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Fins sempre

Es disparen les peticions
d’aliments a la Creu Roja

A Cerdanyola s’han doblat les entregues, a Ripollet s’han quadruplicat i a Barberà s’ajuda 130 famílies pàg 3



| 2

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.comMaig 2020



líniavallès.catMaig 2020

3 | 

130 famílies de Barberà necessi-
ten ajuda per cobrir les seves ne-
cessitats bàsiques. S’ha doblat la xi-
fra de cerdanyolencs que esperen
la cistella d’aliments que porten els
voluntaris de la Creu Roja, men-
tre la centraleta d’aquesta orga-
nització social no para de rebre
trucades que signifiquen fer una
entrega urgent d’aliments a nous
veïns de Ripollet que es troben en
situació de vulnerabilitat. 

Aquesta és la realitat que viuen
la Creu Roja, els Serveis Socials i al-
tres entitats com Càritas durant el
confinament. Des de la Creu Roja
expliquen a Línia Vallès que a Sa-
badell, que serveix de mirall d’una
tendència social, els ajuts han pu-
jat un 386% durant la crisi sani-
tària. A Cerdanyola s’han doblat les
entregues  bàsiques; a Ripollet
s’han quadruplicat les  cistelles d’a-
liments  i  s’han començat a fer
atencions urgents “que abans mai
no havien fet falta” i a Barberà s’a-
juda 130 famílies, quan abans del
confinament la Creu Roja no re-
partia a la població. 

D’altra banda, el Consell Co-
marcal del Vallès Occidental ha
destacat que aquest mes d’abril
s’ha registrat un augment del
13,16% de l’atur, xifra que deixa
59.148 persones sense feina, 6.496
desocupats més respecte del mes
de març. Els impagaments de
factures, lloguers i hipoteques
també creixen sense aturador, els
ajuntaments de la comarca han
començat a dissenyar plans d’a-
judes socials i des d’Europa es par-
la de coronabons i de l’activació
d’un fons de rescat. 

Tot això evidencia que ens
submergirem en una crisi econò-
mica imminent, que molts eco-
nomistes auguren que serà pitjor

que la del 2008, però “el que
també ha posat de manifest aques-
ta crisi sanitària és que el capita-
lisme col·lapsa a l’hora de posar la
vida humana al centre”, opina
Elena Idoate, membre del semi-
nari d’economia crítica Taifa, a Lí-
nia Vallès. “Cal una sèrie de prio-
ritats a escala social i destinar re-
cursos a cobrir les necessitats bà-
siques i el capitalisme no pot su-
portar que com a societat ens hà-
gim de cuidar”, afegeix referint-se
a la situació actual en la qual to-
thom ha hagut d’abandonar els
seus llocs de treball habituals per
lluitar contra l’expansió del virus. 

Idoate creu que l’Estat hauria
d’intervenir amb voluntat políti-
ca i suspendre el deute que estan
contraient les persones perquè
no poden assumir les factures es-
sencials per viure -aigua, llum, gas
i habitatge-. “Ajornant-los els pa-
gaments només estan endeutant
les famílies. Moltes persones, per
pagar els subministraments bàsics

als oligopolis, malmeten la seva sa-
lut. Per exemple, mengen pitjor  o
menys per no endeutar-se”, rebla. 

Josep Babot, membre de l’A-
liança contra la Pobresa Energè-
tica (APE), opina com Iodate que
el col·lapse actual ha evidenciat
que un sistema basat principal-

ment en prestacions contributives
abandona gran part de la població
i “exclou tots aquells que no com-
pleixen requisits administratius”,
com són els migrants en situació
no regularitzada o les persones que
es dediquen a les cures, entre al-
tres. Babot afirma que es necessi-
ten solucions sistèmiques i es-
tructurals. “El model actual és el

problema i la clau de partida va ser
quan es van començar a privatit-
zar empreses com Endesa als
anys vuitanta”, argumenta, afegint
que oferir reduccions o ajudes
per pagar les factures és posar es-
paradraps. La solució, creu, pas-
saria per democratitzar el control
del sector energètic. “És trist que
ara que tota la societat s’ha quedat
confinada a casa hàgim entès la
importància que té prohibir els
talls dels subministraments bàsics.
Quan no hi ha crisi és menys greu
que hi hagi gent vivint sense aigua
o sense llum?”, es pregunta.

D’altra banda, Lucía Delgado,
la portaveu de la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH) i
membre de l’Observatori DESC,
s’enfoca en la situació actual de
l’habitatge. “Durant la crisi del
2008 l’Estat va triar rescatar els
bancs en lloc de les persones.
Això va comportar que moltes
famílies es veiessin abocades a la
pobresa, i ara no està prenent

decisions prou valentes. La solu-
ció no ha de passar perquè les fa-
mílies s’endeutin, perquè abans de
no pagar deixaran de fer àpats sa-
ludables o malviuran. No ens po-
dem permetre tenir una societat
malalta”, sintetitza. 

Fent referència a l’alimentació,
Ángeles Parra, promotora del mo-
viment ecològic i directora de la
fira BioCultura, mostra que la
crisi també ens ha ensenyat “que
és hora de solidaritzar-nos amb les
economies locals, els petits agri-
cultors i que l’agroecologia ha de
ser la solució multifacètica per aca-
bar amb les desigualtats del sis-
tema alimentari” que cada any dei-
xa boques buides i morts de fam.

Tant Idoate, Babot, Delgado
com Parra apunten que la crisi sa-
nitària ha servit per ensenyar-
nos que el sistema capitalista ha
menyspreat les feines essencials i
ha produït sense tenir en compte
la demanda. “Ara podem apren-
dre a prioritzar”, conclouen. 

Un cop de realitat 
» El confinament i la crisi del coronavirus disparen les demandes d’aliments a la Creu Roja 

» Línia Vallès parla amb quatre veus referents sobre les ensenyances que ens deixa la Covid-19

“Quan no hi ha crisi és
menys greu que hi hagi
gent que visqui sense
aigua o llum?”

Júlia Gamissans
VALLÈS OCCIDENTAL  

Els voluntaris de la Creu Roja preparant i repartitnt les cistelles d’aliments. Fotos: Creu Roja

En Portada
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La lupa

per Jordi Lleal 

Els serveis de proximitat

Es diu que la pandèmia, a part de les
conseqüències sanitàries, també ha
comportat un canvi en les relacions
humanes, familiars i de veïnatge, en
la forma de comportar-se per a la
pràctica diària de les mol-
tes facetes de la nostra vida
quotidiana. Anar a com-
prar queviures, a on?
Anem a la merceria, com-
prem i puja a 0,90 € un
metre de goma; proposta
del venedor: “Ja passaràs a
pagar-m’ho”. El perruquer diu: “Si tinc
un forat, et truco, que tu vius a la
vora”. Al cap d’una estona, em truca
i em treu la llana del clatell. Li passo
un encàrrec a la llibreria: “Ja te’l pre-
paro i et trucaré”. El forn de pa: “Pas-

sa d’aquí a una estoneta, que el pa de
motlle sortirà del forn”. El restaurant:
“T’ho faig i quan ho tingui et truco i
passes a buscar-ho”. La peixateria:
“M’ho encarregues i demà tindré el

lluç”. L’adroguer, que ens recomana
quins productes són més adients per
desinfectar-nos les mans i objectes de
casa. I no acabaríem mai de posar ex-
emples de serveis pròxims que donen
resposta quasi immediata a les nostres

necessitats, i tot ho podem fer cami-
nant! Sense pujar al cotxe, sense con-
taminar l’atmosfera, fent exercici físic,
que és tan recomanat i essencial per
a la nostra salut física. I, de fet, tam-

bé mental, perquè parlem
amb persones, no amb una
pantalla fent els encàrrecs
a unes centrals de no sé on,
de les que som només un
número de client, sense
cap empatia entre vene-
dor i comprador, sense

preguntar-nos què tal ens va i co-
mentar com ens en sortirem d’a-
questa calamitosa i terrible pandèmia. 

Tot això també ens fa ser més hu-
mans, més fraternals amb els ciutadans
que ens envolten; fem més comunitat.   

No acabaríem mai de posar exemples de
serveis pròxims que donen resposta quasi

immediata a les nostres necessitats

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre

alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la pre-
sencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els ne-
cessiten).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-

ció dels músics en confi-
nament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres es-
coles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-

das de Badalona final-
mente han cedido y han caído al pre-
cipicio. Un año después de haber ga-
nado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensá-
bamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.

En resum, les que ens
dediquem al lleure

aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tran-
quils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higiè-
niques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital
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Els semàfors

SAREB
90 famílies de Barberà han viscut re-

centment un incendi en el seu bloc des
de casa. Fa temps que aquests veïns i

veïnes hi viuen amb una mateixa preo-
cupació: l’estat deficient de l’estructura

de l’edifici, propietat de la SAREB. 
pàgina 9

Cerdanyola CH
El sènior femení de Carles Marín conti-

nua progressant cada temporada i, en
aquesta tan atípica, ha aconseguit el

premi de la classificació europea. L’Ho-
quei Sarda es veurà les cares amb les

millors del continent 10 anys després. 
pàgina 12

Comitè de Dones
El Comitè de Dones de Ripollet ha de-

manat als veïns del municipi que seguei-
xin des de casa la lluita contra la violèn-
cia masclista durant el confinament. La

seva última campanya ha consistit 
a vestir el poble de lila durant el maig.

pàgina 10
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Ripollet serà el primer municipi 
metropolità amb aigua pública1

2
El confinament complica la lluita 
contra la violència masclista

90 famílies viuen un incendi 
en el seu bloc des de casa

Cerdanyola s’acomiada dels Cines El Punt

El Sant Jordi a Cerdanyola: 
balcons confinats que contagien alegria

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Toda la Unión Europea, menos
España, ha conmemorado el 75
aniversario de la victoria sobre el
nazismo.

Solo quiero recordar que
Raül Romeva, la persona que
trabajó duramente para que hu-
biera la primera y única placa
conmemorativa a las víctimas
del nazismo de todo el estado es-
pañol, está en la cárcel por ayu-
dar a realizar un ejercicio de so-
beranía popular, el 1-O.

Lean su biografía como fe-
minista, pacifista, ecologista, ac-
tivista LGTB y antirracista. Y en-
térense al menos de a quién
tienen en sus cárceles, porque
aún hay quien, en su pensar con-
descendiente y colono, cree que
“total, hay cuatro politicuchos
ahí metidos”, cuando han encer-
rado, por años, a activistas pro
derechos humanos (sí, aunque
sean catalan@s).

La derrota
per Mani Martínez

Enemic invisible
per Lola Salmerón

El xiulet constant que reproduïa
aquell monitor li impedia dor-
mir. Sabia que aquella infer-
mera havia tornat per compro-
var les seves constants vitals. No
era necessari que li comuniqués
l’informe mèdic, sabia perfec-
tament quin era el seu estat. A
cada minut que passava, la seva
respiració es tornava més pe-
sada, ja no suportava aquella
opressió en els seus pulmons.
Va deixar de lluitar quan va no-
tar en el seu rostre la mà d’a-
quella jove, es va rendir davant
aquell enemic invisible que ha-
via envaït el seu cos. El seu úl-
tim esforç el va emprar per
apartar de les seves fosses nasals
aquella olor tan peculiar, que li

recordava que es trobava a l’ha-
bitació d’un hospital. Llavors, va
aspirar profundament la fra-
gància d’aquella jove, que li re-
cordava l’olor corporal de la
seva estimada neta. Allò li va
produir serenitat, precisament
la que necessitava per iniciar el
seu últim viatge. La seva ment
es negava a defallir sola, sense
la companyia dels seus, per
això es va convèncer que aque-
lla criatura era sang de la seva
sang. Abans d’exhalar el seu úl-
tim alè, va pronunciar el nom de
la seva neta en un murmuri ofe-
gat. Aquella infermera, intuint
quina era la seva última volun-
tat, es va abraçar a l’anciana
dient-li: “T’estimo, àvia”.

Les millors
perles

Detenen a Utah un nen de cinc anys que conduïa el cotxe
dels seus pares amb la intenció d’anar fins a Califòrnia per
comprar-se un Lamborghini. El petit va aprofitar que es va

quedar sol amb la seva germana per escapar-se de casa amb ni
més ni menys que tres dòlars a la butxaca.

Un experiment a un bufet lliure del Japó mostra amb qui-
na rapidesa es propaga el coronavirus. A la prova, no-
més un dels participants es pinta la mà amb pintura fluo-

rescent i, tot seguit, se serveix el seu menjar. La resta, amb les
mans netes, hi van al darrere. Al final, tota la sala queda tacada.

Al’inici del confinament, un pare va decidir disfressar-se amb la
seva filla dels personatges de Frozen i baixar junts a llençar les
escombraries a les 8 del vespre. Així va començar una tradició

per entretenir la quarantena de tots els nens del barri, que han po-
gut veure des del seu balcó el Joker, Goku o la Bella i la Bèstia.

Les (absurdes) curiositats d’internet són infinites i, cada
cert temps, n’apareix una. L’última que s’ha fet viral: si es-
crius el número 241543903 a la barra de cerques de Goo-

gle i fas clic a Imatges, la pantalla se t’omplirà de fotografies de
gent ficant el cap a la nevera.

Manel ha sorprès els seus seguidors amb un vídeo del 2010
on canten Dos hombres y un destinode David Bustamante i
Àlex Casademunt. Un dels grans fans del grup, l’actor Josh

Radnor (Ted Mosby a How I met your mother), ha pensat que es
tractava d’una cançó de la banda i n’ha elogiat la melodia.

A les xarxes

@JofreFont: També ens quedem sense
Primavera Sound aquest 2020. Les espel-
mes del 20è aniversari del festival les hau-
rem de bufar el 2021. 

@bruesteve: A qui no li hagi passat allò
que surts de tranquis a fer una cervesa i
acabes fent Albiol alcalde que tiri la pri-
mera pedra.

#AlbiolAlcalde

@iescolar: La Audiencia de Barcelona or-
dena que Millet, Montull y el extesorero
de Convergència ingresen en prisión an-
tes del 25 de junio.

#CasPalau #AdeuAlPrimavera
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Melnikov, el virtuós del
piano confinat a Cerdanyola

CULTURA4El pianista rus de
prestigi internacional Alexan-
der Melnikov, que ha tocat en
una de les millors orquestres del
món com és l’Orchestra of Eigh-
teenth Century, s’ha quedat con-
finat a Cerdanyola.

Melnikov és un dels músics
habituals de la programació del
Palau de la Música i abans que
es decretés l’estat d’alarma va ser
en l’última sala de concerts on va
tocar. És per això que s’ha vist
amb la necessitat de passar el
confinament a Cerdanyola del
Vallès, on viu la seva família. 

Melnikov va explicar a Rac1
que els primers dies del confi-
nament no va poder tocar el
piano, perquè va tancar-se en
una estança de la casa per no có-
rrer el risc d’infectar els seus pa-
res. “Em vaig tancar en una ha-
bitació i vaig seguir un règim
molt estricte”, va detallar. Fa més
de trenta anys que els seus pares
viuen a Cerdanyola, des de la cai-
guda de l’URSS. El seu pare era
professor de Matemàtiques a la
Universitat de Moscú i va venir
aquí quan la UAB li va oferir una
plaça fixa a la Universitat.

SOCIETAT4“No era un cinema
qualsevol, era El Punt”, piulava
un usuari a Twitter. Un altre es
queixava perquè amb la des-
aparició dels Cines El Punt “els
que no tenim transport ens po-
dem oblidar d’anar a veure pel·lí-
cules, perquè el cinema més
proper està a dues hores a peu”. 

Molts altres tuitaires se su-
maven al comiat per xarxes socials
dels Cines El Punt, compartint els
records que tenen amb la sala, que
a molts els ha acompanyat tota la
seva vida. “Una autèntica llàstima.
Adeu a les sessions d’autor, a
emocions i experiències. Adeu
amb tristor als Cines El Punt
perquè, com cantava Luis Eduar-
do Aute, cine, cine, cine, cine, más
cine por favor, que todo en la vida
es cine y los sueños cine son”. Així
s’acomiadava Luisfer García, un
veí del municipi. 

I és que a finals d’abril els Ci-
nemes El Punt anunciaven el seu
tancament definitiu. El director de
la sala, Pere Sallent, s’acomiada-
va dels espectadors mitjançant un
vídeo molt emotiu: “Nosaltres

no fem les pel·lícules. No les fem,
ni bones ni dolentes. Una pel·lí-
cula és bona si aconsegueix que tu,
espectador, t’abandonis a la seva
màgia i comencis a somiar. I un
cinema és bo si aconsegueix que
la puguis somiar encara més in-
tensament. Ens agradaria haver
fet una bona feina i que els vostres
somnis, aquí dins, hagin estat
molt intensos. Fer-vos somiar ha
estat un plaer i un honor, i en nom
de tota la família, també dels que
ja no hi són, us vull expressar el
nostre profund agraïment per
haver-nos fet confiança aquests

setanta-cinc anys”, expressava
Sallent, amb aquestes paraules, la
tristor que sent pel tancament dels
cinemes que han marcat la his-
tòria de la seva família. 

Els Cines El Punt van obrir
l'any 1944 amb el nom de Kur-
saal. En els seus inicis es tracta-
va d'una única sala amb buta-
ques de fusta. Després de se-
tanta-cinc anys i tres generacions
de la família Sallent regentant el
negoci, la pandèmia ha provocat
el tancament previst d'aquestes
sales de gran pantalla. Ara, al seu
lloc s'hi construiran habitatges. 

Adeu als Cines El Punt, 
història viva de Cerdanyola 

Covid-19 | La Marea Pensionista es manifesta a Abat Oliba
Una desena de cerdanyolencs va sortir a la plaça Abat Oliba, a mitjans de maig,

per defensar els serveis públics i les pensions en una acció convocada per la 
Marea Pensionista. Els manifestants van respectar les mesures de distància. 

Els Cines El Punt de Cerdanyola ja són història. Foto: Cines El Punt
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CULTURA4“Fins l’any que ve i
a reveure”. Amb aquest mis-
satge carregat de nostàlgia s’han
acomiadat els barberencs de la
Festa Major d’enguany, des-
prés que l’Ajuntament del mu-
nicipi hagi decidit suspendre
oficialment la celebració d’a-
questa festivitat 

El consistori ha anunciat
que la decisió s’ha pres tenint en
compte la “incertesa que supo-
sa la progressió de la pandèmia
de la Covid-19 i el més que se-
gur distanciament social que
ens acompanyarà en els prò-
xims mesos”. És per això que
des de l’Ajuntament han prefe-
rit anticipar-se a les conse-
qüències i deixar la celebració
de la Festa Major, programada
per als dies 3, 4, 5 i 6 de juliol,
per a l’any que ve. 

Les entitats locals que col·la-
boren anul·lament amb la pre-
paració de la Festa Major han
entès a “la perfecció” els motius
del consistori per suspendre la
celebració. Des de l’Ajuntament
també esperen que el conjunt

dels barberencs entenguin que la
decisió “ha estat per assegurar el
benestar de tota la ciutadania”. 

D’altra banda, la regidoria
de Cultura està treballant per
garantir que els veïns i veïnes
no es quedin sense uns dies de
festivitat. En aquest sentit, està
previst que, coincidint amb la
Mostra d’Entitats de Barberà,

que es durà a terme el darrer
cap de setmana de setembre, es
facin activitats festives que tin-
guin ànima de Festa Major. “A
més, des del departament de
Cultura ens posarem a treba-
llar, des de ja, perquè l’any vi-
nent la Festa Major sigui la
que Barberà es mereix”, con-
clou l’Ajuntament.

Enguany els barberencs no podran celebrar la seva Festa Major. Foto: Arxiu

Barberà renuncia a celebrar
la Festa Major d’enguany

90 famílies viuen un incendi
en el seu bloc des de casa

SUCCESSOS4Un vehicle crema-
va dilluns 11 de maig al soterrani
de l’edifici de la ronda Santa Ma-
ria 213, on resideixen 90 famílies
que no van abandonar els seus do-
micilis en cap moment. 

De seguida que es van conèi-
xer els fets, sis dotacions de Bom-
bers i efectius dels Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local es van
mobilitzar per extingir l’incendi.
“Estem treballant en un incendi a
l’interior del pàrquing de l’edifici
on crema un vehicle (avís 11.59h).
Els veïns dels pisos superiors de
l’edifici s’han confinat”, piulaven

els Bombers a les vuit de la tarda
del mateix dilluns, explicant que
tot i el risc del foc les famílies no
havien abandonat les seves cases. 

Fa temps que en aquest edifi-
ci de la ronda Santa Maria viuen
90 famílies, un terç de les quals
ocupant, amb una mateixa preo-
cupació: l’estat deficient de l’es-
tructura d’aquest bloc propietat de
la SAREB. L’Ajuntament de Bar-
berà ha informat que, per sort,
l’incendi només va provocar
danys materials, però que ha vi-
sitat l’edifici per valorar-los i en-
viar un informe al banc dolent.

Societat | 332 donants de sang a la campanya municipal
Un total de 337 persones, de les quals 332 van poder donar sang, han participat en
la campanya especial de donació que es va organitzar al Teatre Municipal. Segons

el Banc de Sang, les xifres són molt positives i mostren la solidaritat barberenca.  
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Ripollet

Ripollet talla carrers 
per facilitar el passeig

SOCIETAT4El carrer de Sant
Jordi i el torrent Tortuguer seran
de vianants els dissabtes i diu-
menges durant la desescalada. 

L’Ajuntament de Ripollet  ha
decidit aplicar aquesta mesura
per assegurar-se que la població
del municipi té prou espai urbà
per passejar. “Volem evitar aglo-
meracions i no tornar a patir al-
gunes situacions viscudes el pri-
mer cap de setmana de la deses-
calada”, diuen des del consistori. 

És per això que l’Ajunta-
ment ha decidit tallar la circu-
lació de vehicles a diversos ca-

rrers del municipi, com és el cas
del vial del riu Ripoll, que va del
riu fins a la rotonda de Santiga
i travessa el camí de la Serra. 

L’Ajuntament ha optat per
prendre aquestes mesures des-
prés d’analitzar quines són les
zones del municipi que reben
més afluència de vianants i ci-
clistes aquests dies. 

Els carrers són vigilats per la
Policia Municipal durant la fran-
ja horària que els ripollencs gau-
deixen dels talls de circulació, és
a dir, de dissabte a primera hora
fins diumenge a la nit. 

FEMINISME4“Pintem  Ripollet
de lila”. Amb aquest missatge, el
Comitè de Dones de Ripollet ha
demanat als veïns del municipi
que segueixin des de casa la
lluita contra la violència mas-
clista durant el confinament. 

A principis d’abril, l’Institut
Català de les Dones (ICD) va in-
formar d’una tràgica notícia:
les trucades per denunciar si-
tuacions de violència masclista
han pujat un 88% en l’estat d’a-
larma, deixant més víctimes. 

És per això que el Comitè de
Dones de Ripollet està molt ac-
tiu aquests dies i recorda cons-
tantment a la població que ara
més que mai és important “que
continuem cridant que ens vo-
lem vives”. La seva última cam-
panya ha consistit a vestir el
municipi de lila durant el maig.

L’objectiu del Comitè ha es-
tat mostrar el rebuig de Ripo-
llet envers les agressions mas-
clistes. Per participar-hi, els
veïns han penjat  un mocador
lila al balcó o finestra de casa
seva i li han fet una fotografia

que, tot seguit, han compartit
per xarxes socials. 

La formació municipal d’Es-
querra Republicana també ha
participat en la campanya i ha
piulat al seu compte de Twitter
dues fotografies de balcons:
“Hem penjat mocadors liles als
nostres balcons per deixar clar

que, malgrat el confinament i ara
més que mai, la força feminista
no s’atura”. “El coronavirus ens
té tancades a casa, però no dei-
xem de lluitar. Avui, en especial,
fem costat a les dones que estan
tancades amb els seus maltrac-
tadors”, penjava @jelenwalker,
una veïna, a Instagram.  

Un dels balcons de Ripollet amb mocador lila. Foto: ERC Ripollet

Balcons confinats, liles 
i combatius a Ripollet  

Solidaritat | Amics del Teatre dona 500 euros a Càritas   
Com és tradicional, l’entitat Amics del Teatre ha fet la seva donació solidària
anual a Càritas. Enguany ha donat 500 euros “per ajudar els més necessitats

en aquests moments tan difícils que estem vivint amb la pandèmia”. 
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Esports
El CB Ripollet aconsegueix

l’ascens a la lliga EBA
BÀSQUET4El passat dijous 14 es
feia oficial: el CB Ripollet serà
el segon equip d’EBA de la co-
marca, sumant-se a la UE Bar-
berà, que ha aconseguit evitar el
descens a Copa Catalunya.

L’anunci el va fer el president
de la Federació Catalana de Bàs-
quet, quan faltaven pocs minuts
per a les 11 de la nit. Els ripolle-
tencs, que havien acabat segons
en el grup 2 de la màxima cate-

goria del bàsquet de casa nostra,
aconsegueixen un ascens anhelat.
El CB Cerdanyola, en canvi, se-
guirà a Copa un curs més.

CANVI DE FORMAT
La temporada 2020-21 farà que
el format d’aquesta EBA canviï.
Els equips del grup C (catalans,
balears i aragonesos) estaran di-
vidits en tres grups, enlloc de dos
com havia estat fins ara.

El sènior femení de l’Hoquei
Sarda ha rebut un premi més que
merescut per la seva extraordi-
nària temporada 2019-20: l’equip
tornarà a jugar competició con-
tinental (la Lliga Europea) des-
prés de gairebé una dècada de la
seva darrera participació.

Aquesta gran notícia per al
conjunt que entrena Carles Ma-
rín es va conèixer el passat dia 2,
quan la Federació Espanyola de
Patinatge (FEP) va publicar la cir-
cular que donava l’OK Lliga Fe-
menina per acabada... amb la
classificació del final de la primera
volta, ja que en el moment en què
la lliga es va aturar, el segon cap
de setmana del mes de març, no
tots els equips havien disputat el
mateix nombre de partits.

En aquell moment, les cer-
danyolenques ocupaven el ter-
cer lloc amb 29 punts, cinc
menys que les líders (i també

campiones de la temporada
2019-20), el CP Manlleu, i que
l’HC Palau de Plegamans. Amb
aquesta magnífica notícia, la
directiva del Sarda treballa ja per
preparar un curs 2020-21 que
promet emocions fortes amb
un petit asterisc del curs 19-20
encara per resoldre: la Copa de
la Reina, que s’ha tornat a mou-
re de data i que es disputarà en-
tre els dies 17 i 20 de setembre al
pavelló de Riazor, a la Corunya.

CANVIS AL MASCULÍ
De forma gairebé paral·lela a
aquesta notícia, el sènior masculí
ha anunciat els primers movi-
ments de mercat. Albert Zanon
posa punt final a la seva segona
etapa com a tècnic verd i també
marxen puntals com el capità
Noel Río, que es retira després de
22 anys en actiu. En canvi, Àlex
Sánchez i Ignasi López renoven,
i com a entrenador arriba l’ar-
gentí Andi Colaianni.

La plantilla del conjunt verd que ha aconseguit la fita. Foto: HS

L’Hoquei Sarda torna a 
Europa una dècada després

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Ciclisme | Mor Josep Lázaro, fundador de l’EC Cerdanyola
Condol al ciclisme de la comarca i del país. El passat dia 1 es va conèixer la mort de Josep

Andrés Lázaro, fundador i expresident de l’Esport Ciclista Cerdanyola, als 97 anys. Nascut
a Barcelona, des de principis de la dècada de 1970 va decidir instal·lar-se a Cerdanyola.

Carrillo renova i complirà 13
temporades al Cerdanyola FC

Etern. Toni Carrillo va
renovar el seu contracte
amb el Cerdanyola FC el

passat 27 d’abril, dues setmanes
abans que la Federació Espan-
yola de Futbol anunciés la fina-
lització de les competicions de
futbol no professional. Així el
barceloní complirà, durant la
temporada 2020-21, la seva tret-
zena campanya com a tècnic
verd. La gran novetat en el cos
tècnic de Carrillo serà la incor-

poració de Jonathan Pujibert,
Puchi, com a entrenador ajudant.

MACHADO TAMBÉ SEGUEIX
Dos dies després de la renovació
de Carrillo es va conèixer també
l’ampliació del contracte de Pau
Machado, l’entrenador del CFC
de futbol sala, cinquè a la Sego-
na B. L’altre equip de la comar-
ca que hi ha al grup, l’FS Ripollet,
salva la categoria per l’elimina-
ció dels descensos aquest curs.
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

El Lliure ha posat en marxa la progra-
mació de ‘Lectures dramatitzades’, una ini-
ciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i es-
tan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

En els últims anys, Bad Bunny s’ha con-
vertit en el rei de la música urbana llati-
na. El porto-riqueny ho ha tornat a de-
mostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’es-
trena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una re-
copilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Música

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Reg-
ne Unit. Vint anys després de la seva des-
aparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viat-
gi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.

D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu

compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris
‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

Bona rebuda
Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

No t’ho perdis
Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artística-
ment amb el nom de Macaco, va començar de molt

jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va cre-
ar un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,

i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al
personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-

des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis
que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pul-
so de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

HORARIS

És recomanable fer exercici en algun moment 
del dia, preferiblement no més tard de les 19 h

SOPAR LLEUGER

ACTIVITAT FÍSICA

RELAXACIÓ

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

i BENESTAR

La nostra vida quotidiana (la que teníem fins fa dos me-
sos) ha quedat completament alterada amb el confina-
ment. Per això no és d’estranyar que, tal com alerten els

experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre des-
cans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.

Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i
per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.

En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar
dormir durant el dia (les migdiades, de 20 minuts), llevar-nos i
anar a dormir cada dia a les mateixes hores, fer els àpats quan
toca, etc. És important, també, fer activitat física en algun mo-
ment, preferiblement no més tard de les set de la tarda. Pel
que fa al sopar, no ha de ser gaire abundant i han de passar al-
menys dues hores entre aquest àpat i el moment d’anar a dor-
mir. En aquest interval, es recomana allunyar-se de les panta-
lles i mirar de desconnectar de la feina i l’actualitat informativa.

Dormir bé durant la quarantena

Cal evitar dormir durant el dia, llevar-nos i anar a dormir 
sempre a la mateixa hora, fer els àpats quan toca, etc.

Les claus

S’ha de fer un sopar no gaire abundant i deixar 
que passin dues hores fins al moment de dormir

Entre el sopar i l’hora d’anar a dormir, cal allunyar-se 
de les pantalles i desconnectar de la feina i l’actualitat
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