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A fons

CERDANYOLA4És complicat
saber quina serà la situació de
la pandèmia del coronavirus a
principis d’octubre. Tot i això,
l’organització del Festival de
Blues de Cerdanyola, formada
per l’Ajuntament amb l’asses-
sorament d’una comissió ciu-
tadana de persones vincula-
des a la història del festival, té
previst tirar endavant l’edició
d’aquest 2020, que si no hi ha
canvis se celebrarà entre el 2 i
l’11 d’octubre. 

De fet, enguany estava pre-
vist que el festival fos especial,
ja que s’arribava a la trentena
edició. La celebració d’aquesta
efemèride sí que quedarà pos-
posada per al 2021 i per aquest
motiu s’ha batejat la d’aquest
octubre com l’edició 29,5. A
causa de la delicada situació sa-
nitària hi haurà una sèrie de

canvis per tal de garantir la se-
guretat del públic.

DIFERENTS ESPAIS
Així doncs, l’edició d’enguany
tindrà tots els seus escenaris a
l’aire lliure per garantir l’afo-
rament i la distància L’amfite-
atre de Can Serra, la Masia
Cordelles, l’antiga pista d’ho-
quei de la biblioteca municipal
o Ca n’Ortadó seran alguns
dels espais on es faran els con-
certs que hi ha previstos. Pel
que fa al cartell, de moment
l’organització segueix treba-
llant per anar-lo definint. Tam-
bé està previst un ‘off festival’
que programarà activitats pa-
ral·leles i diferents exposicions
i altres propostes pensades per
a un públic familiar. Entre con-
certs i activitats es faran una
cinquantena d’actes.

De moment, des de l’orga-
nització expliquen que “tot i
anar amb peus de plom i amb
calma” estan tirant endavant
els preparatius del festival per-
què estan convençuts que es
pot fer amb totes les garanties
de seguretat. “La nostra idea és
que el festival tira endavant
mentre no hi hagi cap prohibi-
ció de les autoritats”, afegeixen.
Lògicamen,t els concerts, si
s’acaben fent, tindran la ma-
teixa estructura que ja s’està
veient des de fa algunes set-
manes en qualsevol lloc on
se’n fa un: gent asseguda, afo-
rament limitat, mascaretes
obligatòries i totes les precau-
cions que siguin necessàries.

Ara, doncs, només cal espe-
rar que el coronavirus no eviti
que les melodies del blues tor-
nin a escoltar-se a Cerdanyola.

El Festival deBlues resisteix
» El Festival de Blues de Cerdanyola té previst celebrar una nova edició entre el 2 i l’11 d’octubre
» Tots els concerts es faran a l’aire lliure i amb aforament limitat per garantir la seguretat de tothom

Un dels concerts que va acollir l’any passat el Festival de Blues. Foto: Festival Internacional de Blues de Cerdanyola

HISTÒRIA4Quan un festival
arriba a les 30 edicions poca
cosa cal afegir més. El Festi-
val de Blues de Cerdanyola,
tot i que potser no atreu l’a-
tenció mediàtica d’altres cer-
tàmens, és un referent de l’es-
cena de festivals de Catalun-
ya que acumula una trajectò-
ria que el converteix en un re-
ferent nacional i internacional.

Per als amants del blues és
una cita del tot imprescindi-
ble, al mateix temps que tam-
bé es pot convertir en una
magnífica porta d’entrada en
aquest estil de música per al
públic no especialitzat. 

Nascut el 1987 a partir
d’un concert celebrat a Cer-
danyola, ha acollit grans
noms, com per exemple els de
Big Mama, Charlie Wood, Lli-
bert Fortuny, Johnny Mars,
Johnny Winter, Mick Taylor
o Salomon Burke.

L’edició de l’any passat va
estar dedicada a Dr. John, el
famós pianista i compositor
de Nova Orleans mort pocs
mesos abans del festival, on
havia tocat en dues ocasions.
Algunes de les actuacions més
destacades les van protago-
nitzar Kyla Brox, Saron Crens-
haw o Imperial Jade.

Un festival referent convertit
en una cita ineludible
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Primer, el president
ens diu en català que la
cosa s’està posant serio-

sa, que tenim 10 dies abans no es
prenguen mesures més dures. Tot se-
guit, s’adreça als turistes en anglès i els
diu que tot és segur i que vinguen amb
tranquil·litat. La sensació de presa de
pèl és gran.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La pandemia en Ma-
drid: llegamos tarde a

la mascarilla obligatoria,
contratan más curas que rastreadores
y el dinero se gasta en un pelotazo de
50 millones de euros para un hospital
innecesario mientras tienen centros de
salud y plantas de hospitales cerrados.
Pero Ayuso receta la cartilla Covid.

@ierrejon

Una vecina me dice
que el problema es que

los jóvenes vamos a la
discoteca. Es curioso cómo han con-
seguido los políticos echar la culpa a un
cabeza de turco para ocultar sus pro-
pios errores: apertura del turismo, per-
mitir trabajo semiesclavo o falta de
transporte público.

Arxivada la causa con-
tra els guàrdies civils

del cas Tarajal. No és cap
tragèdia, ni un succés ni un accident.
Va ser un assassinat impune. 145 pi-
lotes de goma disparades contra per-
sones que estaven a l’aigua i que van
deixar quinze assassinats. Ni oblit ni
perdó.

@jmangues@jornouk@laiamarques

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.

No és vergonyós que els multimi-
lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?

L’intent fracassat de les
cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 

Molts van denunciar que
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.

Escoltar els seus dirigents exigeix
d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.

El més penós és que moltes perso-
nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.

A vegades oblidem la correlació que
hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   

Com molts estudiosos han demos-
trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.

A Espanya tenim l’exemple en algu-
nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.

Des de la crisi del 2008, hem vist
com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.

Recordeu allò de Caudillo de Espa-
ña por la gracia de Dios? 

Segur que molts joves que, per sort,
només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda–els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     

És evident que els que no creuen en
el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.

Per això cal continuar treballant per
aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Els semàfors

Blues de Cerdanyola
El Festival de Blues de Cerdanyola ha de-
cidit tirar endavant la seva edició d’en-
guany, que se celebrarà entre el 2 i l’11

d’octubre. L’organització està treballant
per formar un programa de primer nivell
i garantir totes les mesures de seguretat. 

pàgina 3

Ajuntament Barberà
Barberà ha posat en marxa la recollida

porta a porta als comerços del poble amb
l’objectiu de millorar la quantitat de resi-
dus que es reciclen. La Generalitat, se-
guint la normativa europea, marca que

s’ha d’arribar al 60% de residus reciclats.   
pàgina 9

Aj. de Cerdanyola
La Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH) qüestiona el paper de l’Ajun-
tament de Cerdanyola en el cas d’una

família que viu sense aigua des del 6 de
març. L’entitat creu que cal “més valen-
tia política i un parc d’habitatge social”.

pàgina 8
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Les millors
perles

Els nervis poden fer que et quedis en blanc en un examen, però
tu tries com reacciones. Un noi s’ha fet viral per la seva resposta
al següent exercici: “Estableix una relació entre Sòcrates i la filo-

sofia”. Ell va dibuixar dues persones agafades de la mà i envoltades
de cors, i va posar nom als seus personatges: Sòcrates i Filosofia.

La policia aixeca acta a un bar de Palamós que només atenia
gironins. Va passar fa uns dies, quan un veí de Sabadell va
voler entrar a l’establiment d’aquesta població de la Costa

Brava però li van negar l’entrada per ser de fora de la província
de Girona. Ara la Generalitat ha de decidir si sanciona el local.

Quilòmetres i quilòmetres de retencions per culpa d’una cadi-
ra de rodes. Ha passat al túnel Julio Luengo de Les Palmes de
Gran Canària, on un home gran va decidir circular amb la

seva cadira de rodes elèctrica pel carril de l’esquerra i sense llums.
Afortunadament, la policia el va escortar fins a la sortida sa i estalvi.

Operen d’urgència una dona per extreure-li el vibrador en
marxa que se li havia quedat a dins. És la història d’una
pacient d’Arizona (Estats Units) a qui aquesta joguina se-

xual se li va introduir fins a la bufeta, una situació que va sor-
prendre fins i tot els metges. Per sort, tot va quedar en un ensurt.

Després de donar a llum per cesària, una dona somriu molt
tranquil·la mirant a càmera mentre el seu marit (que se supo-
sa que li havia de donar ànims i suport durant el part) està

desmaiat a terra i els sanitaris l’estan ajudant. Aquesta peculiar selfie
és la imatge més viral de l’última setmana de juliol a les xarxes socials.

A les xarxes

@PacoMontezemolo: Desitjant veure la
temporada vinent el derbi català per ex-
cel·lència: l’RCD Espanyol contra el CE
Sabadell.

@crisreyes0494: O sigui, que jo fins ara
m’he estat amagant per fer els ‘botellons’
i resulta que eren legals? La mare del
Tano!

#ProhibitsElsBotellons

@yeyaboya: Ara que han aplicat el dret
penal de l'enemic per suspendre el tercer
grau, tenim l'obligació moral d'organitzar-
nos i posar-nos d'acord. Sense excuses.

#SuspèsElTercerGrau #AscensDelSabadell

Safata d’entrada

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la poten-
ciació de les relacions socials en-
tre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infec-
cions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreu-
jant que els qui ho vam denun-
ciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i tro-
bades de gent jove sense masca-
retes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la poli-
cia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

Us vam avisar
per David Rabadà

Matar el pare
per Jordi Lleal

S’ha fet famosa la frase recor-
rent “matar el pare” com a
expressió de quan hom s’alli-
bera dels lligams paterns i es
pot valdre per si mateix. Ara, a
Espanya, s’ha desfermat una
allau de notícies negatives so-
bre el rei emèrit Joan Carles I.
Sembla que ha caigut el vel es-
pès que tapava totes les mali-
fetes, és clar que la monarquia
és una institució en què el seu
fonament és el parentiu de
sang, que passa de pares a
fills, per això queda tocat tam-
bé el seu fill el rei Felip VI. L’es-
tablishment no ho pot per-
metre perquè també queda
tocat tot l’entramat de l’Estat,
hereu del franquisme. Ara, per
“casualitat”, el jutge de la Mata,
de l’Audiència Nacional, vol ac-
tuar contra la família Pujol
Ferrusola i unes quantes per-
sones més, com a “organitza-
ció criminal”, ves per on! El
PSOE amb els GAL, Filesa i els

ERO d’Andalusia, el PP amb
desenes de casos tèrbols i més
de mil imputats escampats
per tot Espanya, els sindicats
CCOO i UGT amb els ERO
d’Andalusia, CiU amb el 3%,
no es poden considerar també
organitzacions criminals? Amb
tots aquests antecedents, no es
pot aplicar la mateixa doctrina
a la família Borbó, que han fet
de les seves des de fa centenars
d’anys? El problema és que,
per netejar la imatge del rei ac-
tual, no es pot limitar només a
“matar el pare” (en sentit fi-
gurat, és clar!): hauria de treu-
re’s del mig tota la família, les
amants que poden xerrar mas-
sa de les aventures sexuals del
pare, els que portaven valises
diplomàtiques, farcides de di-
ners, a Suïssa (llegeixi’s des-
valises reials), etcètera.

Molta feina se li gira a Felip
VI i als que li donen suport. No
se’n sortiran!
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Detingut un jove per 
un atropellament mortal

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir un jove per
l’atropellament mortal d’un al-
tre noi la matinada del 12 de ju-
liol a una zona d’oci nocturn de
Cerdanyola.

La Policia Local va enviar un
avís als Mossos cap a les 4.30 de
la matinada en detectar que hi
havia una persona greument fe-
rida al carrer després d’haver es-
tat atropellada. A més, els agents
cerdanyolencs van alertar que
l’autor dels fets havia fugit amb
el seu cotxe. En paral·lel, el Sis-

tema d’Emergències Mèdiques
(SEM) va acudir de seguida al
lloc dels fets per atendre la víc-
tima, un noi de 21 anys. L’am-
bulància el va traslladar a l’hos-
pital, on va acabar morint.

Després de posar en marxa
un dispositiu de recerca, una pa-
trulla de la comissaria de Mos-
sos de Cerdanyola va localitzar
el vehicle amb què s’havia comès
l’atropellament i en va detenir el
conductor. L’arrestat, també
jove, està acusat d’un delicte
d’homicidi. 

POLÈMICA4Les paraules que
l’alcalde Carlos Cordón va dedi-
car a la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) en el darrer
Ple han indignat els activistes
d’aquesta entitat. Cordón va
afirmar que tant ell com altres
regidors havien rebut “pres-
sions, amenaces o coaccions”
per part dels membres de la
PAH Ripollet-Cerdanyola, de la
qual també va dir que “no re-
presenta ningú”. “Les persones
que vulguin representar la ciu-
tadania que es presentin a unes
eleccions”, va afegir, en unes
declaracions que la plataforma
ha comparat amb unes de l’ex-
ministra de Defensa del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal.

Des de l’entitat, José Vilaca-
ñas nega les acusacions i recor-
da que “la PAH és un movi-
ment cívic i pacífic” i que “la
pressió va amb el càrrec d’alcal-
de”, tal com ha dit a Línia Vallès.
En canvi, la regidora de Serveis
Socials, Pepi Rivera, comparteix
les paraules del batlle i assegu-
ra que també ha rebut amenaces.

EL CAS DESENCADENANT
L’origen de la picabaralla entre
la PAH i el govern local és el cas
de la Yasmina, una veïna que viu
amb el seu marit i els seus qua-
tre fills (tres menors) en un pis
sense aigua des del 6 de març. 

Rivera detalla que el domicili
“sí que té comptador d’aigua,
però no la canonada perquè el
subministrament arribi a casa”.
Per ara, la comunitat de veïns
s’ha negat a fer les obres que cal-
drien i Rivera diu que “l’Ajun-
tament no hi pot fer res més per-
què és un cas entre particulars”.
La regidora també recorda que
el consistori va facilitar un hos-

tal a la família per passar-hi el
confinament i un mediador per
negociar amb la propietat. 

D’altra banda, diu que l’em-
presa propietària del pis ha ofert
un lloguer social a la Yasmina “a
molt baix preu” i que ella ha dit
que no, una afirmació que Vila-
cañas nega rotundament. “És
mentida: una gestora (i no la pro-
pietària) li ha ofert un lloguer de
mercat lliure, de més de 600
euros i amb uns requisits que
aquesta família no pot assumir”,
lamenta l’integrant de la PAH.
“Estem molt indignats”, diu, i
conclou que “falta valentia polí-
tica i un parc d’habitatge social”.

Al Ple, Cordón va acusar la PAH d’amenaces i coaccions. Foto: Ajuntament

Indignació a la PAH per unes
declaracions de l’alcalde Cordón

Obres | Pas endavant en la reurbanització de Can Xarau
Les obres de reurbanització de l’illa d’equipaments de Can Xarau han entrat aquest
juliol en una nova fase que durarà sis mesos i que inclou, entre d’altres, la remode-

lació de la plaça de davant del pavelló i la d’un tram del carrer de les Camèlies.
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En marxa la recollida 
porta a porta als comerços

RESIDUS4Des de finals de ju-
liol està en marxa la recollida de
residus porta a porta als co-
merços del poble.

El nou servei, expliquen des
de l’Ajuntament, té com a ob-
jectiu “fer més fàcil i accessible”
el reciclatge dels residus que
produeixen les botigues. El con-
sistori ha calculat que hi ha 360
establiments que són “grans ge-
neradors” de residus, que són els
que han passat a formar part
d’aquest nou sistema.

La recollida es fa en horari
de tardes i cada botiga té un cu-

bell per a cada tipus de residu
que caldrà que tregui a la por-
ta segons un calendari que s’ha
marcat.

Uns dies abans que es posés
en marxa, un equip d’informa-
dors van visitar els comerços
per explicar-los el funciona-
ment del nou sistema de reco-
llida i resoldre dubtes.

L’objectiu del porta a porta
és arribar a aconseguir el reci-
clatge del 60% dels residus que
es generen, tal com marca la le-
gislació catalana seguint el que
imposa la normativa europea.

SALUT4A Barberà la tendència
dels casos de coronavirus du-
rant les últimes setmanes ha
anat en augment. Entre el 24 i
el 30  de juliol es van diagnos-
ticar 10 casos, cosa que va su-
posar que la taxa de positius per
cada 100.000 habitants fos de
30. Això suposa un índex de
risc mitjà i que la taxa de re-
producció de la pandèmia mar-
qui una tendència a l’alça.

La situació de Barberà, però,
era millor que la de Ripollet i
Cerdanyola, on les xifres eren
més preocupants. En el cas de
Cerdanyola, entre el 24 i el 30 de
juliol es van detectar un total de
26 casos. Això va significar una
taxa de 64 positius per cada
100.000 habitants i una situa-
ció amb un índex de risc alt.

Pel que fa a Ripollet, la si-
tuació encara era una mica més
complicada. Durant els matei-
xos dies hi va haver 20 casos
positius i la taxa de reproduc-
ció de la pandèmia era de 5 (l’e-
pidèmia creix si és superior a 1).
En el cas de Barberà, aquesta

taxa era de 2,07 i a Cerdanyo-
la d’1,61.

CASAL D’ESTIU A RIPOLLET
D’altra banda, l’Ajuntament
de Ripollet va tancar el passat
27 de juliol el casal d’estiu es-
portiu després que es confir-
més un positiu en un dels grups
de nens i nenes, tal com va ex-

plicar el mateix consistori, que
va precisar que el 24 de juliol
es va activar el protocol després
que la família avisés que el
seu fill tenia febre. El cas va
provocar que s’anul·lessin les
activitats de tots els grups i que
es donés el casal per acabat, ja
que l’infant tenia dos germans
en dos dels grups.

Els casos de coronavirus han crescut els darrers dies. Foto: Hospital Clínic

Preocupació per l’augment
de casos de coronavirus

Desigualtats | Garantir les ajudes alimentàries 
Barberà i vuit municipis més han demanat a la Generalitat que especifiqui com
garantirà aquest estiu les ajudes alimentàries als nens i nenes més vulnerables

després que les targetes moneder que s’havien entregat ja no funcionaran. 
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Ripollet

El consistori reforça l’atenció
a la gent gran durant l’estiu

SOCIETAT4La gent gran ha es-
tat el sector de la població més
afectat per la pandèmia del co-
ronavirus. Per això, l’Ajunta-
ment de Ripollet va prioritzar l’a-
tenció a aquest col·lectiu a l’ini-
ci de la crisi i ara ha volgut re-
forçar-la durant l’estiu. 

Des de finals de juliol, el con-
sistori ha començat a enviar un
total de 4.000 cartes als veïns de
més de 75 anys per informar-los
que s’ha habilitat un telèfon ex-
clusiu per atendre’ls, que fun-
ciona de dilluns a divendres de
nou del matí a dues del migdia.

Juntament amb la carta, se’ls està
fent arribar un imant amb el
número de telèfon i l’horari per-
què el tinguin a l’abast, i una
mascareta de roba cosida pels vo-
luntaris de Ripollet Solidari.

D’altra banda, els Serveis So-
cials han organitzat tallers per a
la gent gran que es faran al llarg
de l’agost, setembre i octubre a
l’escola Tatché. Es tracta d’uns
tallers de memòria i d’art teràpia
que tindran una hora de durada
i que permetran als ripolletencs
d’edat avançada tornar a gaudir
de l’oci després de mesos difícils.

ECONOMIA4Els 190 treballa-
dors de Sintermetal no estan
disposats a quedar-se de braços
plegats davant el tancament que
l’empresa va anunciar a princi-
pis de juliol. 

En aquest primer mes de
lluita, la plantilla de la fàbrica ri-
polletenca ha organitzat diverses
mobilitzacions, com la mani-
festació que va recórrer els ca-
rrers del municipi el passat 28 de
juliol i que va aconseguir aplegar
unes 300 persones, amb mas-
careta i distància de seguretat. A
més, des del dia 27, el personal
ha començat a fer aturades de

dues hores en cada torn de pro-
ducció, de deu a dotze del matí
i de tres a cinc de la tarda. 

Per al president del comitè

d’empresa, José Beltrán, la res-
posta de la ciutadania en gene-
ral i dels empleats de Sinterme-
tal en particular està sent molt
positiva, sobretot tenint en
compte que l’anunci del tanca-
ment ha coincidit amb “una
època en què molta gent està de
vacances”. Tampoc no ha faltat
el suport polític i institucional,

que s’ha fet notar des del principi
i que es va fer palès en la mani-
festació del dia 28, a la qual va
assistir, entre d’altres, l’alcalde
José María Osuna. El batlle va
aprofitar l’ocasió per qüestionar
“la poca transparència” que ha
tingut l’empresa tant amb l’A-
juntament com amb la resta
d’administracions.

La manifestació del 28 de juliol va aplegar 300 persones. Foto: Ajuntament

La plantilla de Sintermetal, 
en peu de guerra pel tancament

Cultura | El teatre tornarà a la tardor amb limitacions
L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell va presentar, el 27 de juliol, el pro-
grama del primer trimestre de la temporada 2020-2021, que ha reduït a la meitat tant els
actes (de moment, n’hi ha quatre previstos) com l’aforament i que està subjecte a canvis.

Els treballadors 
han començat a fer
aturades de 2 hores en
cada torn de producció
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La UE Barberà ja coneix els
seus rivals a la Lliga Catalana

Diumenge 20 de setem-
bre. Aquesta data ja està
marcada en vermell al ca-

lendari de la UE Barberà, que des
del passat 29 de juliol ja coneix
els seus rivals en la 39a edició de
la Lliga Catalana EBA, la prime-
ra competició oficial de cada
curs. Els dos són equips del Va-
llès Oriental.

Els barberencs es posaran en
marxa visitant el Plana Lledó, la

pista del CB Mollet, un dels con-
junts més forts dels últims cursos.
Una setmana més tard, l’equip
clourà la fase prèvia rebent el CB
Granollers, un dels nouvinguts a
l’EBA, a Can Serra.

El primer classificat de cada
grup (n’hi ha vuit) es classificarà
per jugar la Final a Vuit prevista
pels dies 10 (quarts de final), 11
(semifinals) i 12 d’octubre (final)
amb seu encara per determinar.

Des del passat 18 de juliol és ofi-
cial: l’Hoquei Sarda estrenarà la
temporada 2020-21 l’últim cap de
setmana del mes de setembre.
Així es va decidir en l’Assemblea
General Ordinària de la Federa-
ció Espanyola de Patinatge (FEP),
que va servir per dibuixar el full
de ruta del curs que ve. Si no hi
ha cap contratemps sanitari, l’OK
Lliga femenina arribarà a la seva
fi el darrer cap de setmana de l’a-
bril de l’any que ve.

De la mateixa manera, la FEP
ha anunciat canvis en la confi-
guració de la competició; els 16
equips que competiran es divi-
diran en dos grups de vuit ca-
dascun, i els millors d’aquest pri-
mer tram jugaran una segona fase
i el play-off pel títol (previst en-
tre els dies 1 i 23 de maig del
2021). Al final del curs, descen-
diran cinc equips.

El Sarda, doncs, ja té l’horit-

zó de la temporada que ve força
marcat, un curs en el qual, a
banda de la participació europea,
també haurà de jugar la Copa de
la Reina de la temporada passa-
da. Aquesta competició es juga-
rà a la Corunya entre els dies 17
i 20 de setembre, de manera que
servirà com a test de nivell (i amb
un títol en joc) pocs dies abans de
l’arrencada de la lliga.

ENTRENAMENTS SUSPESOS
El passat 26 de juliol, però, el club
va anunciar que suspenia els en-
trenaments i les tecnificacions la
resta del mes pel repunt de casos
de Covid-19 que la comarca ha-
via patit en la segona quinzena.

El Sarda va dir que cap dels
positius estava vinculat al club i
que avisarà quan l’activitat pugui
tornar a la pista de Can Xarau.

La temporada 2020-21 ja està definida. Foto: Hoquei Sarda

L’Hoquei Sarda començarà 
l’OK Lliga a finals de setembre

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Ripollet i Cerdanyola esperen
ja el calendari de la Segona B
FUTBOL SALA4Després que el
Mataró es quedés a les portes de
l’ascens, cosa que pot fer que el
grup 3 de Segona B de futbol sala
del curs 2020-21 sigui el mateix
que el del curs passat, l’FS Ripo-
llet i el Cerdanyola esperen que la
Federació Espanyola de Futbol
(RFEF) faci el sorteig del calen-
dari del curs que ve.

Els ripolletencs s’han asse-
gurat la continuïtat del tècnic,
Sergio Oruj, i de la majoria de la

plantilla. Les incorporacions per
a l’equip vermell són David Bus-
quets i Gabi Alijarte (procedents
de la Unión) i Jordi Mayor i Ra-
mon Morales (de l’Industrias).

El cerdanyolencs, per la seva
banda, també presentaran una
plantilla semblant a la del curs
passat, amb noms com Gordillo,
Toti Domènech, Héctor Albada-
lejo, Pedro Serra i Pol Carmona.
Les novetats són el porter Héctor
Larios i l’ala Sergi Amores.

Esports
| 12

Ripollet | Sergi Miras, nou entrenador del sènior del CH Ripollet
La primera experiència en un sènior de Sergi Miras serà en el club de la seva ciutat. El mes passat es
va confirmar que el veterà jugador que aquest estiu ha fitxat pel CH Caldes assumirà la banqueta de
l’equip de Primera Catalana. Miras tindrà el bloc del curs passat amb el reforç del porter Héctor Álava.
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La pandèmia del coronavirus va obligar
a posar el món en pausa durant uns me-
sos que van semblar anys. El periodista
Quico Sallés va tenir l’oportunitat de re-
córrer la Catalunya confinada i ara ha pu-
blicat un llibre on relata què va veure i
sentir. Catalunya, zona zeroés una crònica
original que compta amb testimonis
clau i que convida a la reflexió.

Llibres

Catalunya, zona zero
Quico Sallés

La situació de la pandèmia a Barcelona
i l’àrea metropolitana ha comportat res-
triccions que han afectat l’activitat dels
teatres de la zona. Per això, aquest agost
cal tenir en compte altres propostes,
com la programació cultural de Grano-
llers entre el 24 i el 30 d’agost, que inclou
l’obra de teatre La del manojo de rosas i
l’espectacle Tecum Terra, entre d’altres.

Teatre

(Parèntesi)
Entitats i Ajuntament de Granollers

1,3 milions de discos venuts en només 24
hores. Aquesta ha estat l’estrena de Fol-
klore, el vuitè àlbum d’estudi de Taylor
Swift. La cantant estatunidenca va pu-
blicar el seu darrer treball (el més arriscat
de la seva carrera) el 24 de juliol i ja ha ba-
tut rècords. El disc compta amb la col·la-
boració d’artistes de la talla de Bon Iver,
amb qui interpreta la cançó Exile.

Música

Han passat catorze anys des de la publi-
cació de l’exitosa novel·la d’Isabel Allen-
de Inés del alma mía (2006), però la pet-
jada de la història d’Inés Suárez no s’ha
esborrat. Per això, Amazon Prime estre-
na aquest estiu la sèrie homònima, pro-
tagonitzada per l’actriu Elena Rivera. Es
tracta d’una coproducció entre RTVE, Bo-
omerang TV i Chilevisión.

Pelis i sèries

Inés del alma mía
Alejandro Bazzano i Nicolás Acuña

Folklore
Taylor Swift

Fes Pedralbes 2020
Tot i que la pandèmia va impedir celebrar el festival Jar-
dins de Pedralbes com el coneixíem fins ara, l’organitza-
ció va decidir reinventar el format i va crear el Fes Pe-
dralbes. Aquesta proposta, adaptada a les normes de
seguretat per evitar contagis de coronavirus, ha co-
mençat aquest juliol i s’allargarà fins al setembre. La

programació compta amb artistes tan consolidats com
David Bisbal o Els Pets, i d’altres més emergents, com

Guitarricadelafuente o Suu. A més, el festival també ha
ampliat aquest any la seva oferta gastronòmica.  

David Bisbal va marcar una tendència que s’ha re-
petit al llarg dels anys a Operación Triunfo: que la
carrera del concursant que queda segon vagi mi-
llor que la del primer. Aitana Ocaña va consolidar
aquesta idea a OT 2017 i Alba Reche (Elx, 1997)
l’ha mantingut després del seu pas per OT 2018,
on va quedar per darrere de Famous Oberogo. La
cantant valenciana ha conservat els fans que es
va guanyar durant el concurs i n’ha aconseguit

més gràcies al seu primer disc, Quimera (2019). La
gira que va començar a Elx a finals de l’any passat,
Quimera Tour, estava sent un èxit, però el corona-
virus la va aturar per la força. Ara, malgrat que la
situació és molt inestable, la jove artista ha pogut
tornar als escenaris. El 26 de juliol va actuar a l’es-
cenari Estrella Damm del festival Cruïlla XXS, ubi-
cat a l’Anella Olímpica de Montjuïc. El concert va

ser un èxit i els seus seguidors en volen més.

A L B A  R E C H EQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Concursar a Operación Triunfo 2018
Ha aconseguit mantenir els fans que va guanyar aleshores

Famosos

Oferir un concert a Barcelona 
Va actuar a l’Anella Olímpica en el marc del festival Cruïlla XXS

Elogis de fans, organització i premsa
“Quan canta, l’únic que et ve de gust és seure i escoltar”, diuen

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Samurai Jack
Aquest estiu arriba Samurai Jack: Battle Through Time, un joc per a totes les

consoles que et permetrà convertir-te en el guerrer més gran de tots els temps. 
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

580 KM DE COSTA

N’hi ha de molt diferents arreu del territori: des de
Montserrat fins al Pirineu passant pel Montseny

POBLES I CIUTATS

MUNTANYES A DOJO

RESPONSABILITAT

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

i OCI

És probable que l’1 de gener, en el moment de fer els pro-
pòsits d’any nou, més d’una persona digués: “Aquest
2020 penso viatjar més”. Ara que l’agost ja és aquí i que

hem entès que no era un bon any per proposar-se això, ens
adonem que agafar el cotxe o el tren i plantar-nos a només
uns quants quilòmetres de casa és el que més s’acosta a aquell
objectiu. I que aquesta també és una bona manera de viatjar.
A Catalunya, tenim la sort de tenir paisatges molt diver-

sos, de manera que hi ha oferta turística per a tots els gustos.
Des del cap Falcó fins al riu Sénia, s’estenen 580 quilòmetres
de costa on els amants de la platja poden escollir si preferei-
xen grans extensions de sorra fina o petits racons amb ro-
ques i aigua cristal·lina. Per als apassionats de la muntanya,
n’hi ha de molt variades: des de Montserrat fins al Pirineu,
passant pel Montseny. I, si preferim visitar ciutats i pobles,
ara és un bon moment per redescobrir Tarragona o Girona i
els municipis amb encant que tenen a la vora.
En qualsevol cas, no podem perdre de vista la situació sa-

nitària i cal fer cas a les autoritats per decidir si marxem o no.

Un agost a prop de casa

Catalunya té platges per a tots els gustos: des de grans
extensions de sorra fina fins a petits racons rocosos

Les claus

Ara és un bon moment per redescobrir Tarragona 
o Girona i els pobles amb encant que tenen a la vora

Sigui com sigui, cal tenir en compte l’evolució de la
pandèmia i valorar si és bona idea marxar de casa
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