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A fons

“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 
El resultat de l’estudi, que ha

entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.
I quins canvis són els que cal

impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 
Sobre el paper de les admi-

nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 
“Tinc un mirall amb el qual

parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada
» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat

Albert Ribas
CERDANYOLA
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La lupa

per Mireia Boya Busquet

La pedra a la sabata

Fa molt de temps que Miquel Buch hau-
ria d’haver estat destituït pel President
Torra, però no per una qüestió partidis-
ta després de la remodelació de l’espai po-
lític postconvergent, sinó per les polítiques
repressives contra la dissidència política
i l’independentisme que ha dut a terme
des de la Conselleria d’Interior. Malau-
radament, es continua pensant més en
termes electorals, per reforçar un espai
polític nounat i començar la
precampanya a les portes de
la probable inhabilitació del
President Torra i la convo-
catòria d’eleccions autonò-
miques, que en termes de
país, amb una crisi econò-
mica i social postpandèmica
que amenaça greument la vida digna de
les classes treballadores. No ens merei-
xem que això sigui així.
Miquel Buch s’emporta tristos rè-

cords repressius, en nombre de ferits a
les mobilitzacions, detinguts i empreso-
nats a les protestes i acceptant el des-
plegament dels antiavalots dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat, així com els
abusos per motius ideològics que aquests

han perpetrat. Amb Buch a Interior és
quan s’han donat els episodis de major
violència policial en contra de manifes-
tants al nostre país. Tot i això, a l’audi-
toria interna més gran de la història de
la policia catalana, no es donava cap ex-
plicació ni disculpa cap als agredits a les
protestes per la sentència als líders in-
dependentistes, ni es concretava cap
sanció a BRIMO i ARRO pels abusos co-

mesos. Paper mullat. Figurants de cara
a la galeria.
Ell, sempre defensant corporativa-

ment una policia autonòmica al servei
dels interessos de l’Estat, en lloc de so-
lidaritzar-se amb els manifestants i re-
conèixer que qui  controla els antiavalots
dels Mossos i és responsable de la re-
pressió viscuda no governa a Catalunya
sinó a Madrid, i que la Generalitat no pot

fer-hi res. Ell, símbol de la contradicció
més gran d’aquest Govern, prova de la
manca d’estratègia conjunta, amb pa-
raules que demanen apretar i fets que es
personen com acusació particular quan
la gent es mobilitza i els antiavalots car-
reguen. Ell, el Mr. Hyde que ha contri-
buït a esquerdar la confiança de la gent
en els polítics actuals.
El procés d’alliberament social i na-

cional del nostre país neces-
sita urgentment un gir radi-
cal en la política dels cossos
de seguretat, perquè aquests,
per fi i per sempre, estiguin
al servei de les persones i dels
seus drets socials, civils i po-
lítics. Perquè les demandes

populars de llibertat i justícia no es ve-
gin mai més truncades a cops de porra
i amb carrusels. Per a desterrar in eter-
num l’única violència que hem vist i pa-
tit aquests darrers anys, la dels antiava-
lots. Som un poble desobedient i no vio-
lent que necessita una policia al seu ser-
vei que ho entengui i ho respecti. 

Publicat a El Món.cat

Buch s’emporta tristos rècords repressius,
en nombre de ferits a les mobilitzacions, 
detinguts i empresonats a les protestes

A favor d’una Barcelo-
na verda, en contra d’u-
na Barcelona descon-

nectada del país. No podem pagar-nos
un pis a la ciutat, com voleu que ens pa-
guem un pàrquing? Doneu SOLU-
CIONS a la gent que no és de Barcelo-
na però treballa aquí. Què faran els es-
tudiants que pugen i baixen?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Que només podem ti-
rar endavant. Que mol-
tes coses són lleis de

vida i que la vida té lleis molt putes.
Que ens morim uns quants cops abans
no ens morim del tot. Que la vida és
curta, però cada nit d’insomni se’m fa
molt llarga. Que de vegades guanya
l’amor.

@EvaPiquer

Avui els d’una immo-
biliària estan fent visi-
tes al pis del veí i, en

veure’m, m’han somrigut i en to sim-
pàtic m’han dit “no pateixis que no us
posarem aquí ni a panchitos ni a mo-
ros”. Els he dit que mentre no s’hi po-
sessin uns racistes com ells, en tenia
prou. No els ha fet gràcia.

Molt mala notícia per al
català a YouTube. Goo-
gle retira els subtítols co-

munitaris, una via ràpida i lleugera
per a l’addició de subtítols que per-
metia als usuaris traduir ells mateixos
els seus vídeos preferits. Llengües com
el català no tenen gaires portes d’en-
trada més.

@AlbertLloreta@DaniJorquera_@ClaudiaRiusL

Els semàfors

Aj. de Cerdanyola
L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón,
informa activament els veïns per xarxes
socials de la importància de seguir les

normes sanitàries. Per fortuna, Cerdan-
yola ja no es troba en alt risc de rebrot 
i els casos positius estan controlats.

pàgina 8

Sintermetal
La històrica fàbrica d’amortidors de Ri-

pollet tancarà definitivament el 31 de des-
embre. La planta té una plantilla de 190
treballadors, la majoria veïns del munici-
pi. Segons el representant sindical de la
CGT, se n’han recol·locat una seixantena.

pàgina 10

Aj. de Barberà
L’oposició barberenca denuncia que l’edi-
fici de Santa Maria 213 fa anys que es tro-
ba en situació d’abandó i deteriorament. A
principis de setembre va patir un nou in-
cendi. Els veïns lamenten la precarietat es-
tructural i la desprotecció amb què viuen.

pàgina 9
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Indignació a la PAH per 
unes declaracions de l’alcalde Cordón1

2
L’Hoquei Sarda començarà 
l’OK Lliga a finals de setembre

Estiu d’acomiadaments massius 
i tancaments de fàbriques

La plantilla de Sintermetal, 
en peu de guerra pel tancament

El millor blues internacional 
impregnarà Cerdanyola a la tardor
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Safata d’entrada

El Departament d’Educació no
veu la gravetat de la pandèmia
des dels seus despatxos. Els qui
som a l’aula estem esmaperduts
davant els canvis de decisions i
manca de previsió del conseller.
Resulta obvi que a Secundària,
amb més de 30 alumnes per aula,
mascaretes lliures i higiene com
es pugui, el nombre d’infeccions
per la Covid-19 pujarà com l’es-
cuma. A més, enviar els docents a
aquest calvari resultarà tota una
execució. Qui no ho vegi és un
il·lús. Però a tot això cal afegir
transgressions flagrants de la nor-
mativa sanitària en els nostres
centres. Si es prohibeixen les tro-
bades de més de deu persones en
qualsevol lloc, a molts instituts
s’han donat reunions atapeïdes
de desenes de docents sense mas-
careta on se’ls diu que hauran de
fer més hores laborals fora del
marc legal. Això sí, el Departa-
ment parla dels grups estables
com el gran fre a la Covid-19, la
qual cosa, i per a qui coneix l’aula,
sap que és una idea impossible i
concebuda per qui no treballa en
un institut. Tot plegat sembla que
obrir així les aules serà per deixar
contents als progenitors, votants
potencials, sacrificant la minoria
electoral dels docents. La pre-
gunta és, si hi ha un sol mort sota
aquesta irresponsabilitat, quina
cara posarà en Bargalló?

Crispat
per David Rabadà

Paradoxa en el segrest de Messi
per Jordi Lleal 

Un segrest es defineix com:
“Retenir a una persona contra
la seva voluntat, per obtenir-ne
algun profit per part del se-
grestador, diners, canvi amb
altres persones, entrega d’ar-
mes, etcètera”. A les pel·lícules
d’espies, és molt freqüent veu-
re aquests intercanvis, espe-
cialment en temps de la guerra
freda, a la línia fronterera de
Berlín.
Messi havia anunciat la seva

marxa del Barça i la directiva re-
fusà els seus desitjos, adduint
clàusules del contracte. D’acord
amb això, Messi ha reculat i per
no acabar davant dels tribu-
nals per resoldre el conflicte, ha
anunciat que es queda per jugar
la temporada 2020-2021. La
paradoxa és que estant “se-
grestat”, continuarà cobrant
una milionada i el club dels
seus amors podrà comptar amb
el millor jugador del món, du-
rant una temporada més. La de-

finició de segrest, en aquest cas,
salta pels aires, perquè segres-
tat i segrestador hi surten gua-
nyant, serà que aleshores el
mot segrest és massa contun-
dent i millor aplicar-li el con-
cepte “retenció com a ostatge”? 
Alguns culers potser espe-

raran que a Messi li sobrevingui
la “síndrome d’Estocolm”, aque-
lla en què el segrestat acaba op-
tant per les idees dels seus se-
grestadors, i decideixi, passada
la temporada, continuar al Bar-
ça fins a la seva retirada. 
A Catalunya, tenim els pre-

sos i exiliats polítics segrestats per
l’Estat espanyol per aconseguir
refredar les ànsies independen-
tistes de molts catalans, malau-
radament en aquest cas el pos-
sible benefici només és per a l’es-
tat espanyol i els presos i exiliats
polítics són, amb tota seguretat,
ostatges del poder central.
Són la cara i la creu de la ma-

teixa moneda. 

Les millors
perles

Millor portar mascareta que morir-se. Aquesta és la conclusió
d’una nena valenciana que ha hagut de començar l’escola
amb mascareta. “És una mica pitjor perquè no pots respirar

del tot, però no passa res! És millor això que morir-se”, ha dit la petita
en ser entrevistada per À Punt a les portes del col·legi.

En temps de coronavirus, la paraula ‘gel’ s’associa molt més
al desinfectant que no pas als glaçons. I si no, que li pre-
guntin a la tuitaire que ha ficat la mà a una màquina de gel

d’un establiment de menjar ràpid esperant rentar-se les mans i,
en comptes d’això, li han caigut alguns glaçons a sobre.

Un vídeo d’una formació a uns venedors de l’empresa d’alar-
mes Securitas Direct publicat a ElDiario.es ha revelat les pecu-
liars formes de la companyia. “O posa l’alarma o no dorm”, re-

peteixen el formador i els alumnes a l’uníson parlant d’un potencial
client, a qui haurien d’espantar perquè acabés comprant l’alarma.

Un home o dona amb “do de gents, sociable i amb una veu
projectada (to elevat)”. Aquesta és la descripció que han
fet a La Sexta del que han batejat com a “supercontagia-

dor o supercontagiadora” de coronavirus. La idea s’ha fet viral a
les xarxes, on molta gent s’ha identificat amb aquest perfil.

Un presentador de Telemadrid estava recordant a l’audiència
els col·laboradors que hi hauria al programa aquella tarda
quan va donar un nom sorpresa: Nacho Vidal. Davant del riu-

re de la seva companya, el presentador va rectificar i va explicar que
en realitat es tractava del periodista Nacho Abad. Un lapsus curiós.

A les xarxes

@adrisantaa: Pedro Sánchez i Quim Torra
han parlat per telèfon. Han acordat buscar
una data per a la taula de diàleg que es
farà a Barcelona.

@jaumepadros: En temps de dificultats i
incerteses dona tranquil·litat saber que
tens al capdavant de la nau algú com Jo-
sep Maria Argimon. La confiança és plena.

#ArgimonAlTimó

@AdriaAlsina: És una bomba atòmica con-
tra Barcelona i el sector financer català que
tanca el cercle començat amb la fallida de
Banca Catalana. Felicitats a tots els premiats.

#Macrofusió #TaulaDeDiàleg
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Divuit mesos de lluita i ara sí:
la Mel es diu Mel

SOCIETAT4Fa dos mesos Línia
Vallès explicava el cas de la Mel,
una nena cerdanyolenca que va
néixer el 17 de març de l’any pas-
sat i que encara no havia aconse-
guit dir-se Mel. Ara, 18 mesos des-
prés, la família de la Mel ha posat
fi amb èxit a la batalla adminis-
trativa pel nom de la seva filla.
Tot va començar tres dies des-

prés d’haver inscrit la Mel al Re-
gistre Civil de Cerdanyola. Ales-
hores, els pares de la criatura van
rebre una carta que els obligava a
canviar-li el nom per motius “de
confusió de gènere”, ja que Mel es

tractava d’un “nom masculí d’o-
rigen hebreu”. És per això que els
pares, temporalment, van decidir
posar-li Adela mentre esperaven
que sortís la resolució del recurs
que els prohibia anomenar com
volen la seva filla.
Durant divuit mesos aquests

pares han lluitat contra aquesta in-
justícia i finalment han acabat
guanyant, ja que el recurs s’ha re-
solt a favor seu i han pogut acabar
posant Mel a la seva filla.
De fet, es té constància que hi

ha 125 Mels a Catalunya i que no-
més 21 són nois.

SALUT4Després d’un final d’es-
tiu amenaçat per la Covid-19, fi-
nalment ha baixat el risc de re-
brot a Cerdanyola, tot i l’aug-
ment de casos positius. 
A principis de la segona set-

mana de setembre hi havia set
cerdanyolencs ingressats a
l’Hospital Parc Taulí per aques-
ta malaltia, cap d’ells a l’UCI. 
L’alcalde de la ciutat, Carlos

Cordón, no ha deixat en cap
moment d’informar per xarxes
socials sobre la situació del co-
ronavirus a Cerdanyola ni de re-
cordar les mesures sanitàries
que han de seguir-se a la ciutat:
“No hem d’abaixar la guàrdia si
volem frenar aquest virus. Mas-
careta en tot moment, distància
social i higiene. La propagació
depèn de tots”, penjava a Insta-
gram Cordón. 
Segons el Departament de

Salut, des del principi de la pan-
dèmia (el mes de març) hi ha ha-
gut 996 casos positius a Cer-
danyola i 89 morts. També han
donat a conèixer que el corona-
virus a la ciutat es troba amb un

índex de velocitat d’expansió
inferior a 1, que significa que l’e-
pidèmia de moment no està en
procés de creixement. 
D’altra banda, el 4 d’agost el

secretari de Salut Pública de la
Generalitat, Josep Maria Argi-
mon, va anunciar cribratges
massius per coronavirus a les po-
blacions de Ripollet, Sabadell i

Terrassa. A Ripollet el focus del
brot estava més controlat, ja
que va instal·lar-se al barri del
Pont Vell, on hi havia forces
positius localitzats. Actualment
sembla que l’evolució de casos a
Ripollet està decreixent, ja que
entre la primera setmana de se-
tembre i la segona setmana
l’augment de positius ha baixat.

Imatge d’arxiu d’un laboratori analitzant proves PCR. Foto: Arxiu

La Covid-19 dona una treva
després de l’alt risc de rebrot

Política | Dimiteix tota l’executiva del PDeCAT
L’executiva cerdanyolenca del PDeCAT ha decidit dimitir en bloc per “coherència” 

amb el seu projecte polític i perquè vol treballar “al costat del president Puigdemont”.
També ho ha fet perquè considera que el PDeCAT ja no representa els seus valors.  

La família finalment ha guanyat la batalla al Registre Civil. Foto: Arxiu
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Nou servei web per alleugerir 
la saturació dels CAPs

SANITAT4Fa temps que els veïns
lamenten per xarxes socials que
intenten contactar amb els seus
CAPs (Centres d’Atenció Primà-
ria) però que mai aconseguei-
xen ser atesos telefònicament. 
És per això que el CAP de Bar-

berà i els CAPs de tot Catalunya
permetran fer consultes mèdi-
ques a través de les seves pàgines
web, per tal de donar resposta a
l’alta demanda i superar l’estat de
saturació en el qual es troba l’a-
tenció primària. 
A partir d’ara, doncs, els bar-

berencs podran contactar amb els

seus professionals de referència
a través del web on es programen
les visites. Amb el codi d’identi-
ficació de la targeta sanitària
(CIP) es podrà enviar un missatge
explicant el motiu de la consulta
que es vol fer al CAP. D’aquesta
manera, els sanitaris es posaran
en contacte amb els pacients tan
aviat com sigui possible. 
D’altra banda, la Generalitat

ha anunciat que destinarà 300
milions d’euros als CAPs fins al
2022. L’objectiu és avançar cap a
un model que situï l’atenció pri-
mària al centre de la sanitat. 

SOCIETAT4Ja fa mesos que Lí-
nia Vallès informava d’un in-
cendi a l’edifici de la ronda San-
ta Maria 213. Aquest immoble fa
temps que genera crítiques de
l’oposició pel que fa al seu trac-
tament i a la poca intervenció,
asseguren, que està rebent per
part de l’Ajuntament barberenc. 
El portaveu de Podem a Bar-

berà, David Clarà, lamenta a
Línia Vallès que el bloc està en
unes condicions “més que defi-
cients”. “Gran part del bloc es
troba ocupat i s’ha ignorat re-
cuperar-ne la gestió municipal,
a més d’haver-se preferit invisi-
bilitzar un edifici que no té les
condicions mínimes d’habita-
bilitat”, afegeix Clarà. 
Segons Antonio Almazon,

un exveí recent del bloc, a San-
ta Maria 213 ja hi queden “pocs
veïns legals” i el pàrquing sem-
pre ha generat problemes per go-
teres provinents d’aigües fecals.
Almazon afegeix que els pro-
pietaris de l’edifici sempre han
trigat “una eternitat” a resoldre
els problemes que denunciaven

els veïns. “La convivència i la
brutícia de l’edifici va provocar
que ni ens atrevíssim a deixar la
nostra roba penjada a la zona co-
muna o a la terrassa”, recorda
Almazon. 
Per si no n’hi havia prou, el

passat dissabte 5 de setembre va
originar-se un nou foc, per cau-
ses desconegudes, a l’interior

de l’edifici. L’incendi va provo-
car la crema d’un dels pisos, el
confinament de tots els inquilins
i l’atenció mèdica a un dels
veïns, que va ser atès per una in-
toxicació lleu de fum.
Tant el bloc de pisos com la

zona han patit ja diversos in-
cendis durant els últims mesos,
alguns d’importants.

Una imatge d’arxiu de l’edifici de Santa Maria 213. Foto: Google Maps

Segueixen els problemes 
a l’edifici de Santa Maria 213 

Gent gran |Torna el programa Activa’t, adaptat a la Covid
A partir del mes d’octubre es tornen a posar en marxa les activitats del 

programa Activa’t per a persones majors de 60 anys. La programació compta
amb tota mena d’activitats lúdiques, adaptades a la normativa sanitària actual.  
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Ripollet

La ripolletenca Tamara Marín
publica la seva vuitena novel·la
CULTURA4“Jo era una lectora
voraç i un dia em vaig asseure
davant de l’ordinador i des-
prés d’uns mesos vaig dir a la
meva parella: rei, he escrit una
novel·la!”, recorda Tamara Ma-
rín a Línia Vallès fent referèn-
cia al moment que va descobrir
que havia escrit la seva prime-
ra novel·la, ‘Haz lo que ocurra’
(2017).
El seu primer llibre va ser

tot un èxit i recentment l’es-
criptora ha presentat la seva

vuitena novel·la,‘¡Porque tú lo
digas!’. Una novel·la de gènere
romàntic que parla de la histò-
ria d’amor entre la Julia i el
Marcos, en la qual coneixem
una protagonista que ens mos-
tra el món de la indigència. 
Marín explica que és una

enamorada del romanticisme i

reconeix que aquest gènere i el
feminisme “no mariden”, però
remarca que les seves històries
sempre tenen una mirada de
gènere, amb personatges fe-
menins empoderats i que són
responsables del seu destí, fu-
gint d’altres estereotips que no
l’han convençut mai. 
Ara, Marín explica que ha

deixat la guarderia on treba-
llava per dedicar-se totalment
i amb constància a la seva gran
passió: l’escriptura. 

LABORAL4Fa aproximadament
dos mesos Línia Vallès infor-
mava del tancament de Sinter-
metal, una empresa ripolleten-
ca que es dedica a la fabricació de
components d’automòbil. 
190 treballadors, dels quals

més d’un 70% són veïns de Ri-
pollet, s’han vist afectats pel
tancament d’aquesta empresa,
segons Daniel Gómez, el repre-
sentant de la CGT dins del Co-
mitè d’Empresa de Sintermetal.   
Gómez explica a Línia Vallès

que la fàbrica ha d’estar tanca-
da el 31 de desembre, però que
ara estan treballant “amb  uns
índexs de producció mai vistos
abans”. “Les multinacionals com
Renault o Kayaba, en veure que
tanquem, ens han començat a
demanar amortidors per cobrir
les seves necessitats durant un
llarg període, ja que som una de
les empreses més competents
(per preu) que hi ha al mercat”,
detalla Gómez, que lamenta que
tanqui una fàbrica amb més de
64 anys d’història. 
També explica que 60 treba-

lladors de la plantilla s’han ofert
voluntaris per recol·locar-se amb
les mateixes condicions a les cen-
trals de Polinyà i Castellbisbal. “El
problema és que aquestes em-
preses només tenien posicions per
a perfils més baixos i els engin-
yers, per exemple, s’han hagut d’a-
gafar a acomiadaments impro-
cedents”. Sintermetal, doncs, farà

acomiadaments improcedents a
la part de la plantilla que no s’ha
pogut recol·locar, els quals, des-
prés de llargues negociacions,
han acabat “tenint unes xifres
d’indemnització correctes”. 
L’alcalde José M. Osuna ha

ofert des del primer moment el
seu suport als veïns del municipi
afectats pel tancament.

El dia que Sintermetal va anunciar el seu tancament. Foto: Aj. de Ripollet

Sintermetal va cap al tancament
amb més feina que mai

Música | Skartxa llança el seu primer EP amb 5 temes
Els ripolletencs Skartxa són tres nois joves i artistes que van estrenar-se en el
món de la música fent versions de temes coneguts de punk-rock. Ara han 

llançat a SoundCloud Flagrantes Delitos, el seu primer EP amb cinc temes. 

Marín ha deixat la
guarderia on treballava
per dedicar-se amb
constància a l’escriptura
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Futbol americà | Els Rookies es posen en marxa a Can Serra
Els dos sèniors dels Rookies (i alguns equips de la base del club) tornen a la feina a 
Can Serra el dia 14 d’aquest mes. A través de les xarxes socials, el club barberenc ha 
fet una crida a tots els nois i noies que vulguin començar a jugar a futbol americà.

L’Hoquei Sarda de Carles Marín
compta enrere els dies que falten
perquè torni la competició... que
finalment serà l’OK Lliga i no la
Copa de la Reina 2019-20, que a
finals del mes passat va suspen-
dre’s de forma definitiva per part
de la Federació Espanyola (FEP).
El conjunt verd forma part del

grup A de la màxima categoria i
debutarà en el curs 2020-21 el
pròxim dissabte 26 rebent el Gi-
jón Hockey Club. A banda de les
asturianes, Manlleu, Girona, Al-
corcón, Borbolla, Cuencas Mi-
neras i las Rozas són els altres
equips contra els qui el Sarda ju-
garà en la primera fase.
Els quatre millors classificats

de cada grup (A i B) formaran el
C, sent els vuit candidats a la llui-
ta pel títol de l’OK Lliga. S’arros-
segaran els resultats obtinguts en
la primera fase, de manera que en
aquesta segona es jugaran només

vuit jornades. Els quatre millors
conjunts d’aquesta fase es clas-
sificaran per al play-off per ser
campions de lliga.
Igualment, els quatre pitjors

del grup A i el grup B jugaran per
evitar perdre la categoria. Igual
que passarà en el cas dels millors,
també s’arrossegaran els resultats
del tram inicial del campionat.
Perdran la categoria els quatre
pitjor classificats.

El Sarda alternarà l’OK Lliga
amb partits a Europa, però aquest
calendari encara no està sortejat.

LLIGA CATALANA
Abans de l’estrena, però, les ver-
des jugaran la Lliga Catalana.
De fet, el passat dia 12 va co-
mençar la ronda de quarts con-
tra el Vila-sana, eliminatòria que
es resoldrà el pròxim dia 17 al pa-
velló de Can Xarau.

Les cerdanyolenques tindran el repte extra de jugar a Europa. Foto: HS

L’Hoquei Sarda, a punt 
per a l’estrena de l’OK Lliga

Pau Arriaga
CERDANYOLA

La UE Barberà debutarà 
a la Lliga Catalana el dia 20
El moment per fer proves
ja s’ha acabat. El pròxim
diumenge 20, la UE Bar-

berà posa fi a més de sis mesos
sense competir i jugarà el primer
partit de la fase prèvia de la Lli-
ga Catalana EBA. L’equip viatjarà
al Vallès Oriental per enfrontar-
se a un dels conjunts més forts de
l’EBA, el CB Mollet.
L’estrena a Can Serra està

prevista per a una setmana més

tard, per al diumenge 27 a les sis
de la tarda, quan la UEB es ju-
garà l’accés a la Fase Final de la
primera competició oficial del
curs contra el CB Granollers.
Com cada any, la Lliga Cata-

lana consta de vuit grups, i no-
més el primer classificat de ca-
dascun d’aquests es classifica. La
Final a Vuit es jugarà entre els
dies 10 i 12 d’octubre en una seu
que encara s’ha d’anunciar.

Cerdanyola i Ripollet, junts 
al subgrup A de la Segona B

FUTBOL SALA4A principis d’a-
quest mes es va saber que la
temporada 2020-21 de futbol
sala es posarà en marxa el tercer
cap de setmana del mes d’octu-
bre i la subdivisió del grup 3 de la
Segona B, que afecta el Cerda-
nyola FC i l’FS Ripollet.
Els vallesans estan junts en el

subgrup A de la primera fase de
la categoria de bronze i a banda
d’enfrontar-se entre ells (el ca-
lendari encara no està sortejat)

tindran com a rivals el Futsal Pia
Sabedell, el CFS Arenys de Munt,
el Sala 5 Martorell, l’FS Pallejà, el
CFS la Unión de Santa Coloma,
l’AE Bellsport de l’Hospitalet, el
Gasifred Atlético d’Eivissa i l’ETB
Futsal de Calvià.
La majoria de desplaçaments,

doncs, es podran fer per carrete-
ra, encara que tant ripolletencs
com cerdanyolencs jugaran dos
partits d’aquest primer tram de la
lliga a les Illes Balears.
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Enric Casasses, guanyador del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el febrer
passat, ha començat el mes de setembre
publicant el llibre Assagetsde la mà d’E-
dicions Poncianes. Es tracta d’un recull de
tres assajos escrits en vers que parlen so-
bre tres personatges il·lustres que han in-
fluït Casasses: Antoni Gaudí, Niccolò Pa-
ganini i Josep Blanch i Reynalt.

Llibres

Assagets
Enric Casasses

The Mamzelles, la companyia resident de
la Beckett el curs 2019-2020, havia d’es-
trenar Todas las floresel mes de maig, però
el coronavirus no ho va permetre. Ara, les
quatre dones que formen part del pro-
jecte tornen a casa amb un espectacle
que recupera la mort, la idea del ‘Me-
mento mori’, com a tema principal. 

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Todas las flores
Bàrbara Mestanza

La madrilenya Bely Basarte va començar
a publicar vídeos cantant a YouTube
l’any 2015. Poc s’imaginava aquella jove
aleshores que, cinc anys més tard, esta-
ria presentant el seu segon àlbum d’es-
tudi: El camino que no me llevó a Roma. La
cantant i compositora ha reconegut que
en aquest disc ha volgut “experimentar
i fugir del pop convencional”.

Música

Pilar Palomero s’estrena amb la pel·lícu-
la Las niñas, la història de moltes dones
actuals explicada i entesa a partir de l’e-
ducació que van rebre en la seva ado-
lescència durant la dècada dels 90. El film
ha estat una de les grans sorpreses del
Festival de Màlaga, on ha rebut el premi
Feroz Puerta Oscura. Les protagonistes
són Andrea Fandos i Natalia de Molina.

Pelis i sèries

Las niñas
Pilar Palomero

El camino que no me llevó a Roma
Bely Basarte

William Klein. Manifest
Una de les milers de propostes culturals que el corona-
virus va fulminar el passat mes de març va ser l’exposi-
ció ‘William Klein. Manifest’, que tot just s’havia instal·lat
a La Pedrera de Barcelona quan el monument va haver
de tancar portes. Per sort, la Casa Milà ha tornat a oferir
aquest estiu la mostra del gran fotògraf novaiorquès i
es pot visitar fins al 30 de setembre. Nascut el 1928,

Klein és una de les peces clau de la fotografia del segle
XX i l’exposició ho deixa molt clar amb un recull de pri-
mera qualitat que demostra el seu caràcter polifacètic.  

Lluís Homar (Barcelona, 1957) és, probable-
ment, un dels millors actors de l’escena actual.
De fet, ara podem afirmar-ho amb més contun-
dència: acaba de rebre el premi Max de teatre a
millor actor protagonista per La neta del senyor

Linh. Homar va recollir el guardó a Màlaga el
passat dia 7, en una gala dolça per al teatre ca-
talà: el dramaturg Jordi Casanovas i la directora

i dramaturga Marta Aran també van formar
part dels premiats. En el cas d’Homar, aquest
guardó se suma a l’altre Max que va guanyar
l’any 2014 per Terra Baixa i al Goya i al Gaudí

per la pel·lícula Eva, entre molts altres reconei-
xements. En aquests més de quaranta anys de
carrera, Homar ha demostrat la seva versatilitat
treballant també a sèries de televisió i fent de
director teatral. Des de l’any passat, a més, diri-
geix la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

L L U Í S  H O M A R

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor de renom
Amb una trajectòria de més de quaranta anys

Famosos

Guanyar un premi Max de teatre
Com a millor actor protagonista per ‘La neta del senyor Linh’

Reconeixement merescut
El consideren un gran del teatre i li donen l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia |Marvel’s Avengers
Els fans dels superherois de Marvel estan d’enhorabona: el videojoc Marvel’s

Avengers arriba per fi al mercat aquest mes. Disponible per a PS4, Xbox One i PC.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ES POT

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els 
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

DIA D

DECIDEIX-TE

RECOMPENSES

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

i SALUT

Setembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la

llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per pren-
dre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.
Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de

la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne con-
vençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la ma-
teixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’a-
quest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “re-
compenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

Consells per deixar de fumar

Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que 
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

Les claus

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar 
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat 
i buscar recompenses alternatives al tabac
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