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Cerdanyola, Barberà i Ripollet,
connectats amb carril bici?
L’AMB dona llum verda al projecte de carril bici que els tres ajuntaments i Montcada plantegen a l’N-150 pàg 6
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Les morts evitables
» El suïcidi és la primera causa de mort a Catalunya entre les persones de 15 a 34 anys
» Línia Vallès parla amb una vallesana que explica la saturació que viuen els centres de salut mental
Júlia Gamissans
CERDANYOLA
Si ningú t’hagués ensenyat que la
‘a’ és una vocal i que les paraules
tenen un significat, ara mateix no
podries llegir-nos. Aleshores,
què passa si vius en una societat
on no s’eduquen les emocions i
la salut mental encara és un
tabú?
Des del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya (CNJC)
informen que el suïcidi és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. “La nostra societat és adultcentrista i està enfocada en el
món de l’adult perquè és el productiu. És evident que una societat que no dona importància
a les cures i posa la productivitat
al centre de tot deixa moltes ferides emocionals”, afirma Isaura González, membre del secretariat i responsable dels projectes de suïcidi juvenil i salut mental al CNJC, fent referència al fet
que la falta de cures emocionals
provoca que un 20% dels joves
hagin pensat algun cop en treure’s la vida.
“La pandèmia ens ha deixat
coses bones. S’han obert per primer cop línies de suport emocional (n’hi ha una d’específica
per a joves) i s’han donat recursos per invertir en projectes d’acompanyament psicològic. És
necessari que tot això no canviï
ara que tornem a ser productius”,
alerta Gónzalez, la qual considera que la Covid-19 ens ha ensenyat que “el més important som
nosaltres” i que, per aquest motiu, s’hauria de començar a parlar de salut pública.
Gónzalez reivindica que els
Centres d’Atenció Primària
(CAPs) haurien de tenir una
perspectiva de salut mental i

que els trastorns mentals no han
de quedar abandonats a les urgències.
Les xifres parlen per si soles.
El 90% de les morts per suïcidi
estan vinculades amb una afectació mental. I segons l’última

20%

és el percentatge
de joves catalans que
han pensat algun cop
en treure’s la vida

anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de Salut),
126 dones i 333 homes es van suïcidar l’any 2018.
És per això que des del CNJC
demanen que s’implementi una
assignatura obligatòria d’educació emocional “per poder llui-

La societat ha abandonat i invisibilitzat sistemàticament les persones amb malalties mentals i el suïcidi. Foto: Arxiu

tar contra les morts evitables”.
“És molt important tenir eines i
que es facin polítiques que ajudin
a treballar el patiment i a cuidarnos. És una gran mentida el fet
que si es parla del suïcidi, s’augmenten els morts per aquesta
causa. És hora de plantar-li cara”,
afegeix Gónzalez.
En aquest sentit, l’any passat
el Parlament de Catalunya va
aprovar, per unanimitat, una
moció sobre la salut mental i la
prevenció del suïcidi juvenil que
té com a objectiu una millor coordinació entre les diferents institucions sanitàries, especialment pel que fa als Centres de Salut Mental (CSM) Infantil i Juvenil i als d’Adults.
Sigui com sigui, la secretària
de Després del Suïcidi-Associació de Supervivents (DSAS),
Anna Lara, lamenta que des de
les administracions públiques

encara queda molt camí per recórrer en plans de prevenció
contra el suïcidi. “Fa dos mesos
que s’ha obert el primer telèfon
dedicat a cobrir aquests casos, la
línia de l’esperança. Però encara
no hi ha una crida a la salut
mental general, i es podrien evitar moltes morts”, diu entristida
Lara mentre recorda que la majoria de familiars que han perdut
un jove s’han quedat en xoc perquè no s’imaginaven que tenia un
patiment interior tan gran.
La realitat no és senzilla. S. X.,
una vallesana de vint-i-sis anys,
explica a Línia Vallès que el Centre de Salut Mental (CSMA) de
Granollers no l’atén. “Des de juliol que no em donen resposta i
m’han posat en una llista d’espera enorme amb tota la gent que
necessita que els seus metges els
contactin. És trist, però l’ajuda que
estic rebent ara mateix és inexis-

tent”, es queixa S. X., que pateix
un trastorn límit de la personalitat i ha hagut d’explicar el seu historial a un altre metge per telèfon,
cosa que li ha estat “molt desagradable”, perquè s’ha quedat
sense medicació i no podia contactar amb el seu especialista.
Fa temps que els mitjans es
fan ressò de la saturació que estan vivint els CAPs vallesans i
s’adverteix que molts malalts se
senten abandonats pel sistema
sanitari actual. Aquesta desatenció també l’estan vivint els
usuaris dels CSMAs, que en casos com el de la S. X. poden arribar a provocar que entrin en estats depressius i d’ansietat aguts.
Amb tot, Gónzalez, Lara i S. X.
comparteixen que la societat ha
abandonat i invisibilitzat sistèmicament les persones amb malalties
mentals i el suïcidi. Per desconeixement, per por o per vergonya.
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Els semàfors

La lupa

L’enèsim kleenex
per @ModernetdeMerda

AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha donat suport al projecte “històric” del carril bici que els ajuntaments
de Cerdanyola, Ripollet, Montcada
i Reixac i Barberà han plantejat per
unir els municipis per l’N-150.
pàgina 6

Aquell dia de 2018 van avisar els el confinament (el segrest) a Vilade- CDR i la famosa goma-2. Com ho seran
mitjans de comunicació i després la cans. Escarni pur.
totes les que vindran en un futur per crivan detenir a casa seva, acusada de
No ha estat fins aquest mes d’octu- minalitzar l’independentisme.
terrorisme i rebel·lió. Li van fer totes bre que, finalment, l’han absolt. Més de
Tamara Carrasco ha estat, en defiles fotos possibles i van omplir tots els dos anys després, del terrorisme s’ha nitiva, un kleenex més de l’Estat. Han
titulars perquè quedés ben condem- passat a l’absolució. De la més alta de utilitzat el seu dolor per intentar minada i sentenciada per l’opinió pú- les acusacions a la més absoluta de les nar un moviment polític, i ara ella i el
blica. I a continuació van
seu patiment ja són a la
confinar-la al seu municigran paperera de la repi, sense deixar-la sortir Una altra vida trencada per un odi arbitrari pressió espanyola. Una alen cap moment, mentre
tra vida trencada per l’odi
els puros treien fum i els i alhora calculat, una altra independentista més arbitrari i, a la vegada,
sotabarbes botaven de riucalculat. Una altra ciutaperseguida per les seves idees
re a l’Audiència Nacional.
dana independentista perUn cop inculcada la por
seguida per les seves idees.
i criminalitzat el moviment, l’Au- llibertats. I, entremig, patiment, asse- Un altre èxit d’un Estat que sap que,
diència Nacional va llençar la joguina nyalament, difamacions i repressió.
a sobre, compta amb el silenci còmals jutjats catalans. Allà Tamara CarTot perfectament executat per un plice d’una immensa majoria de corasco va passar a ser acusada simple- Estat que ni tan sols ha necessitat con- muns i socialistes, que veuen com les
ment de desordres públics. Però els demnar Carrasco, perquè l’objectiu de bales els passen de llarg.
puros dels jutjats catalans també tre- condemnar tota una ideologia ja va queQue trist ser una minoria nacional
ien fum i els seus sotabarbes botaven dar més que assolit des del primer mo- en un estat així, que urgent que serà
tant o més que els de l’Audiència Na- ment, el mateix dia que se la detenia. Ha sempre marxar d’aquest fangar, i quicional, perquè al mateix temps que li estat una (altra) operació rodona de na immensa pena viure en silenci menrebaixaven les acusacions li mantenien principi a fi. Com ho fou també la dels tre els teus veïns i amics viuen amb por.

Blues de Cerdanyola

L’última edició del Festival Internacional de Blues Cerdanyola ha acabat amb
un èxit total, amb la participació de 25
artistes i la celebració de 29 concerts,
malgrat les incidències climatològiques
i la normativa sanitària vigent.
pàgina 6

Generalitat

Després d’unes setmanes d’incertesa
entre el cos d’agents de la comissaria de
Ripollet, el consistori ripolletenc ha informat que la reestructuració prevista
per la Generalitat no afectarà l’equipament local ni els seus treballadors.
pàgina 11

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@MRubirola

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la
seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes socials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure plenament les seves últimes experiències felices. I perquè l’estimem i la trobem a faltar molt.

@CarlaVall
Conèixer una persona
no ens permet saber si
seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret penal va dirigit a les accions i fets i no contra la persona. A més, sabeu qui més coneix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B 12316-2013

@jonathanmartinz
Aprovecho que el 12
de octubre también es
el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes desplazados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratando como a una colonia.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
La monarquía española está constitucionalmente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos tercios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Can Gorgs: 20 anys d’intensa feina
per PSC Barberà

ierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les opcions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les eleccions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha
obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

B

n nen d’11 anys acaba detingut després de robar un autobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia
van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resultar ferit i tot va quedar en un ensurt.

U

orturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat
denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat almenys quatre presos d’aquesta manera.

T

embla que les restriccions imposades a Madrid pel coronavirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola
fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

S

ulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un supermercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,
qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospitós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

F
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Compte enrere per a l’inici
de la Segona B de futbol sala
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Cerdanyola rebutja acollir-se a la regulació
del lloguer aprovada pel Parlament

3

Compte enrere per al Festival
Internacional de Blues de Cerdanyola

4

Quin serà el futur de la
comissaria de Mossos de Ripollet?

5

La PAH atura un
desnonament a Cerdanyola

Des del 14 de setembre de
1999, ara ha fet 21 anys, el
barri de Can Gorgs II de Barberà del Vallès pateix inundacions quan hi ha fortes pluges.
Per això, el col·lector de Can
Gorgs s’ha convertit en una reivindicació històrica i legítima
del veïnat.
Els i les socialistes de Barberà del Vallès, al govern, vam
acompanyar-los en aquesta
lluita des del principi, negociant i superant els diversos
entrebancs que ens posava la
burocràcia, l’economia i les dificultats de les obres, que es
van iniciar l’any 2014 i es van
haver d’aturar per diversos imprevistos sorgits al subsol dels
terrenys.
Ara, per fi, es veu de prop el
final aquesta aventura, ja que
amb l’entrada de les màquines
a la zona fa uns dies, s’han iniciat novament les obres. Enrere han quedat dos projectes
d'execució: un del 2006 i un
altre del 2011.
Malgrat que altres governs

de la ciutat van vendre l’any
2018 que havien fet el pas
definitiu per desencallar la
construcció, no ha estat fins
al 2020 que aquest govern
socialista ha donat l’impuls
final perquè, ara sí, el col·lector de Can Gorgs sigui una
realitat.
Aquesta millora hidràulica del torrent és un projecte
que es fa a terrenys dels termes municipals de Badia del
Vallès i de Sabadell, però que
afecta fonamentalment la
ciutat de Barberà del Vallès.
L’entesa d’aquests tres ajuntaments ha estat primordial
per avançar en la construcció
del col·lector de formigó armat de 2,5 per 2,5 metres per
desviar part del cabdal del
col·lector actual a través d’un
nou tram.

El cost de les obres és
d’1.827.754,19 euros: el 45%
el paga Sabadell i la resta
(55%) la paga Barberà del
Vallès, que es fa càrrec del
25% que inicialment havia
d’aportar l’Agència Catalana
de l’Aigua i que va revocar el
seu compromís.
En tot aquest procés, els i
les socialistes hem hagut de
prendre decisions fermes,
hem hagut de liderar negociacions amb altres administracions i hem estat, en
tot moment, al costat de la
ciutadania, treballant intensament per al benestar dels
veïns i les veïnes de Can
Gorgs i de tota la ciutat. I
així seguirem fent-ho, sense
perdre la il·lusió i amb un
projecte clar de la Barberà
que volem per al futur.

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#LaUniversitatACasa

@jordimunozm: Les classes de la universitat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#DiaDeLaHispanitat

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en quedaven 60.000 i el 1531, només 600.

#TotPerEvitarLaMoció

@fgarriga: La directiva del Barça, que sospita de butlletes falsificades, no ha presentat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.
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Societat | Detingut un cerdanyolenc que milita a Arran

Octubre 2020

El passat 9 d’octubre va ser detingut un veí de Cerdanyola per haver participat
en una concentració antifeixista al Vendrell (Baix Penedès) contra la nova formació d’extrema dreta Som Identitaris i el seu representat Josep Anglada.

Cerdanyola, Barberà i Ripollet,
connectats amb carril bici?
MOBILITAT4L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha
donat suport al projecte de carril
bici que els ajuntaments de Cerdanyola, Barberà, Ripollet i també Montcada i Reixac han plantejat per a l’N-150.
Ara, els ajuntaments implicats han de presentar un avantprojecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que té la titularitat de
la carretera. “La proposta a l’N150 respon a la voluntat de l’AMB
de crear vies metropolitanes per
estructurar el territori urbà, integrar l’avinguda al barri i possibilitar el moviment i les relacions socials”, ha explicat el president de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
i vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB, Jordi Sánchez.
D’altra banda, des de l’Ajuntament de Cerdanyola celebren que finalment s’hagi escoltat “la demanada històrica”,
que té com a objectiu connectar
els municipis “d’una manera

Tram de l’N-150 que passa per Montcada i Reixac. Foto: Aj. de Montcada i Reixac

més saludable i sostenible i amb
una visió més amable per al vianant”. L’acord promou accions
per preservar l’aire net, la recuperació del transport públic i la
millora de la mobilitat de l’entorn a la feina.
L’ens supramunicipal dona
suport a aquesta iniciativa –que
finançaria al 100%–, ja que en-

caixa amb l’acord per una nova
mobilitat metropolitana presentat per l’AMB la primavera
passada i n’ha elaborat un
avantprojecte per tal d’incrementar l’espai per a vianants a
l’N-150, millorar la circulació de
l’autobús i instal·lar-hi el carril
bici des de Montcada i Reixac
fins a Barberà.

El festival de blues
s’acomiada amb èxit total

CULTURA4Ni la pandèmia ni
l’adversa previsió meteorològica han pogut amb els 29 concerts
programats. Enguany la ciutat
cerdanyolenca ha tornat a vibrar
amb la música blues en directe,
tot i les adversitats.
Segons l’organització del Festival Internacional de Blues Cerdanyola, aquesta edició ha estat
la més èpica que s’ha viscut mai
i la més plena de canvis.
Una de les principals modificacions ha estat la celebració
dels concerts en espais oberts: la
Masia Cordelles, l’amfiteatre de

Can Serrapa i els jardins de Ca
n’Ortadó. Tots aquests espais
han estat molt aclamats pel públic, que ha pogut gaudir de 29
concerts en uns emplaçaments
de pel·lícula.
D’altra banda, des de l’organització han posat èmfasi en el
fet que s’exhaurissin les entrades
la primera setmana de posar-les
a disposició del públic i han
agraït que les 5.000 persones
que s’han apropat al festival per
gaudir de la música i la cultura
hagin respectat les normes de seguretat sanitària.
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#EnsEnSortirem

La Renda Garantida de Ciutadani

líniavallès.cat
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més de 137.100 pe

» Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més

300 milions d’euros per als CAPs

ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) respecte de les persones beneficiàries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a percebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels titulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades presentades a finals de setembre
per la Generalitat.
L’import de la nòmina ha augmentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 milions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vigents és el més elevat des de l’aprovació de la llei de l’RGC, superant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vital (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els expedients vigents d’RGC.
L’inici de la pandèmia de la Covid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones beneficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous perceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos anteriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

SALUT4El Departament de Salut va explicar a principis de setembre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Catalunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat suposa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció primària, clau per ser la porta d’entrada al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció primària com la punta de llança per frenar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.
El Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària contempla, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diverses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de
lut del país.
En aquest sentit, la consellera
Salut, Alba Vergés, remarca que e
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini,“amb la construcció d’un
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència.“No només tractem la
laltia, sinó la paraula salut en tot
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<
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“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”

ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’educació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.
El conseller va fer un agraïment públic al professorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 mesos després del seu tancament. “No haguéssim pogut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips directius i dels claustres de mestres i professorat”, va afirmar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.
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48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o complements i que són del col·lectiu activable laboralment reben la prestació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del programa perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables laboralment. Així doncs, han aconseguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observantse una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modificacions d’expedients de l’RGC i complements, entre els mesos de gener i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que suposa un ritme mitjà de 4.630 resolucions mensuals. Les sol·licituds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una reducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.
Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha permès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

tat amb 48 milions d'euros per compensar les desigualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres educatius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades.
El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 mesures concretes. La reducció de les barres econòmiques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'abandonament escolar i el foment de l'orientació d'àmbit comunitari són alguns dels pilars d’aquest ambiciós pla presentat a finals de juliol.
"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treure-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<
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Barberà

Feminisme | Barberà es prepara per celebrar el 25N

líniavallès.cat

La Junta de Govern Local ha aprovat el programa d’activitats per commemorar
el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones,
que comptarà amb cinefòrums, tallers, conferències i presentacions de llibres.

Octubre 2020

Crit d’alerta del comerç:
“Ens estan ofegant”
COMERÇ4“Ens trobem davant
d’una situació asfixiant. Ens estan ofegant”, afirma a Línia Vallès el president de l’Associació
Som Comerç, Som Barberà, Daniel Fenoy, fent referència a les últimes notícies del Govern, que
han confirmat el tancament de
bars i restaurants i la imposició de
noves restriccions d’aforament als
comerços i als actes culturals
per tal de frenar els contagis de
coronavirus entre la població.
Fenoy lamenta la desinformació i la manca de polítiques per
aturar el cop que està rebent el
seu sector. “Estàvem sortint d’un
llarg constipat i ara tornem a tenir el nas vermell”, exemplifica.
Amb aquesta metàfora, Fenoy
critica les últimes decisions preses per l’executiu, que deixaran el
sector dels serveis barberenc (sobretot l’estètica i la restauració)
tocat de mort: “Els que estan
aguantant aquesta crisi no tenen
eines per fer front a un altre pal
tan fort i menys ara que s’apropen les festes i és un dels moments en els quals els restaurants

Bars i restaurants han hagut de tancar durant 15 dies. Foto: ACN

i els bars tenen més activitat”, argumenta Fenoy.
Per fortuna, Barberà no és la
capital de la comarca. Segons
Fenoy, ara mateix, que la ciutat
no sigui un centre neuràlgic és
una sort. “Tant Granollers com
Sabadell han estat més colpejades per la crisi, ja que totes dues
depenien molt de les visites ex-

ternes per sobreviure. Molts dels
seus comerços se sostenien gràcies a les persones que venien de
fora”. És per això que de moment
Barberà no ha vist abaixar moltes persianes, “perquè el seu públic és fidel”. “Els únics negocis
que han hagut de tancar són els
que no han pogut pagar el lloguer
durant el confinament”, conclou.

Quim Masferrer inaugura
la nova temporada del TMC

CULTURA4El Teatre Municipal
Cooperativa (TMC) va inaugurar el passat mes de setembre
l’inici de la temporada d’enguany amb el conegut actor
Quim Masferrer, el qual va omplir la nit de rialles i va ser el millor personatge per començar la
nova temporada de teatre a
Barberà, després d’uns mesos
de parèntesi obligat per la Covid-19.
Abans de la representació
de Masferrer, el regidor de
Col·lectius Socials i Cultura,
Joan Muñoz Altimira, va adre-

çar unes paraules al públic per
donar-los la benvinguda de nou
a les instal·lacions del Teatre i
presentar-los la nova temporada adaptada a la situació sanitària actual. Muñoz també va reivindicar que la cultura és segura i que “la ciutat de Barberà té
ganes de gaudir de l’oci amb les
mesures necessàries per mitigar
la incidència del coronavirus”.
Aquest mes d’octubre el TMC
ha programat cinc obres: Recull
líric, Els Brugarol, Concerto a
tempo d’humore, Laika i Rafael
Hernández Espiritual.
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Ripollet

Societat | Llum verda a la recollida de residus porta a porta
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Durant el ple de setembre el govern local va fer el primer pas per fer realitat el projecte
més ambiciós del seu mandat: la implantació del sistema de recollida a casa. Però des
de Ciutadans han criticat que el pla “no ha estat ben explicat a la població”.

La comissaria de Ripollet
podria seguir finalment oberta
SEGURETAT4A finals de setembre
els sindicats de policia SPC, CAT,
SME i SAP FEPOL van mostrar la
seva preocupació pels rumors sobre el futur de la comissaria de Ripollet, perquè els agents que hi treballen estaven amoïnats per un possible tancament de l’equipament.
L’Ajuntament de la ciutat ha
explicat a Línia Vallès les últimes
notícies que ha rebut respecte a la
possible reestructuració que s’està plantejant el Departament
d’Interior. “Aquesta no representarà una pèrdua de les funcions que actualment presta la comissaria al municipi (atenció comunitària, policia assistencial,
seguretat ciutadana i la resta de
funcions habituals d’aquest cos)”,
asseguren.
Sigui com sigui, la incertesa va
començar quan els responsables
de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de
Cerdanyola, que inclou la comissaria de Ripollet, van notificar a
l’alcalde ripolletenc la intenció de
la Generalitat de traslladar els
serveis de trànsit dels Mossos
d’Esquadra, ubicats al complex

Menys patinets i més pick&go
a la plaça Onze de setembre

SOCIETAT4Des de fa aproximadament sis mesos la plaça
Onze de setembre és un espai
per a vianants. Per aquest motiu, està prohibit aparcar a la
plaça Pere Quart i circular pels
carrers Montcada, Sant Joan,
Lluna i Estrella al voltant del
Teatre Auditori de Ripollet.
Amb aquest canvi, l’Ajuntament de la ciutat ha volgut
guanyar territori per als via-

nants i convertir la plaça en un
espai més atractiu i agradable.
Recentment, l’equip de govern
ha mantingut dues reunions de
seguiment amb els comerciants
de la plaça Onze de setembre i
els veïns del carrer Nou. Aquests
han reclamat més zones de càrrega i descàrrega, l’habilitació
de places de pàrquing ‘Compra
i adeu’ i que es reguli la circulació dels patinets elèctrics.

Montanuy:“Acabaré el mandat
com a regidor no adscrit”

La comissaria de Mossos de Ripollet en una imatge d’arxiu. Foto: Google Maps

Egara (Sabadell), a la comissaria
de Ripollet. Des de l’ABP van explicar que una de les possibilitats
que estan estudiant és reubicar-los
a les instal·lacions dels Mossos de
Ripollet, ja que aquest espai reuneix moltes característiques que el
fan “idoni per dur-hi a terme les
funcions de policia de trànsit”.
En relació amb aquestes in-

formacions, el batlle va traslladar
la necessitat de mantenir les actuals funcions dels Mossos a Ripollet i d’incrementar el nombre
d’efectius que actualment hi presten servei, “tant pel que fa a les tasques de seguretat ciutadana com
a les de caràcter preventiu que realitzen els Mossos conjuntament
amb la Policia Local de Ripollet”.

POLÍTICA4El fins fa poc portaveu d’ERC a l’Ajuntament de
Ripollet, Eugeni Montanuy, va
anunciar públicament que havia
decidit renunciar a la seva representació republicana però
que acabaria el mandat com a regidor no adscrit al ple.
Segons Montanuy, la decisió de deixar de representar
ERC és perquè la direcció local
del partit pren decisions que
disten del que ell considera “d’in-

terès i necessitat ciutadana”.
També ha manifestat que “l’enrocament inexplicable de certes
persones” i “la ferma decisió
d’evitar la continuïtat d’una endèmica situació arrelada des de
fa temps” l’han portat a fer el pas.
Per la seva banda, des de la
secció local d’ERC han assegurat que van convidar a marxar
Montanuy “per falta de comunicació” i a causa d’un “absentisme elevadíssim”.

Esports
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Futbol americà | Les Rookies començaran la lliga al gener

Des de finals del mes passat, les Rookies ja saben quin és el full de ruta per al
curs 2021. L’equip començarà la defensa del títol de 9x9 durant gener del 2021,
si no hi ha cap contratemps durant el penúltim cap de setmana d’aquell mes.

Novembre intens per al Sarda
amb lliga i competició europea
Pau Arriaga
CERDANYOLA
Igual que ha passat en les darreres temporades, el sènior femení de l’Hoquei Sarda ha començat el curs exhibint unes magnífiques sensacions i obtenint bons
resultats. Les verdes són a la
zona alta del grup A de l’OK Lliga després de les victòries contra
Girona, Las Rozas i Borbolla, a les
quals cal sumar l’empat contra el
Gijón en la primera jornada.
Els dos darrers compromisos
d’aquest mes per a les jugadores
de Carles Marín seran el matx a
Can Xarau contra el CP Cuencas
Mineras del pròxim dia 24 i el
viatge a Manlleu del dia 31, mentre que el 14 de novembre el
Sarda rebrà el CP Alcorcón.
ESTRENA CONTINENTAL
El mes que ve, però, l’OK Lliga
compartirà protagonisme amb l’inici de la Female League, la competició continental que l’equip

L’equip debutarà a la Female League el dia 7 de novembre. Foto: CCH

juga per la seva magnífica temporada 2019-20. L’anada de la
primera ronda prèvia a la fase de
grups es jugarà el 7 de novembre
a la pista del CP Noisy-le-Grand
(una localitat situada uns 16 quilòmetres a l’est de París).
Passi el que passi en aquest
partit, l’equip classificat es decidirà en el partit de tornada, que
es jugarà a Can Xarau un dels
dies del cap de setmana del 21 i
22 del mes que ve.

S’ATURA L’HOQUEI CATALÀ
L’activitat, com a mínim en la
resta final de mes, es focalitzarà
únicament en el sènior femení, ja
que des del passat dia 13 se sap
que totes les competicions, absolutes i de base, organitzades
per la Federació Catalana de Patinatge (FCP) s’aturen durant
un mínim de 15 dies per intentar
contenir la pandèmia. Això afecta el sènior masculí i tota la base,
però es podrà seguir entrenant.

Un positiu obliga a ajornar
el debut del Cerdanyola FC

El Cerdanyola FC hauria
d’haver debutat en la temporada 2020-21 el passat
diumenge 18 a les Fontetes contra la Fundació Esportiva Grama,
però un cas de positiu de coronavirus en un jugador de la plantilla de Toni Carrillo va obligar a
ajornar l’estrena.
L’equip haurà de tornar a
passar proves PCR i, segons expliquen des del club a Línia Va-

llès, els resultats d’aquestes marcaran el calendari futur immediat
de l’equip. El segon partit de la
temporada per als de Carrillo
està previst per al diumenge 25 al
camp de l’EC Granollers, mentre
que en la tercera jornada, els
verds descansen per la configuració imparella d’equips, de manera que l’equip no tornaria a jugar fins al 8 de novembre, de nou
a casa, contra la UE Figueres.

Compte enrere per a l’inici
de la Segona B de futbol sala

FUTBOL SALA4El Cerdanyola
FC i l’FS Ripollet, els dos equips
de la comarca que juguen a la Segona Divisió B del futbol sala estatal, no estan afectats per l’aturada de les competicions de dues
setmanes que s’aplicarà en les lligues i els campionats organitzats
per federacions catalanes.
De fet, els dos equips (que formen part del subgrup 3A de la categoria) arrencaran la temporada 2020-21 el quart cap de set-

mana d’aquest mes, el dissabte 24
o el diumenge 25 (falta que es
concreti el dia i l’hora dels partits).
Els cerdanyolencs debutaran
al PEM Guiera rebent la visita del
Pallejà, mentre que els ripolletencs es veuran les cares contra el
poderós l’Hospitalet Bellsport.
Altres partits del primer tram de
lliga pel Cerdanyola seran Calvià
i Escola Pia Sabadell, mentre
que pel Ripollet seran l’FS la
Unión i el CFS Arenys de Munt.

La Seguretat Social, a un clic

Pàgines especials

Octubre 2020
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» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç
» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla
4El servei T’Ajudem de la Seguretat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alternativa eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a distància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.
Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’accés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Institut Social de la Marina (ISM). L’objectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sentit, T’Ajudem et permet fer els tràmits en el moment que vulguis,
sense esperes.
El nou servei de la Seguretat Social té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciutadans coneguin quines eines tenen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgina web de la Seguretat Social (segsocial.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es). Un cop a dins, cal diferenciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.
CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consultes sobre afiliació, cotització i pagament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes sobre pensions i prestacions econòmiques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat Social, cotització i pagament de deutes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a través de la Seu Electrònica o amb l’a-

i

901 50 20 50
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65
(pensions i prestacions)

901 10 65 70
(cita prèvia)

seg-social.es
sede.seg-social.gob.es
T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

juda de l’assistent ISSA, però cal disposar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identificació, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.
Ara bé, això no és imprescindible per poder fer tràmits: la Seguretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presencial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i comunicacions.
Si un cop provades totes les opcions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues opcions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari online per fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qüestió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’hagi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.
Pel que fa als tràmits relacionats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a través de la Seu Electrònica o trucant al telèfon 901 10 65 70. Tanmateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tramitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina.

Viu en línia
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| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha
estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la música liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exitós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al cinema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper
a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de
repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama
de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts
per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’estrenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompanya Tom Holland, que també protagonitzarà el
film juntament amb Antonio Banderas.

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als
visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la
impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’animació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el primer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de
Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.

Llibres

?

M A R K

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

W A H L B E R G

Ser actor de Hollywood i cantant

Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona

QUÈ HA FET

‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Expectació

La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

Música

Pelis i sèries

El càstig
Guillem Sala

De dol
Queralt Riera

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

Akelarre
Pablo Agüero

La Sandra és professora d’institut al barri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de professor a la universitat, però no acaba d’enamorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’estima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veure el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.
A la Sala Atrium de Barcelona.

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la taula les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb disciplines com el cinema, el teatre o la dansa.

Akelarre de Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va començar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de bruixeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.
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Viu en línia
EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Una dieta contra els refredats
i SALUT

ls dies són més curts, les fulles comencen a caure dels arbres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de
temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un constipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.
Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels aliments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la maduixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

E

Les claus
ZINC
FERRO

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja,
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres
Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló,
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

VITAMINA D

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà,
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous
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