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A fons

“No podia estar ni un dia més
així”, diu l’Antonio, un veí de Cer-
danyola que fins dimarts 14 d’abril
ha hagut de malviure sense aigua
corrent durant un mes i mig.  

Té cinquanta-quatre anys i
ara mateix està ocupant un pis
propietat d’un fons voltor, el qual
estava buit des de fa temps. Fa un
any que l’Antonio va patir un ac-
cident laboral, que li va mal ferir
el peu i en conseqüència va que-
dar-se sense feina i sense ingres-
sos. “Si no hagués ocupat, em
trobaria vivint al carrer”, explica. 

Des que es va trobar sense ai-
gua va començar a moure’s amb
l’Ajuntament per aconseguir que
li instal·lessin un comptador. “Jo

el pago i també vull pagar les me-
ves factures, però necessito aigua,
si us plau”, relata a Línia Vallès
que això és el que els deia quan su-
plicava per un comptador. “Amb
el  confinament no podia anar a les
fonts a agafar aigua, i viure a casa
sense poder-me higienitzar en un
moment que la higiene és tan
important m’ha fet patir cons-
tantment”, lamenta. 

La plataforma Aliança contra
la Pobresa Energètica (APE) s’ha
encarregat de difondre el cas de
l’Antonio. “Deixar un home un
mes i mig sense aigua a l’àrea me-
tropolitana va en contra de la
llei, i fer-ho en un moment de cri-
si sanitària no s’entén”, afirmen.
De fet, la portaveu de l’APE, Ma-
ria Campuzano, recorda a Línia
Vallèsque la llei obliga a garantir
a totes les persones en situació de
vulnerabilitat empadronades a

l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, on entra Cerdanyola, l’accés a
l’aigua. Per tant, en aquest cas Ai-
gües de Barcelona (Agbar) ha
d’oferir el servei i el municipi en
qüestió és l’encarregat d’establir
un comptador al domicili. En el
cas de l’Antonio, no entenen per
què han trigat un mes i mig a po-
sar-li el comptador. 

Campuzano explica que l’An-
tonio és una persona amb una
discapacitat del 33% reconeguda i
que es troba en una situació d’ocu-
pació per necessitat. “El pitjor és que
ell té una taca al pulmó i és col·lec-
tiu d’alt risc davant la pandèmia. Pel
seu bé ha d’estar a casa sol i al mà-
xim d’aïllat i estalviar-se qualsevol
mena de contacte amb l’exterior”,
afirma. Per això han estat cons-
tantment amb contacte amb l’A-
juntament, però durant setmanes
l’única resposta que havien rebut

era que podien “posar l’Antonio a
una pensió”. “Ell té el seu habitat-
ge i en una pensió d’aquestes hau-
ria d’estar tot el dia envoltat d’altra
gent, posant la seva salut més en
risc”, diu Campuzano. “Té un pro-
blema pulmonar. De debò no era

més fàcil posar-li un comptador des
del principi?”, es pregunta. 

D’altra banda, l’Antonio co-
menta que, fins i tot, el carter del
barri l’està ajudant en aquests
moments. “Em compra les medi-
cines i me les deixa penjades a la
porta del pis”, explica. Ell ha estat

setmanes trucant a Serveis Socials,
vivint amb una “terrible” ansietat
i expressant a l’Ajuntament la
seva necessitat d’aigua corrent. No
ha estat fins dimarts 14 que la his-
tòria de l’Antonio ha acabat amb
el final que tant han lluitat la pla-
taforma com ell: l’aigua ha arribat. 

Tot i això, lamenta que la pres-
tació hagi trigat tant i hagi hagut
de viure amb mancances higièni-
ques durant un mes i mig, quan és
“un dret” tenir aigua, com recor-
den des de l’APE. 

És per això que la PAH de Cer-
danyola i el CDR de Cerdanyola
havien visibilitzat des del princi-
pi la situació de l’Antonio a les xar-
xes socials. La pressió de les tres
plataformes ha aconseguit el seu
objectiu: revertir aquesta “injus-
tícia social i estat de desprotecció”
en el qual vivia l’Antonio,“confinat
en ple estat d’alarma sense aigua”. 

Unconfinament senseaigua
» Un veí de Cerdanyola amb discapacitat ha estat un mes i mig sense aigua en ple confinament 

» La Plataforma contra la Pobresa Energètica i altres entitats havien denunciat la situació de l’Antonio 

L’Antonio ha viscut sense aigua en ple confinament pel coronavirus, i forma part dels col·lectius de risc. Foto: Pexels

“El pitjor és que ell té
una taca al pulmó i és 
col·lectiu d’alt risc,
recorden des de l’APE

Júlia Gamissans
CERDANYOLA



Opinió

| 4

líniavallès.cat Abril 2020

Dipòsit Legal: B 12316-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

La lupa

per Francesc Reina

Tenir cura de la vida

No es pot separar la naturalesa d’allò que
és humà. Aquest ha de ser el contracte:
el bé comú. I l’única cosa que pot salvar
el planeta és el gust de l’aire, de l’aigua,
de bosc ... Tot animal, vegetal o mineral
participa d’una consciència
única formant una estructu-
ra que treballa conjuntament,
doncs depenem uns dels al-
tres. Va ser la hipòtesi Gaia,
del físic Lovelok, que va con-
siderar que cada espècie com-
pleix una funció imprescin-
dible, com també és inesborrable la sim-
fonia de Bill Withers, Lean on me: “Re-
colza’t en mi si no estàs fort i seré el teu
amic, t’ajudaré a continuar”.

Tot discurs que vingui a dir-nos que
la culpa dels problemes està a l’altra ban-
da, que cada dia s’ha de renunciar a un
sentiment, que no importa el que succe-

irà d’aquí a deu anys, que per anar cap en-
davant no cal mirar enrere, és una mirada
malbaratada -la gran majoria perd molt
més-, perquè on no s’atén la igualtat com
a possibilitat, també arriba essent un fra-

càs dels que més guanyen, aquells que
prefereixen castigar a atendre necessitats,
aquells que munten creuades perquè
veuen enemics arreu.

La desigualtat és una violació de la
dignitat humana. Resulta una infàmia in-
fligir patiment i despreocupar-se’n. I és
en la cura, aquesta obligació moral que

posa l’accent en les relacions entre els és-
sers vius, des d’on es reclama escoltar les
veus diferents, les que no se solen sentir.
La saviesa femenina, en aquest sentit, ha
estat extraordinària al llarg de la història;

per l’atenció cap als seus
companys, les seves famí-
lies, les seves amistats i el
grup. Gràcies a la seva capa-
citat d’emoció (una veritable
educació del caràcter), mol-
tes professions i solidaritats
han demostrat que hi ha al-

guna cosa més que lleis i drets quan ens
aguaita el dolor, un fet sociocultural que
augmenta les nostres probabilitats de fun-
cionar amb responsabilitat. Mirar cap en-
dins per tenir cura del de fora; atendre els
cossos, els temps, els espais, protegir qui
ens protegeix. El cultiu de la cura perquè
la pena es converteixi en justícia.

És en la cura des d’on es 
reclama escoltar les veus diferents, 

les que no se solen sentir

Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui tor-
na i qui no: l’empresa. La responsabili-
tat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els tre-
balladors/es. Hauria de ser exacta-
ment al revés.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només respon-
sabilitat de la política. I la poca ex-
igència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

res de la història d'Occi-
dent enviant els treballadors a l'es-
corxador i amb el govern *efectiu* ca-
talà focalitzadíssim en les coses im-
portants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.

No es poden entendre
les sovint contradictò-

ries decisions de l’execu-
tiu italià en la crisi de la Covid-19 sen-
se tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68

Els semàfors

El Safareig
L’entitat de dones feministes de Cer-

danyola treballa per trencar l’aïllament i
seguir donant suport a les dones vícti-
mes de violència masclista durant una
època de confinament que ha complicat

la lluita contra aquesta xacra. 
pàgina 8

Aj. de Ripollet
Ripollet es convertirà en el primer mu-
nicipi de l’àrea metropolitana de Barce-
lona que tindrà aigua pública. L’AMB
ha donat llum verda a la proposta de

l’Ajuntament liderat per José M. Osuna
per municipalitzar aquest servei bàsic. 

pàgina 10

Generalitat
Ha costat, però finalment la Generalitat
ha desinfectat les residències de Barbe-
rà després de la insistència del consisto-
ri, que a mitjans de mes ha tornat a fer
una nova desinfecció dels centres per

reforçar la lluita contra el virus. 
pàgina 9
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Un veí de Cerdanyola amb discapacitat 
viu el confinament sense aigua1

2
Salut reajusta l’atenció 
primària a Cerdanyola

L’alcalde de Cerdanyola supera 
el coronavirus amb èxit

Aprovades les ajudes de l’AMB 
per pagar el rebut de l’aigua

Mascaretes anti Covid-19 
se certifiquen a Cerdanyola

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Una injustícia feta a una sola per-
sona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb an-
goixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se sen-
ten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris conti-
nuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’a-
quest sector, sinó que, ans al con-
trari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els ofe-
riran crèdits, però això esdevin-
drà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nos-
tra societat. Esdevenen un per-
centatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sa-
bem, però desitjo que els interes-
sos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Abandonats
per David Rabadà

La borsa o la vida
per Jordi Lleal 

Hi ha una frase que es posa en
boca dels atracadors quan ame-
nacen les seves víctimes, espe-
cialment en temps dels bandolers
d’altres èpoques: “La borsa o la
vida!” Però els temps canvien, i
ara n’hi ha que no els cal amagar-
se en el bosc i aturar el vehicle
dels viatgers per atracar-los, ara
existeix una nova classe que s’a-
nomena “lladres de coll blanc”,
són aquells que no els calen ar-
mes, ni s’abraonen directament
sobre les seves víctimes, ni s’em-
bruten les mans. Diguem-ho
clar, són aquells coronats que co-
bren comissions de reis d’altres
contrades, són aquells que tenen
els seus diners en paradisos fis-
cals, són aquells que radiquen les
seves societats en altres països
amb càrregues fiscals més baixes,
són aquells que gràcies al BOE

poden fer i desfer, sempre a fa-
vor seu o del seu partit, en les ta-
rifes de serveis essencials. Són
aquells de l’Ibex 35 que pressio-
nen els governs per tenir facilitats
a l’hora de manipular preus i con-
tractes, són aquells que s’aprofi-
ten del subterfugi de les SICAV,
per acabar pagant un 1% de l’im-
post de societats!  Dilluns 13
d’abril, el govern espanyol, pre-
tesament d’esquerres, en plena
crisi pel coronavirus i desoint els
especialistes mèdics, envia mi-
lions de treballadors a la feina,
una decisió desafortunada que
portarà cua. Realment Espanya
té un govern d’esquerres, ni que
sigui, una mica d’esquerres? El
dilema és clar: el negoci d’uns
quants o la salut de molts?

Per ara, guanya la borsa so-
bre la vida i anem de mal borràs! 

Les millors
perles

Ni tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).

L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confina-
ment per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

Les tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va

pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

Cada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de de-

tenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó. 

Per a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha igno-
rat les normes, com un grup de nou persones que han es-

tat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una pro-
cessó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens. 

El d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, so-
bretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va ha-
ver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar

els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques ne-
gres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

A les xarxes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns inten-
ten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.

@ErmengolGassiot: La classe treballa-
dora al metro. Polítics i empresaris a les se-
ves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#ActivitatNoEssencial

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #Fi-
raSalut ja està a disposició del sistema sa-
nitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#FiraSalut #1714Mascaretes
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19

Pàgines especials
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Cerdanyola recull material
informàtic per als estudiants
EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Cerdanyola ha iniciat una cam-
panya per garantir eines infor-
màtiques a tots els nens i joves
cerdanyolencs.

L’objectiu és possibilitar que
tots els alumnes puguin conti-
nuar el tercer trimestre del curs
en línia amb el seu centre edu-
catiu mentre no es retorni a les
aules. La proposta s’ha engegat
amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya,
que ha detectat que hi ha 53.000
estudiants catalans amb neces-
sitats informàtiques per cobrir. 

Tanmateix, el Govern no-
més donarà suport a la meitat
dels casos. És per això que des
dels consistoris s’ha fet una cri-
da solidària a la ciutadania i
s’ha demanat que “tothom que
pugui doni aparells que siguin
útils per al procés d’aprenentat-
ge de l’alumnat, conjuntament
amb els seus carregadors”. Pa-
ral·lelament, l’Ajuntament està
treballant per fer arribar con-
nectivitat a les cases de l’alum-
nat que ho necessiti. 

Amb tot plegat es pretén so-
lucionar la bretxa digital.

SOCIETAT4Tancades a casa
amb els seus agressors i aïllades
de la seva possible xarxa de con-
tactes. En aquesta situació ha
deixat el confinament les vícti-
mes d’agressions masclistes.

La crisi sanitària del corona-
virus multiplica els factors de risc
i la vulnerabilitat de les dones
que pateixen violència masclis-
ta. “Fer una trucada, enviar un
missatge o avisar un veí és ara
per a les víctimes encara més
arriscat”, diu a Línia Vallès la di-
rectora d’El Safareig, l’entitat
de dones feministes de Cerdan-
yola, Mònica Aranda.

Aranda explica que des de la
seva entitat es dona ajuda i es fa
acompanyament a les víctimes
que pateixen agressions de gè-
nere. “Durant aquestes setmanes
de confinament el nombre de
trucades ha baixat”, afirma. 

Des del Servei d'Informació
i d'Atenció a les Dones (SIAD)
de Cerdanyola també informen
que les trucades rebudes per
denunciar situacions de vio-
lència han disminuït aquests

dies d’estat d’alarma.“És molt
complicat trobar un espai d’in-
timitat i lliure de control, si vius
amb el teu agressor”, comenta
Aranda. 

A ella li preocupa que “aug-
menti el nivell de violència” en
les agressions mentre dura
aquesta convivència intensa de
confinament. És per això que des
de l’Institut Català de les Dones

han redoblat els esforços tant pel
que fa al seguiment dels casos
que tenen detectats com dels re-
cursos perquè les víctimes no se
sentin soles. 

Actualment, els serveis d'a-
tenció a dones en situació de vio-
lència masclista han atès tele-
màticament 2.088 dones des
que va començar el confina-
ment a Catalunya.

El Safareig acompanya les víctimes d’agressions de gènere. Foto: El Safareig

El confinament complica la lluita
contra la violència masclista

Obituari | Adeu al mossèn Narcís Ribot 
El mossèn Narcís Ribot, de la Parròquia de Sant Martí, va morir a principis de
mes, als 68 anys, a causa del coronavirus a l’Hospital Parc Taulí. Des del Bisbat

de Terrassa expliquen que celebraran la missa de comiat més endavant. 
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Mor Josep Torrella, 
geganter i graller de Barberà
OBITUARI4La cultura tradicio-
nal barberenca està de dol des de
la pèrdua de l’expresident de la
Colla de Geganters i Grallers de
Barberà, Josep Torrella.

Torrella va morir el passat di-
vendres 3 d’abril a l’edat de 67
anys. Era un home molt estimat
per tots els veïns del municipi. La
Colla de Geganters de l’Escola
Miquel Martí i Pol de Barberà ha
publicat un vídeo a Youtube per
a retre homenatge a la figura de
la cultura tradicional catalana a
la ciutat. Al vídeo, diversos inte-
grants de l’agrupació toquen la

gralla en honor seu. La trajectò-
ria professional de Torrella va es-
tar dedicada a l’àmbit de l’edu-
cació, però la seva passió va por-
tar-lo a ser fundador i cap de co-
lla de l’entitat cultural de Barbe-
rà del Vallès durant trenta anys. 

També va guanyar el 1999
el Premi Estevet, que s’atorga
a aquelles persones que col·la-
boren amb el desenvolupa-
ment de Barberà. Va ser fun-
dador de la Coordinadora de
Colles Geganteres del Vallès i
membre de la Junta de Ge-
ganters de Catalunya. 

GENT GRAN4“No més morts
evitables”. Aquesta és la reivin-
dicació de la Marea Blanca i de la
Plataforma Sanitària del Baix
Vallés perquè els avis de les re-
sidències parin de “morir de
manera indigna”. I als clams so-
cials s’hi suma el fet que, a finals
de març, els ajuntaments del te-
rritori encara exigien a la Gene-
ralitat de Catalunya que s’impli-
qués en la desinfecció dels cen-
tres per a gent gran. 

És per això que, durant la
Setmana Santa i després de la
petició del consistori barberenc,
van començar els treballs de
desinfecció a la residència So-
phos i a la Ballesol. Totes dues
desinfeccions van portar-se a
terme amb un viricida autoritzat
i eficaç contra el coronavirus. Es
va fer un tractament de les ha-
bitacions i zones comunes i, so-
bretot, de les superfícies on la
persistència del virus és superior,
com ara mobles, botoneres, co-
mandaments i interruptors. Per
mantenir les residències lliures
de virus, l’Ajuntament ha tornat

a realitzar una nova desinfecció
dels centres barberencs a mitjans
de mes.

D’altra banda, des de la Ma-
rea Blanca i la Plataforma Sani-
tària del Baix Vallès denuncien
que, “des del primer moment”, a
les residències no s’han pres les
mesures necessàries per preve-
nir els contagis, aturar l’expan-

sió del coronavirus i protegir la
gent gran. Denuncien pocs geri-
cultors per planta, inexistència de
personal sanitari les 24 hores,
manca d’espais per aïllar els re-
sidents contagiats, falta d’EPIs i
de testos... També lamenten que
“s’hagi deixat morir la majoria
d’ancians sense ni tan sols tras-
lladar-los als hospitals”.

Imatges de la desinfecció d’una residència de Barberà. Fotos: Ajuntament

Desinfecten després d’insistir-hi 
les residències de Barberà

Cultura | Niudelletres celebrarà un Sant Jordi en línia
La llibreria Niudelletres de Barberà ha penjat un vídeo a les seves xarxes 

socials on anima a celebrar el Sant Jordi virtualment. Durant la diada repartirà 
comandes a domicili perquè tothom pugui disposar dels seus llibres a casa.
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Ripollet

Mor Joan Albiñana, ànima
dels Tres Tombs de Ripollet

OBITUARI4Adeu a l’home de
les finques. Adeu a l’ànima dels
Tres Tombs. 

Fa uns dies Ripollet s’aco-
miadava de Joan Albiñana, un
veí il·lustre que ha mort a l’edat
de seixanta-sis anys. 

Albiñana era conegut com “el
Joan de les finques” i era un
home molt vinculat al teixit as-
sociatiu de Ripollet i estimat
per tots els veïns del municipi.

Va ser el president de la Co-
missió organitzadora de la Fes-
ta de Sant Antoni Abat durant
més de trenta anys. Durant tota

la seva trajectòria va estar molt
compromès amb les tradicions
populars del municipi, però so-
bretot el va fer popular ser l’à-
nima de l’entitat lúdica dels Tres
Tombs. Aquesta festa, que be-
neeix els animals de companyia,
ha estat declarada Festa Local
d’Interès Turístic.

D’altra banda, Albiñana va
treballar com a agent immobi-
liari fins als seus últims dies i va
ser el responsable de Ripollet
Serveis Immobiliaris, una em-
pesa que es dedica a la venda i
lloguer d’immobles.

MUNICIPALITZACIÓ4L’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha aprovat la proposta de
Ripollet de municipalitzar l’ai-
gua. Així doncs, aquest serà el
primer municipi que forma part
de l’AMB que crearà una em-
presa pública, de capital ínte-
grament municipal, per la gestió
del servei d’abastament domi-
ciliari d’aigua potable. 

L’alcalde de Ripollet, José
María Osuna, ha explicat a Línia
Vallès que se sent “molt agraït
amb el suport rebut per part de
l’AMB des de l’inici d'aquest
procés per a recuperar la gestió
pública de l'aigua”. Està orgullós
que “Ripollet sigui el primer
municipi metropolità que re-
municipalitzarà l’aigua”. Consi-
dera que aquesta decisió apor-
tarà beneficis econòmics, so-
cials, ambientals i democràtics
per a tothom “molt necessaris en
el context actual”, conclou el
batlle fent referència a la crisi es-
tructural que provocarà l’atura-
da econòmica que s’està vivint a
causa del coronavirus.

Des de l’AMB també han
volgut destacar que Ripollet és,
de moment, l'únic municipi me-
tropolità que ha iniciat el procés
de recuperació de la gestió pú-
blica del servei de l'aigua.  

“En el cas que altres ajunta-
ments metropolitans iniciïn pro-
cessos similars, s’informarà

oportunament de les propostes
de gestió que es plantegin”, afe-
geixen. 

Un cop municipalitzada, Ri-
pollet haurà d’avisar l’AMB de les
interrupcions de subministra-
ment i de qualsevol incident o
episodi de contaminació que pu-
gui afectar a la qualitat de l'aigua.

Ripollet passarà a gestionar la seva aigua potable. Foto: Arxiu 

Ripollet serà el primer municipi
metropolità amb aigua pública

Reivindicació | Papers per a tots els migrants 
La plataforma Acollim Cerdanyola-Ripollet ha recollit 500 signatures per reclamar “justí-

cia en aquests moments d’extrema necessitat”. Una justícia que, segons els activistes,
s’hauria de traduir en “la regularització de les persones migrades” que viuen a Espanya.



11 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com Abril 2020



Els dies posteriors a la Setmana
Santa han estat ben intensos pel
que fa al possible desenllaç de les
lligues de futbol organitzades per
la Federació Espanyola de Futbol
(RFEF). Si el passat dimarts 14
aquest organisme publicava un
escrit explicant la seva intenció
d’acabar les lligues que organit-
za (Segona B i Tercera, a banda
del futbol femení i el futbol sala),
48 hores més tard, i després de
mantenir una reunió telemàtica
amb el president de la Federació
Catalana (FCF), Joan Soteras,
els clubs de Tercera Divisió, en-
tre els quals hi ha el Cerdanyola
FC, han respost amb una con-
traproposta.

Segons un comunicat publicat
al portal web de l’FCF, els clubs
haurien acceptat la proposta d’e-
liminar els descensos de catego-
ria però voldrien que el play-off
que decidiria els ascensos (en

aquest cas, a Segona B) inclogui
els vuit primers classificats des-
prés de les 27 jornades que s’han
disputat fins ara.

Si la proposta s’acceptés (i a
l’espera també de les decisions
que l’FCF prengués sobre les lli-
gues que organitza, des de Pri-
mera fins a Quarta Catalana), a
partir del curs que ve hi hauria
més equips al grup 5 de Tercera
Divisió, de manera que en les
temporades posteriors s’hauria de
canviar el sistema de competició

per acabar recuperant la confi-
guració de 20 equips.

Aquesta proposta presentada
a l’RFEF garantiria que els de
Toni Carrillo seguissin un curs
més a Tercera, ja que després d’a-
quests 27 partits l’equip verd
ocupava la tretzena posició.

Faltarà veure també quines
decisions es prenen respecte de la
Segona B de futbol sala (on hi ha
l’FS Ripollet i el Cerdanyola FC)
i sobre les competicions de futbol
femení on hi ha equips vallesans.

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Bàsquet | La UE Barberà, pendent de la resolució de la FEB 
La UE Barberà espera una decisió de la FEB respecte de com s’ha de finalitzar la lliga
EBA. El conjunt barberenc està immers en la lluita per no perdre la categoria (és 12è

en el grup C-B) i està a una sola victòria de poder sortir de la zona de play-out.

La FEP esperarà per decidir
sobre les lligues d’hoquei

Després que el més pas-
sat s’anunciés que la
Copa de la Reina d’ho-
quei patins es jugarà el

mes de juny, la patata calenta d’a-
ra és determinar què passarà
amb les lligues organitzades per
la Federació Espanyola (FEP).

En aquest sentit, l’organisme
va publicar un comunicat el pas-
sat dia 16 de manera que el Cer-
danyola CH i la resta d’equips de
l’OK Lliga i les Divisions de Pla-
ta ja saben quin és el seu parer:
prudència i voluntat d’esperar
l’evolució del virus i les directri-
us que anunciïn les autoritats sa-
nitàries espanyoles.

En el cas de la lliga femenina,
el Sarda és segon després d’haver
jugat 19 partits, tot i que hi ha al-
tres equips de la categoria que
n’han jugat 16, 17 o 18. Per tant,
hi ha una forquilla de jornades
pendents que oscil·la entre sis i
nou, cosa que podria fer que el
curs 2019-20 s’hagués d’allargar
fins al mes de juliol.

MISSATGES DE CONDOL
Aquesta actualitat ha conviscut
amb pèrdues que el club va anun-
ciar el passat dia 10. L’exentre-
nador Fidel Truyols i Pere Mon-
gai, soci de l’entitat, van morir per
coronavirus.

Els clubs de futbol de Tercera
responen la proposta de l’RFEF
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El Cerdanyola seguiria a Tercera un curs més si l’RFEF ho accepta. Foto: CFC



La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Amb la mort recent de Josep Maria Be-
net i Jornet per coronavirus, el teatre ca-
talà ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per perso-
nes del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’a-
bril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

Música

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, ba-
sada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un ma-
trimoni de conveniència. Aquesta pro-
ducció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista. 

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du

Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta qua-
rantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins
de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es

publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts

exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tu-
torials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un
artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia. 

B A D  G Y A LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Famosos

Estrenar una nova cançó
És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

Bona rebuda, però amb polèmica
Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els 

fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.Viu en línia

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a
la fama es va produir l’any següent gràcies a la popu-
larització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des
d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i re-
produccions amb temes com Alocao, una col·labora-

ció amb Omar Montes que la va portar a les llistes
d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha
obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el re-
mix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant pa-

nameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha por-
tat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’u-
na cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia
i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull re-
marcar que jo estic en contra d’aquests valors i us

demano perdó”. 

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

RUTINA

Encara que normalment no siguis gaire esportista, 
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

Ara mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van pas-

sant els dies de confinament i que es va allargant la quaran-
tena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.

Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i obli-
da’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene. 

D’altra banda, encara que normalment no siguis una per-
sona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrir-
ne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

Confinament i salut mental

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que 
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

Les claus

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves 
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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