el diven-
dres 28 de febrer, un taller de
cuina tradicional del bacallà a cà-
rrec de Montse Torregrossa.

El popular peix serà el protagonista els pròxims dies. Foto: Ajuntament

La Setmana del Bacallà tindrà
un nou concurs de receptes

Reunió | Assemblea de Cerdanyola Comerç i Serveis
L’entitat Cerdanyola Comerç i Serveis va celebrar el 13 de febrer l’assemblea 

general ordinària, amb l’objectiu de fer balanç sobre què s’ha aconseguit el 2019
i proposar noves actuacions per estimular el comerç local enguany. 

Els organitzadors
destaquen que ara 
és la temporada 
alta del bacallà
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Javier Antón, Roger Vilanova,
Jordi Puig, Carla Pérez i l’entre-
nadora Pili Bilbao van ser els re-
presentants del Vallès Occiden-
tal en la quarta edició de l’AllStar
de Copa Catalunya, que es va ce-
lebrar durant el darrer cap de set-
mana del mes passat al pavelló
del CB Granollers. Els jugadors
i la tècnica van representar els
tres equips de la comarca que ju-
guen en aquesta categoria: el
CB Cerdanyola, el CBF Cerda-
nyola i el CB Ripollet.
Individualment, l’actuació

més brillant va ser la de Puig, del
CBR, que es va proclamar gua-
nyador del concurs d’esmaixades
amb un total de 138 punts. El ju-
rat, format per Joan Creus, Òs-
car Cervantes, Julián Felipo,
Ferran Aril i el campió del con-
curs del 2019, Guillem Sánchez,
van valorar la creativitat i la pre-
cisió en l’execució del ‘99’ del Ri-

pollet. Puig va imposar-se en la
gran final a Carles Homs, del CB
Granollers (138 a 135).
Pel que fa als partits, Antón i

Vilanova també van poder cele-
brar la victòria en el seu partit
contra la selecció de jugadors del
grup 1. El combinat del grup 2 va
obtenir un triomf força contun-
dent (80-97) en el qual Antón va
aportar vuit punts en 10 minuts
i Vilanova va quedar-se sense

anotar després de fallar els cinc
llançaments que va provar en els
16 minuts que va estar sobre el
parquet granollerí.
L’equip de Pérez i Bilbao, en

canvi, va perdre en un AllStar fe-
mení ajustadíssim contra el se-
leccionat de jugadores de la con-
ferència nord (69-66). La juga-
dora del CBFC va ser la màxima
anotadora del seu equip, amb un
total d’11 punts.

Puig, del Ripollet, va guanyar el concurs d’esmaixades. Foto: M. A. Chazo / FCBQ

El bàsquet de la comarca 
brilla en el 4t AllStar de Copa

Pau Arriaga
VALLÈS

Barberà | Mor Selver Dzigal, exjugador de la UEB
El bàsquet barberenc ha rebut la tràgica notícia de la mort sobtada del
bosni Selver Dzigal. El balcànic, que ara treballava a l’Eurolliga, va 

formar part de la plantilla de la UE Barberà entre els anys 2015 i 2018. 

El Cerdanyola FC de
Toni Carrillo es prepa-
ra per afrontar un dels
trams més exigents de

la segona volta de la lliga. El con-
junt verd, immers en una ratxa
irregular de resultats que l’han
portat a veure més a prop del que
voldria la zona baixa, es veurà les
cares de forma consecutiva con-
tra tres dels millors equips del
grup 5 de Tercera.
L’últim partit d’aquest mes

serà a les Fontetes contra l’Eu-
ropa, el pròxim diumenge 23 al
migdia, perquè el següent partit
ja serà el dia 1 de març i portarà
el conjunt verd a la capital de la
comarca, per jugar contra el Ter-
rassa. Aquest tourmaletde par-
tits s’acabarà de nou a casa una
setmana més tard, amb la visita
d’un EC Granollers que ha per-
dut pistonada en les darreres
jornades, però que segueix im-
mers en la lluita pel play-off.
L’últim enfrontament d’a-

questa complicada sèrie de jor-
nades serà el 15 de març al camp
de la UE Vilassar de Mar.

El Cerdanyola FC
afronta un tram
exigent de lliga

Portillo, de l’FS
Ripollet, convocat
amb la selecció

La bona feina de l’FS
Ripollet s’ha vist re-
compensada en for-
ma de convocatòria

amb la selecció absoluta per a un
dels seus jugadors. Es tracta de
Dani Portillo, que ha estat inclòs
en la llista que Santi Gea ha do-
nat per a un partit internacional
que Catalunya jugarà contra Bah-
rain el pròxim dilluns 17.
El pavelló Teresa Maria Roca

de Mataró serà l’escenari de
l’enfrontament contra el com-
binat asiàtic, en un partit en el
qual l’entrada serà gratuïta. La
Federació Catalana ha explicat
que vol planificar més enfron-
taments d’aquesta mena.
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Viu en línia

La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als
barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-

mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany
tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és
la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir

del concurs, la catalana es va convertir en la
veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-
talà. En aquest sentit, destaquen temes com

Aquella estrella de allá, de la banda sonora de
Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la
que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb
nou artistes més, una versió plurilingüe de la

cançó Into the unknown, convertint-se així en la
primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...



DIJOUS 20 DE FEBRER
19:00 Marta Marín-Dòmine visitarà la ciutat per

participar en la sessió del Cafè amb lletres de
la seva novel·la Fugir era el més bell que te-
níem. / Biblioteca Central.

DIMECRES 19 DE FEBRER
10:00 La Llibretera dins la llum, de de Frank An-

driat, serà l’obra seleccionada per a la pròxi-
ma sessió del Grup de Lectura matinal del prò-
xim dia 19. / Sala Salvador Allende de la bi-
blioteca Esteve Paluzie.

DIMARTS 25 DE FEBRER
17:30 Joan Simon, del Departament de Biolo-

fia, Sanitat i Medi Ambient de la Universitat
de Barcelona, parlarà sobre els efectes noci-
us de les plantes medicinals. / Biblioteca Es-
teve Paluzie.

DILLUNS 17 DE FEBRER
15:00 La Unió de Comerciants ha preparat una

sessió de marketing digital en la qual es trac-
taran de manera prac̀tica diferents aspectes,
metodologies i aplicacions. / Unió de Co-
merciants.

FINS AL 27 DE FEBRER
Tot el dia Entre els dies 17 i 27 d’aquest mes,

la Biblioteca serà l’escenari de diverses acti-
vitats programades en el marc del Dia In-
ternacional de la Llengua Materna. / Bi-
blioteca Municipal.

DIMECRES 26 DE FEBRER
SANT CUGAT El doctor Daniel Adán s’encarre-

garà de la conferència Viure amb artrosi, on
es donaran claus i indicacions per paliar
aquest dolor, cada cop més comú (18:00). /
Xalet Negre.

DIJOUS 5 DE MARÇ
SANT QUIRZE Rebota, rebota y en tu cara explota

serà el nom d’una de les primeres propostes
escèniques del mes de març (19:00). / Sala
Josep Brossa de la Patronal.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
CERDANYOLA Partit de futbol de la 25a jorna-

da del grup 5 de Tercera Divisió entre el Cer-
danyola FC i el CE Europa (12:00). / Munici-
pal de les Fontetes.

SANT CUGAT El cantautor Pablo Mi-
lanés s’encarregarà d’un dels darrers
concerts del mes al poble. / Teatre-Au-
ditori de Sant Cugat.

El cubà Pablo Milanés
actuarà a Sant Cugat

Dissabte 29 de febrer a les 21:00

Peix serà una de les propostes que for-
maran part del Festival Zero. És un viat-
ge metafòric cap a les profunditats hu-
manes. / Teatre Municipal Cooperati-
va - TMC.

‘Peix’ serà una de les 
propostes del Festival Zero
Dissabte 29 de febrer a les 20:30

L'home nu. Tot despullant els arquetips
de la masculinitat serà el nom de la pri-
mera de les propostes del Dijous fe-
minista a Cerdanyola. / Museu i Poblat
Ibèric de Ca n'Oliver.

La ciutat tancarà el mes
amb un ‘Dijous feminista’
Dijous 27 de febrer a les 18:00

BARBERÀ Partit de bàsquet corres-
ponent a la 19a jornada de la lliga EBA
entre la UE Barberà i el CB Roser. / Po-
liesportiu Can Serra.

La UE Barberà tancarà 
el mes rebent el CB Roser
Dissabte 22 de febrer a les 18:00

15 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

Cerdanyola Comarca EsportsRipolletBarberà

P R O P O S T E S



| 16

líniavallès.cat Pròxima edició: 16 de marçFebrer 2020


