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Fa temps que l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona aposta per mi-
llorar la connexió entre els pobles
que formen part d’aquest terri-
tori i que ho fa escollint sistemes
de transport sostenibles i res-
pectuosos amb el medi ambient.
Per això, des del 12 de febrer

ha posat en marxa un nou servei
de bicicleta elèctrica pública
compartida sota el nom d’E-Bi-
cibox. Per començar a desenvo-
lupar aquest nou sistema i com-
provar l’acceptació entre els ciu-
tadans, en un primer moment
l’AMB ha posat a disposició dels
usuaris unes 300 bicicletes en
onze municipis del Barcelonès i
el Baix Llobregat i pròximament

també s’hi sumarà Sant Cugat
del Vallès.
Per municipis, a Esplugues hi

ha dos aparcaments amb una
dotzena de bicicletes, igual que

a Sant Just. Pel que fa a Sant
Joan, s’hi han instal·lat cinc mò-
duls, on hi ha més d’una trente-
na de bicicletes elèctriques a
disposició dels usuaris. 

POSITIU PERÒ AMB RESERVES
Des de les entitats que pro-
mouen l’ús de la bicicleta com a

transport veuen amb bons ulls
aquesta iniciativa, però creuen
que és una aposta a mitges per
fomentar la bicicleta.
Des de La Saboga creuen

que la millor solució perquè més
gent deixés el vehicle privat i uti-
litzés la bicicleta seria crear un
“Bicing” metropolità que també
inclogués Barcelona, ja que molts
dels desplaçaments que es fan
són per anar a la capital catala-
na, que té el seu propi sistema de
bicicletes compartides i queda aï-
llat de la resta de municipis me-
tropolitans.
Una de les altres demandes

que fan és que la principal apos-
ta hauria de ser construir carrils
bici de qualitat, tan dins dels mu-
nicipis com per connectar les di-
ferents ciutats del territori, ja que
sense una bona infraestructura
és complicat guanyar usuaris.

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT

MEDI AMBIENT4L’aposta de
la bicicleta per part de l’AMB
confirma que aquest mitjà de
transport s’està convertint en
una alternativa que cada ve-
gada utilitzen més ciutadans de
l’àrea metropolitana.
A més d’apostar per la mo-

bilitat sostenible i fomentar el
canvi d’hàbits dels ciutadans,
la iniciativa de crear una xar-
xa de bicicletes elèctriques pú-
bliques compartides és una
bona manera de reduir els ni-
vells de contaminació que pa-
teix el territori. Per això, el pro-
jecte E-Bicibox s’engloba en el
lema “canviar d’hàbits és tan

necessari com l’aire que res-
pirem” de l’AMB.
Des de les entitats i asso-

ciacions que fomenten l’ús de
la bicicleta consideren que
aquesta nova xarxa de bicis
elèctriques pot ser una bona
porta d’entrada al món de la
bici per als usuaris que ac-
tualment fan servir el cotxe i
que podrien ser més reticents
a deixar el vehicle de motor per
una bicicleta tradicional.
L’abonament anual de l’E-

Bicibox és de 30 euros i posa
300 bicicletes a disposició
dels seus usuaris i usuàries
els 365 dies de l’any.

Atraure els usuaris del cotxe
per reduir la contaminació

58
bicicletes elèctriques
d’aquesta nova xarxa
són a Esplugues, 
Sant Joan i Sant Just

Fer créixer la bicicleta
L’AMB vol fomentar l’ús de la bicicleta amb una xarxa de bicis elèctriques compartides. Foto: AMB

» L’AMB desplega una xarxa de bicicletes elèctriques compartides per fomentar-ne l’ús
» Les entitats que promouen aquest transport ho veuen positiu però reclamen millores als carrils bici

Reportatge
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El fred és un dels nos-
tres pitjors enemics. A

Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen di-
rectament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

Us poseu molt con-
tents quan veieu com

es desplomen les ven-
des d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial so-
biranista.

Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó

a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valen-
cia, se alinea con Salvini en política mi-
gratoria y con Trump en política inter-
nacional. Esa es la noticia.

La lógica del Tribunal
Supremo:

-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es impor-
tante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores interna-
cionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente fí-
sicamente.

La lupa

per @Modernetdemerda

Unitat

El Twitter en paper
Aquí es
piula

@eduardvoltas@joethebrew@gabrielrufian@joseprull

Ai, la unitat. La unitat és una arma de do-
ble tall. Tant pot ser la pedra angular del
procés com la pedra filosofal del proces-
sisme. Aquests dies la idea torna a ser ser-
vida a cada àpat i, pel que sembla, la tin-
drem monopolitzant el menú polític les
setmanes vinents, perquè és un plat que
-aparentment- sempre acaba generant
beneficis a la casa.
Ara qui l'exigeix a cop de titular és la

Crida. Unitat, criden. Unitat
per fer què. Unitat. Però el pla
quin és. El pla és la unitat.
Però unitat per anar cap a on.
Cap a la unitat. No us entenc.
No ens entens perquè no
vols la unitat. Vull la unitat
però sabent quina n'és la fi-
nalitat. La finalitat és la independència.
Això ja ho sé, però què hem de fer per
aconseguir-la. Anar junts. Però anar
junts on. A la independència. Però fent
què. Fent pinya, unitat. Unitat aplicada
com. Unitat. Que es tradueix en què. Uni-
tat. Però. Unitat.
I així és com es desvirtua un concep-

te que, aplicat amb sentit -l'1 d'Octubre
en vam tenir una mostra evident-, és efec-
tiu i poderosíssim. Aquell dia vam viure
la unitat en el seu vessant més pur. Uni-
tat amb majúscules perquè hi havia un pla
amb majúscules on aplicar-la. Un pla que
hauria estat impossible de fer possible -
valgui la redundància- sense ella.
Es pot detectar amb una certa facili-

tat, doncs, que el context de l'1-O no té res

a veure amb el que vam veure l'altre dia
al Congrés Constituent de la Crida Na-
cional. Al Congrés hi vam veure procla-
mes solemnes a favor de la unitat. Hi vam
veure centenars de cartellets alçats amb
la paraula unitat. Hi vam veure una li-
túrgia ben estudiada al voltant del man-
tra de la unitat. Però no vam veure-hi res

més que això. Cap pla concret, cap mo-
tiu evident ni estratègia visible per justi-
ficar un camí sense preguntes. Només
cartó pedra -a Catalunya la indústria del
cartó pedra és imperial- i molta ànsia de
quedar-se amb el trumfo, el diamant po-
lític, la paraula que serveix per acorralar-
ho tot i tothom. El comodí perfecte en
èpoques de sequera argumental. La llu-
minosa sortida d'emergència. La unitat.

Unitat, cridaven. Unitat
per avançar cap a on. Ja hi
tornem. Unitat per avançar
cap a on. Tu no ets inde-
pendentista. Cap a on. Tirar
endavant. Tirar endavant
com. Fas pinta d'autono-
mista. Tirar endavant com.

Tu el que vols és continuar així i fer gan-
xet a les portes de les presons. Tirar en-
davant com. Tu vius molt bé llepant-te
les ferides. Tirar endavant com. No et fa-
cis dir independentista. Tirar enda-
vant com. Vols continuar gestionant les
molles, eh. Com. Quina vergonya. Com.
Ganxet. Com. Unitat.

El comodí perfecte en èpoques de
sequera argumental. La lluminosa

sortida d’emergència. La unitat

AE Penya Esplugues
El sènior femení ha perdut tres dels

seus últims quatre partits i viu la pitjor
ratxa de la temporada. Tot i això, les de
Robert Caneda continuen en la quarta
posició i lluitaran amb el Roldán i el

Poio pel tercer esglaó del podi a la lliga. 
pàgina 12

Els semàfors

Pilar Díaz
L’alcaldessa d’Esplugues ha plantat cara
a una pintada que va aparèixer on l’a-
menaçaven de mort. Díaz assegura que
no canviarà la seva rutina i ha denunciat
els fets als Mossos perquè l’autor sàpiga

que “fer això té conseqüències”. 
pàgina 6

Colla Gegantera
Un any més, la Colla Gegantera de Sant
Joan Despí ha estat l’encarregada d’or-

ganitzar la festa dels Tres Tombs.
Aquest any, una carrossa adaptada ha
permès que persones amb diversitat
funcional poguessin fer la cercavila. 

pàgina 8
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Les claus

La por
per Jordi Lleal 

Circ de Soleil i els usurers
per David Rabadà

A les xarxes

#AbusosEsglésia #Relator #UnsQuantsOssos

Els problemes desllueixen 
la inauguració de Finestrelles

Perpinyà liderarà de nou 
la llista del PSC a Sant Just

El trasllat de la planta de Gallina Blanca
colpeja Sant Joan Despí

Mor una dona a Esplugues 
atropellada per un patinet elèctric

Nou protocol contra la violència 
masclista a Esplugues

Ens esperen dies molt durs. Els
nostres polítics, líders socials,
artistes, comandaments dels
Mossos, etcètera són a la presó,
encausats o a l’exili. Un Estat
que ens vol agenollats demanant
pietat, que no té compassió i és
venjatiu, com ho demostra te-
nir en presó preventiva nou in-
nocents durant més d’un any.
En aquest desigual combat entre
Catalunya i Espanya, caldrà ac-
tuar amb intel·ligència. Ells vol-
drien que empréssim la violèn-
cia per tenir l’excusa fàcil per
ordenar a les forces militars i
d’ordre públic arremetre contra
els ciutadans rebels. Només cal
treure lliçons de temps passats.
L’1-O, sense violència, es va anar
a votar i policia nacional i guàr-
dia civil van atonyinar de valent
àvies, joves i tota persona que
s’acostés als col·legis electorals.
No van estalviar mitjans en per-
sonal, llogant vaixells per hos-
tatjar-los, ni mitjans logístics.
Tot s’hi valia per atemorir-nos.
Imagineu-vos si hi hagués vio-
lència per part nostra... Seria un
bany de sang, amb tots els argu-
ments a favor seu. Caldrà tenir
molta fortalesa d’ànim, pacièn-
cia en rebre insults de tota
mena, valentia per sortir als car-
rers per demostrar el nostre
compromís, coratge per enfron-
tar-nos als tribunals en judicis
farsa, tremp per defensar la lli-
bertat i la democràcia, audàcia
per desemmascarar les menti-
des del relat i les acusacions in-
ventades i ànim per endegar una
campanya de desobediència ci-
vil. No hem de tenir por, perquè
com diu Jordi Cuixart: “Si jo ja
no tinc por, tu ja no tens poder”.    

Tots sabem que les compres
per Internet són usuals però
plenes de perills. El meu pecat
ha estat la confiança en les
xarxes. Aquest passat cap de
setmana buscava entrades per
al Circ de Soleil amb la il·lusa
intenció de fer-li un regal a la
meva muller, però l’obsequi
l’obtingueren uns altres, no
pas la meva dona. Buscant i
buscant vaig trobar unes en-
trades a Viagogo, nom que ja
delatava el que em trobaria,
una gogó de despeses. Un cop
vist el preu i la localització a pla-
tea, raonables, vaig accedir al
pagament, i sorpresa la meva
quan vaig acceptar les condi-
cions i tot plegat... Si la cosa ha-
via de costar 200, se’n va anar

a 400. Un dolç mail per part de
Viagogo em deia que les des-
peses de reserva, gestions, IVA
i més conceptes em duplicaven
el preu inicial. Allò ja no tenia
camí enrere i vaig trobar-me
amb unes entrades el doble
de cares del que constava al
Circ de Soleil. En fi, que me la
van fer entrar doblegada, i
quin mal. Però l’endemà de
l’espectacle, i amb tota la sor-
neguera, Viagogo m’enviava
un mail per si tenia fotos de
l’acte, fotografies prohibides
per l’organització del Circ de
Soleil. Ara la pregunta és si me
les pagaran com ells, a preu
d’or. Per cert, no vaig fer cap fo-
tografia. En fi, en aquest país no
es pot anar amb el lliri a la mà.

@Ragueneau62: Una senadora del PP cri-
tica la llei de memòria històrica: "15 mi-
lions d'euros per desenterrar uns quants
ossos". #ThisIsTheRealSpain.

@pauv1979: L'arquebisbe de #Tarragona,
Jaume Pujol, sobre les acusacions d'abu-
sos sexuals: "Han tingut els seus errors
però no són tan greus". Fàstic.

@324cat: Les tres condicions del presi-
dent Torra als pressupostos: "Relator in-
ternacional, dret d'autodeterminació i fi
de la repressió".

Les millors
perlesLínia Tres estrena 

un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Tres fa
un pas endavant en l’àmbit digi-
tal. Recentment ha posat en mar-
xa un nou web renovat i inter-
connectat amb la resta d’edi-
cions Línia i els portals temàtics
del Grup Comunicació 21, de tal
manera que a ara és molt més fà-
cil i accessible navegar entre les di-
ferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minima-

lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’em-

presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

 



líniatres.cat Febrer 2019

Esplugues

| 6

Aproven la transformació
urbanística de Can Clota

URBANISME4El Ple del passat
23 de gener va aprovar la modi-
ficació del Pla General Metro-
polità per tal de convertir part de
les parcel·les industrials del sud
del barri de Can Clota en zona re-
sidencial. El canvi afectarà les
naus on s’ubiquen els laborato-
ris CETIR i l’antiga indústria
farmacèutica Bristol-Myers
Squibb.
Amb la nova ordenació, l’A-

juntament preveu que el barri
guanyi zones verdes, espais per
construir-hi equipaments i una
millor connexió amb el Parc de

la Solidaritat, que s’aconseguirà
amb l’ampliació del carrer de l’O-
riol. A més, està previst que es
construeixin gairebé 170 nous
habitatges, una cinquantena dels
quals seran de protecció oficial.
Des del govern defensen que

aquest projecte beneficiarà el
barri i permetrà transformar
una zona industrial que actual-
ment està en desús.
El punt es va aprovar amb els

vots a favor del PSC, ERC, PP,
PDeCAT i Canviem, les absten-
cions de Cs i la CUP i el vot en
contra d’ICV.

L’Institut Severo Ochoa
construirà una bèstia festiva

EDUCACIÓ4L’Institut Severo
Ochoa ha estat un dels quatre
centres educatius catalans es-
collits per formar part del pro-
jecte ‘Treu la teva Bèstia’, que
pretén fomentar la cohesió i la
inclusió social de la ciutat a tra-
vés de les festes populars i la seva
imatgeria.
Per fer-ho, els alumnes de

l’institut seran els encarregats de
construir una bèstia d’imatgeria
festiva similar a les que hi ha a
molts pobles i ciutats de Cata-
lunya. Però perquè veïns i veïnes
s’impliquin en el projecte i sen-

tin que la nova bèstia popular
també és seva, podran veure els
dissenys proposats al centre i vo-
tar-los per decidir quin és el
que s’ha de construir.
Des de Coopgros, impulsors

d’aquesta iniciativa, posaran a
disposició del centre diferents
mestres artesans que ajudaran
els alumnes a construir l’animal
festiu.
A més, un grup d’antropòlo-

gues s’encarregarà de crear una
llegenda per a la bèstia i també
es posarà en marxa una colla ta-
balera per acompanyar-la.

La directora de l’Aeroport
reivindica la dona en el sector
SOCIETAT4Sonia Corrochano és
la directora de l’Aeroport del
Prat des del 2012. Formada en
enginyeria aeronàutica, ha des-
envolupat la seva carrera en el
món de la construcció, els pro-
jectes i la gestió dels aeroports.
Dilluns 11 de febrer, Corro-

chano va oferir una conferència a
Esplugues sota el títol ‘Les dones
al món de l’aeronàutica’, emmar-
cada en el Dia Internacional de les
Dones i les Nenes en la Ciència.

Durant l’acte, va explicar que
entre els deu aeroports més im-
portants d’Europa, només en
dos hi ha una dona com a direc-
tora. A més, Corrochano va afe-
gir que cal el suport “familiar” i fo-
mentar la vocació de les dones per
a les ciències i les enginyeries.
En aquest sentit, va animar

“totes les noies perquè s’hi dedi-
quin” i va recordar que “a Cata-
lunya es necessiten més profes-
sionals de l’aeronàutica”.

Cultura | Els Museus d’Esplugues reben prop d’11.500 visitants
11.444 persones han passat pels museus de Can Tinturé i La Rajoleta durant el 2018, confir-
mant la recuperació iniciada el 2016 després de la crisi. A més, segons un estudi d’Esade,
els dos espais culturals van generar 1,71 euros per cada euro d’inversió de l’administració.

POLÍTICA4L’alcaldessa Pilar
Díaz ha explicat a Línia Tres que
dimecres 12 de febrer ha pre-
sentat una denúncia als Mossos
d’Esquadra per la pintada que va
aparèixer al Casal de Cultura
Robert Brillas on l’amenaçaven
de mort amb la frase “Pilarin al
paredon!”. Tot i que la policia ca-
talana ja va obrir diligències
d’ofici el mateix diumenge 10 de
febrer, el dia que es va fer la pin-
tada, l’alcaldessa va decidir pre-
sentar la denúncia perquè, a
través de Twitter, també va rebre
amenaces contra els seus fills.
Davant de l’amenaça, Díaz

assegura que “no canviarà res” i
que continuarà “fent com sem-
pre”, sense variar la seva rutina.
Per altra banda, afirma que a ella
no li agraden les pintades, siguin
del tipus que siguin, i considera
que hi ha altres maneres d’ex-
pressar-se democràticament.
Pel que fa a l’autor de la pin-

tada, l’alcaldessa diu que no te-

nen cap indici de qui la pot ha-
ver fet, però explica que va pre-
sentar la denúncia perquè la
persona que hi hagi al darrere si-
gui conscient que “això té con-
seqüències”.

SUPORT TRANSVERSAL
El mateix diumenge, després de
penjar la imatge a Twitter, Díaz
va rebre el suport de polítics de
diferents ideologies, com per
exemple la del conseller de Po-
lítiques Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró, entre al-
tres representants públics.

Pilar Díaz denuncia als Mossos la
pintada on l’amenacen de mort
» També ha rebut amenaces contra els seus fills per Twitter

» L’alcaldessa diu que no està preocupada i manté la seva rutina

RECLAMEN JUSTÍCIA
PER A CARRASCO

4”Fins que no torni l’Adri,
no hi haurà justícia!” deia la
pancarta que els CDR van
deixar davant la porta del
jutjat de la ciutat el 4 de fe-
brer. L’acció, que també va
servir per denunciar l’inici
del judici contra l’1 d’octu-
bre amb una pila d’escom-
braries, es va repetir en al-
tres ciutats del país.
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Sant Joan Despí

TRADICIÓ4Uns 140 carros, ca-
valls i bèsties van tornar a sortir
al carrer el passat diumenge 10
de febrer per celebrar la tradi-
cional cercavila que caracteritza
la Festa dels Tres Tombs.
La Colla de Geganters va

tornar a ser l’encarregada d’or-
ganitzar una nova edició d’a-
questa festa, que recorda el
passat agrícola de la ciutat,
quan la majoria de santjoa-
nencs i santjoanenques es de-
dicaven al conreu.

Aquest any, l’abanderat de la
festa va ser el Bar Marquès. Jo-
sep Piqué va explicar que la jun-
ta va triar aquest establiment
perquè “acaben de fer els 50
anys”, ja que el bar va obrir les
portes el 1968. A més, “encara el
porten els familiars dels funda-
dors.”
Piqué va afegir que “és un lloc

molt carismàtic i els seus pro-
pietaris sempre han estat molt
col·laboradors en tota mena
d’activitats de ciutat”.

Pel que fa a la cercavila, el
Grup d’Esplai Castanyot va anar
amb un carro especial per cele-
brar el seu 50è aniversari. Tam-
bé va tenir un lloc d’honor el ge-
gant Jujol, que aquest any com-
memora els 140 anys del naixe-
ment de l’arquitecte a qui ho-
menatja.
A més, els usuaris de l’entitat

santjoanenca Tastidis van poder
participar en els tombs gràcies a
un carro adaptat per a persones
amb diversitat funcional.

La tradició brilla als Tres Tombs

Política |Manuel Ruiz, cap de llista de Sociedad Justa Despí
L’infermer Manuel Ruiz, que treballa al CAP Verdaguer del barri Centre, ha estat
l’escollit per encapçalar la llista i ser el candidat a l’alcaldia de Sociedad Justa

Despí. Ruiz també és el president del partit i un dels quatre membres fundadors. 

Polèmica per l’enderroc
del local de l’AV El Pi

ENTITATS4L’enderroc de l’edifici
ubicat al número 39 de l’avingu-
da de Barcelona, al barri Centre,
ha estat envoltat de polèmica. En
aquest immoble, construït als
anys 50 en uns terrenys qualifi-
cats de zona verda, no hi vivia
ningú. Però l’Associació de Veïns
El Pi encara tenia la seva seu als
baixos.
Tot i que l’entitat ja té un nou

local al carrer Previsió, aquest en-
cara no està condicionat. Segons
l’associació, les obres que s’hi

havien de fer al novembre s’han
anat endarrerint i encara no es-
tan acabades. L’entitat volia evi-
tar haver de fer dos trasllats i anar
directament al nou local, i per
això demanava aturar l’enderroc
de l’edifici fins que l’altre estigués
enllestit.
Després d’aturar un primer

enderroc el 21 de gener, a finals
de mes l’associació va decidir
deixar el local. Fins que no puguin
anar al nou faran les seves acti-
vitats a la Masia de Ca l’Armand.

L’edifici estava en un espai qualificat de zona verda. Foto: Ajuntament

SOCIETAT4Els treballadors i
treballadores de Gallina Blanca
continuen lluitant per evitar que
l’empresa tanqui la fàbrica que
té a la ciutat per, diuen, requa-
lificar-ne els terrenys i cons-
truir-hi un hotel, oficines i ha-
bitatges. Per tal de mantenir els
70 llocs de treball que genera la
factoria, el 31 de gener es va con-
vocar una vaga de 24 hores que
va tenir un seguiment massiu,
segons els sindicats.
Aquella mateixa tarda es va

convocar una manifestació que
va recórrer els carrers de la ciu-
tat i que va acabar davant l’A-
juntament poca estona abans
que comencés el Ple. Durant el
debat, tots els partits van apro-
var una declaració institucional
contra el tancament de la fàbri-
ca del grup Agrolimen i a favor
de la indústria, tant a la ciutat
com a la resta de la comarca. Els
grups polítics també van dema-
nar que es mantinguin els llocs

de treball i que es preservin els
projectes industrials a la ciutat.
Una setmana abans, el 23 de

gener, els treballadors van orga-
nitzar una assemblea que va om-
plir de gom a gom la sala d’actes
del Centre Cívic de les Planes per
rebre el suport de centenars de
santjoanencs i santjoanenques.

REUNIÓ AMB EL GOVERN
A principis de mes, el comitè
d’empresa es va reunir amb Cha-
kir el Homrani, conseller de Tre-
ball, per demanar-li que s’impli-
qui en la lluita per evitar el tan-
cament. El conseller va assegurar
que “el manteniment de llocs de
treball és una prioritat de país”.

Els treballadors volen evitar el tancament de la fàbrica. Foto: CCOO

La plantilla de Gallina Blanca
fa vaga per aturar el trasllat

» Tots els partits del Ple aproven una moció per donar-li suport
» El comitè d’empresa es reuneix amb el conseller El Homrani
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Sant Just Desvern

SOCIETAT4Un treballador va
morir i un altre va resultar ferit
mentre desmuntaven l’estruc-
tura d’una grua de construcció el
passat diumenge 10 de febrer.
Els fets van passar al número 35
del carrer Major, en una parcel·la
on s’ha construït un bloc de pi-
sos. Els dos treballadors estaven
desmuntant la grua quan, per
causes que encara s’estan in-
vestigant, l’estructura es va des-
plomar i va atrapar un dels ope-
raris. Els Mossos d’Esquadra
expliquen que tot i que els serveis
d’emergència van actuar amb ra-
pidesa, no van poder fer res per
salvar-li la vida. La víctima és un
home de 41 anys i veí de Ripollet.
Un altre operari, que també

estava treballant en la retirada de
la grua, va resultar ferit menys
greu al quedar atrapat per l’es-
tructura i va ser traslladat a
l’hospital Moisès Broggi de Sant
Joan Despí pels Serveis d’E-
mergències Mèdiques.

VEÏNS DESALLOTJATS
En desplomar-se, l’estructura
de la grua va caure sobre l’edifi-
ci del costat i en va malmetre la
teulada. Tot i que els vuit veïns
que habiten el bloc afectat van
resultar il·lesos, els Bombers
van recomanar que desallotges-
sin l’edifici mentre es feien les

feines de reparació de la teulada
i s’acabava de desmuntar l’es-
tructura de la grua.
Finalment, després de com-

provar que els danys no havien
afectat l’estructura de la casa, els
Bombers van permetre que tor-
nessin al seu habitatge aquella
mateixa tarda.

La grua es va desplomar sobre l’edifici del costat. Foto: Twitter (sonia280872)

Un operari mort i un altre ferit en
caure la grua que desmuntaven
» Els fets van passar en una parcel·la en obres del carrer Major
» La grua es va desplomar sobre el sostre de l’edifici del costat

La Policia Local aposta
per les noves tecnologies

SEGURETAT4Els agents de la
Policia Local han presentat el
seu projecte per adaptar-se a les
noves realitats i cobrir les neces-
sitats del municipi en matèria de
seguretat.
Per aconseguir-ho, el cos re-

forçarà la policia de proximitat, la
prevenció i la innovació, aprofi-
tant les noves tecnologies. En
aquest sentit, la Policia Local
treballa amb una aplicació que els
santjustencs i santjustenques po-
den fer servir per comunicar-se

amb els agents de manera àgil i
immediata. A més, des de mitjans
de desembre el cos també utilit-
za un sistema pioner per detec-
tar quins vehicles entre i surten
del municipi.

AMAGATS SOTA EL LLIT
Per altra banda, dissabte 2 de fe-
brer els Mossos van detenir dos
lladres que, mentre robaven en
una casa del municipi, s’havien
amagat sota d’un llit perquè els
agents no els descobrissin.

MOBILITAT4Les reformes que
estan en marxa al carrer Mercat,
i que l’Ajuntament preveu tenir
enllestides al març, estan com-
plicant la mobilitat dels veïns i
veïnes del barri Centre.
Un altre dels sectors que

s’està veient afectat per les obres
que impulsa el govern municipal
és el dels comerciants.
Per tal d’intentar reduir l’im-

pacte en els comerços de la zona
del Centre i evitar que les obres
treguin clientela als botiguers del

Mercat i del seu entorn, l’Ajun-
tament ha decidit canviar pro-
visionalment el sentit de circu-
lació d’alguns carrers per facili-
tar l’accés dels vehicles a l’apar-
cament del Mil·lenari.
A més, el consistori manté la

iniciativa que va posar en mar-
xa durant les festes nadalen-
ques de donar tiquets de la zona
blava als comerciants del centre
perquè els entreguin als clients
i així fomentar el comerç local i
de proximitat.

EL PARC JA TÉ NOM
Una altra de les obres enllestides
recentment és el parc que s’ha
construït a la cruïlla entre el ca-
rrer Major i la Rambla. Final-
ment, la nova zona verda es dirà
Parc de la Rambla.
Així ho han decidit 420 dels

680 veïns que van participar en
el procés participatiu, gairebé un
62% dels santjustencs i santjus-
tenques que van votar. En segon
lloc va quedar Plaça 1 d’Octubre,
que va rebre 233 vots.

La Policia Local aposta per la proximitat i les noves tecnologies. Foto: Ajuntament

Dificultats de mobilitat al Centre

Política | Anna Vilanova guanya les Primàries 
El projecte Alcaldia Republicana, que s’ha unit al moviment Primàries per ela-
borar llistes independentistes per a les municipals, va triar els candidats a prin-
cipis de mes. Anna Vilanova va ser la més votada, rebent el suport de 403 veïns.
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GASTRONOMIA4Sabors de
l’Horta és un nou col·lectiu gas-
tronòmic que promociona la
gastronomia de la comarca, feta
a partir dels productes que es
cultiven al Parc Agrari.
Aquest 2019, a la guia hi

apareixen 53 restaurants, cosa
que representa la incorporació
de deu nous establiments. Un
d’ells és el 33rd Gastro Bar food
& drinks, de l’Hotel Abba Garden
d’Esplugues. Aquest any és l’ú-
nic restaurant de la ciutat que
apareix a la guia. Sant Just tam-
bé suma un restaurant a la guia

amb El Mirador de Sant Just, co-
mandat pel xef Joan Mascaró.
Per la seva banda, Sant Joan

és qui més n’aporta dels tres mu-
nicipis, amb el Bocado, el Follia
i Follia de pot i el Solana Res-
taurant.
El punt en comú que com-

parteixen aquests cinc restau-
rants i la resta d’establiments
que formen part de la guia és que
entre les propostes gastronò-
miques que ofereixen les seves
cartes hi ha, durant tot l’any, pro-
ductes cultivats al Parc Agrari del
Baix Llobregat.

OBERTURA4La cadena de su-
permercats alemanya Lidl ha
obert a Esplugues la botiga més
gran que té a tot l’Estat. L’esta-
bliment, que serà un referent de
la companyia perquè també és el
centre energèticament més efi-
cient, ocupa una superfície de
1.800 metres quadrats a l’espai
que, durant 40 anys, va ser el
restaurant Los Tres Molinos.
De fet, l’edifici està catalogat
com a Bé Cultural per l’Ajunta-
ment d’Esplugues des de 1984.
Per tirar endavant la trans-

formació, Lidl hi ha destinat 15
milions d’euros, que han servit
per adequar tot l’espai interior,
construir 150 places d’aparca-
ment repartides en dues plantes
i la instal·lació de quatre punts
de càrrega de vehicles elèctrics.
Pel que fa a l’estalvi energè-

tic, Lidl aposta per un nou sis-
tema de climatització que trac-
ta cada àrea de la botiga de
manera individualitzada, cosa

que representa un 20% d’estal-
vi energètic. També es redueix
el consum gràcies a la tecnolo-
gia led utilitzada en la il·lumi-
nació. Finalment, tot plegat es-
tarà controlat per un sistema
domòtic.

MÉS BOTIGUES A LA CIUTAT
A banda d’aquest supermercat,
Lidl obrirà dues noves botigues
més a la ciutat, que es faran als

dos mercats municipals que es-
tan en ple procés de reforma.
Com explica Jordi Massó,

director d’Expansió i Immobles
de Lidl a Catalunya, des de la
companyia estan contínuament
buscant “noves ubicacions a tota
l’àrea metropolitana per seguir
obrint noves botigues”, com es
pot veure a Esplugues. Massó
diu que d’aquesta manera volen
“apropar-se” als seus clients.

Lidl aposta per Esplugues amb
l’espai més gran que té a l’Estat

Cinc restaurants locals,
a la guia Sabors de l’Horta

Entrevista

Finestrelles | MediaMarkt ja funciona amb normalitat
La nova botiga de MediaMarkt de Finestrelles, la 87a que la cadena obre a l’Estat, ja funcio-
na a ple rendiment. L’espai, d’uns 2.000 metres quadrats, és un dels més innovadors de la

companyia. També ha obert les portes la nova botiga de material esportiu Decathlon.

Perfil | Una aposta per la renovació des de dins
Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part 
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat 
des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona. 
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació.  “Si no
expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflectei-
xi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és

permanent. El segon, els autònoms
i les microempreses. El 97% de les
400.000 empreses que conformen la
Cambra són empreses d’una a nou
persones.I el tercer és la internacio-
nalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfo-
ra i d’enfora cap a Catalunya. 

Catalunya és una gran destinació
turística. Vostè diu que la Cambra
ha de fer pedagogia sobre la ri-
quesa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com un
fet aïllat al marge de les ciutats. S’ha
de mirar com una activitat ciutada-
na, que no hi hagi una diferència en-
tre nosaltres i ells.  Si es trenca aques-

ta barrera, el ciutadà veurà que el tu-
risme és bo per a les ciutats. 

A la seva llista hi ha represen-
tants del petit comerç. ‘Anem per
feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és l’eix
vertebrador de la nostra candidatura
i sempre ha de ser el centre d’aten-
ció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de les ciutats. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empresa-
rial, no hi ha res a fer. Després hi ha

la importància de la formació, que la
Cambra l’ha de donar, i que ha d’in-
cidir en el fet de fer de la compra una
experiència interessant. Aquí és on
el petit comerç ha de demostrar la
seva professionalitat. On és imbati-
ble és en l’assessorament. 

Mirant la llista de candidats, tindrà
tres rivals més. Sembla que seran
unes eleccions disputades, però
també s’ha parlat de pactes.
Les eleccions són per això, perquè es
presenti tanta gent com vulgui. Dit
això, trobo a faltar programa en les
altres candidatures, mentre que no-
saltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

so que puc aportar coses junta-
ment amb els altres candidats. 

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític. 

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser un
pas en la qualitat democràtica de
la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present. Però
cal aplicar-lo bé, de forma rigorosa,
perquè si no es pot donar peu a fraus
que enterboleixin les eleccions.

Albert Ribas
BARCELONA

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

El supermercat ocupa 1.800 metres quadrats de l’antic Tres Molinos. Foto: Lidl
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

Pàgines especials

@diba



La pitjor ratxa del curs, amb tres
derrotes en els darrers quatre
partits, ha fet que el sènior femení
de l’AE Penya Esplugues s’hagi
despenjat de les dues primeres
posicions. Després de no puntuar
contra l’UCAM (3-2), la Univer-
sidad de Alicante (1-2) i el Viaxes
Amarelle (5-3), les blanc-i-ver-
melles han baixat fins a la quar-
ta plaça (l’FSF Roldán és el tercer
classificat després de 17 jornades).
La Primera Divisió tornarà a

posar-se en marxa el pròxim dis-
sabte 23, quan les espluguines re-
bran la visita de l’AD Sala Zara-
goza. El primer partit del març
serà una visita a la pista de l’FSF
Móstoles, mentre que en el segon
cap de setmana del mes que ve,
el Guadalcín visitarà les Moreres.
El calendari, sobre el paper, pre-

senta tres reptes més exigents que
els darrers per a les de Caneda.
Durant aquesta aturada de la

competició (que encara dura),
Anna Muniesa i Marta de los
Riscos s’han proclamat campio-
nes d’Espanya amb la selecció
sub20. De los Riscos, a més, va fer
el primer gol de la final del pas-
sat diumenge 10 contra Galícia
(2-1), mentre que l’actuació de
Muni sota pals també va ser de-

cisiva perquè l’equip de Jordi
Gay no encaixés més gols.

FREC A FREC
Per la seva banda, el sènior mas-
culí continua el seu frec a frec con-
tra el Les Corts UBAE per la pri-
mera plaça del grup 2 de Terce-
ra. Ara, els espluguins tenen dos
punts menys que els de Barcelo-
na, i jugaran contra Molins 99,
Amposta o AECS, entre d’altres.

Mala ratxa: la Penya Esplugues
ha perdut 3 dels últims 4 partits
» La selecció sub 20, amb dues jugadores del club, campiona estatal
» El sènior masculí empata i veu com l’UBAE s’escapa a dos punts

Els Jujol Jokers volen créixer 
en els partits a domicili

No és estrany que
els equips, practi-
quin l’esport que
practiquin i en totes

les categories, obtinguin més re-
sultats com a locals que no pas a
domicili. I aquest és el cas dels
Jujol Jokers, que volen aconse-
guir millorar els resultats acon-
seguits que juguen lluny del Po-
liesportiu del Mig. 
I és que per trobar la darrera

victòria de l’equip santjoanenc cal
remuntar-se fins a finals del mes
d’octubre de l’any passat, quan
l’equip va aconseguir una con-

vincent victòria contra l’avant
penúltim, el Tres Cantos (3-6).
Ara, quan falten cinc jornades

perquè s’acabi la fase regular de
la Liga Elite masculina, el conjunt
de Sant Joan és sisè amb 16
punts, sis menys que el quart. El
play-off, numèricament, no és
impossible, tot i que sí que en-
guany està força complicat.
Els Jokers afrontaran els dos

darrers partits del mes a casa (el
dia 17 contra el Valladolid i el 24
contra el Tres Cantos), mentre
que el primer repte del març
serà a la pista del Castellbisbal.

El CV Esplugues ja afronta 
la recta final de la temporada

Amb la tranquil·litat
de ser en la zona cò-
moda de la classifi-
cació. El sènior fe-

mení del Club Vòlei Esplugues
afronta l’última fase del curs en
el grup B de la Superliga Feme-
nina 2 sense urgències.
L’equip va començar aquesta

darrera part de la temporada el
passat dissabte 9 perdent a Pal-
ma de Mallorca contra el Ciutat
Cide (3-1, en un partit en el qual
les espluguines van adjudicar-se
el segon dels punts contra un dels
clars candidats a l’ascens). Des-

prés d’aquesta derrota, el CVE és
sisè amb 26 punts, quatre més
que la Universitat d’Alacant i
dos menys que el CV L’Illa-Grau
de Castelló de la Plana.
La competició s’aturarà el

tercer cap de setmana del mes, de
manera que les espluguines no-
més afrontaran un partit més
abans de l’arribada del març, el
pròxim diumenge 24 a les Mo-
reres contra un rival directe, l’A-
rona Tenerife Sur. Precisament
el diumenge 3 del mes que ve, el
CVE es veurà les cares contra el
CV L’Illa-Grau.

Quatre xocs decidiran si el
Sant Just disputa el ‘play-off’

Quatre jornades ho de-
cidiran tot. L’HC Sant
Just de Ferran Pujalte
es jugarà les opcions

d’acabar entre els quatre mi-
llors classificats del grup 1 de la
segona fase de la Lliga Nacional
Catalana i, per tant, tenir dret a
disputar el play-offd’ascens a la
lliga OK Plata.
Ara, mateix, els santjustencs

sumen 13 punts, un menys que
el filial del Noia i el GEiEG (el

quart, que disputaria la post
temporada), de manera que té
opcions reals d’acabar en aquest
top four d’equips.
El pròxim dia 16 a tres quarts

de vuit del vespre, l’equip rebrà la
visita del líder, el Piera, en la pri-
mera d’aquestes tres finals. L’úl-
tim desplaçament d’aquest tram
de la lliga serà el diumenge 24, a
la pista de l’HC Sentmenat, men-
tre que els dos darrers partits de
la lliga seran a principis de març.

Sant Just | David Buenacasa acaba la Montane Spine Race
La Montane Spine Race éss una de les proves de resistència més prestigioses i dures del 

món, i el santjustenc David Buenacasa ja pot presumir d’haver-la acabat. L’atleta va ser un
dels 73 participants que va completar el recorregut, durant el mes passat a la Gran Bretanya.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Les de Robert Caneda han vist com les dues primeres s’allunyen. Foto: AEPE
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La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el
passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però
no es va fer cap referència directa al conflicte cata-

là. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar
aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor ac-
tor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El rei-
no.En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
añoshe après que l’odi és antipolític. Tant de bo

puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Cata-
lunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor va
dir a TV3, les quals van encendre les xarxes socials

uns minuts més tard amb opinions en contra 
i a favor de les declaracions del malagueny.

No t’ho perdis

La felicitat arriba de les terres de Po-
nent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i pas-
sar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinze-
llades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Plou sobre mullat
Kapritxo

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposi-

ció ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivèn-
cies de l’escriptor durant els darrers compassos de la gue-
rra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Funda-
ció Josep Pla  i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Gi-
rona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, ob-
jectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya. 

A N T O N I O  D E  L A  T O R R EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors més reconeguts 
Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’ 

Famosos

Parlar sobre el conflicte català 
El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

Crítiques i elogis a l’actor  
Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

QUÈ HA FET?

La fitxa

La Sala Petita del TNC acull un reparti-
ment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i en-
ginyoses de Shakespeare. El rei de Na-
varra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

L’antropòleg Marc Augé reflexiona so-
bre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per re-
cords, memòria i experiències comu-
nes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’a-
profitar els petits moments d’alegria.

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

L’estrena de la setena temporada d’a-
questa sèrie és imminent. Els seus cre-
adors ja han confirmat que serà la pe-
núltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament 
d’Intel·ligència siguin detinguts.

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa

Viu en línia

Llibres Teatre Música Pelis i sèries
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| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar
l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.
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DIJOUS 14 DE FEBRER
19:00 Una tarda pensada per als fanàtics del for-
matge. En aquesta sessió es podrà fer un tast
d’algunes de les varietats més delicioses
del món. / Espai Jove Remolí.

DIUMENGE 17 DE FEBRER
12:00 Des del més petit de la casa fins al més
gran, tothom podrà gaudir i passar una
bona estona en el concert que Dàmaris Ge-
labert farà el dia 17 a la ciutat. / Teatre Mer-
cè Rodoreda.

DIVENDRES 22 DE FEBRER
21:00 Las amígdalas de mis amígdalas son mis

amígdalas és un espectacle d’stand up comedy
protagonitzat per Luis Piedrahitana i que ara
aterra a la ciutat. El preu de l’entrada és de
15 euros. / Teatre Mercè Rodoreda.

DIVENDRES 15 DE FEBRER
20:00 Fabra avui. La reforma del català i els rep-

tes actualsés el nom de la pròxima conferència
del Grup de Tertúlies de l’Ateneu que tindrà
la presència de la filòloga Mari Àngels Mas-
sip. / Sala Piquet de l'Ateneu.

DIMARTS 19 DE FEBRER
16:30 El Banc de Sang i Teixits arriba a la ciu-
tat per instal·lar una de les seves unitats mò-
bils, que recollirà les donacions del veïns i de
tothom de la comarca que vulgui ser solida-
ri. / Casal de Joves.

DIMECRES 20 DE FEBRER
SANT BOI Tertúlia i comentaris en anglès del lli-
bre Canterville ghost and other stories, adap-
tació del clàssic d’Oscar Wilde, que s’emmarca
en les activitats del Reading club (19:00). / Bi-
blioteca Jordi Rubió i Balaguer.

23 I 24 DE FEBRER
SANT BOI Dphotosb. grup fotogràfic santboià,
s‘encarregarà de coordinar un taller de dues
sessions d’introducció a la fotografia (Matí-
Tarda). / Casal de Camps Blancs.

DISSABTE 16 DE FEBRER
SANT JUST Partit d’hoquei patins de la desena
jornada del grup de la segona fase de la Na-
cioanl Catalana entre l’HC Sant Just i l’HC Pie-
ra (19:45). / La Bonaigua.

SANT FELIU L'exposició Velázquez i el
Segle d'Or serà el leitmotiv d’una de les
tertúlies d’art d’aquest mes. / Biblio-
teca Montserrat Roig.

A Sant Feliu es parlarà sobre
l’obra de Diego Velázquez
Dimarts 19 de febrer a les 19:00

Des del passat dia 7 està en marxa una
mostra amb algunes de les grans
il·lustracions de l’arquitecte Josep
Maria Jujol. Cal consultar horaris. / Cen-
tre Jujol Can Negre.

Continua en marxa la mostra
‘Jujol, grans dibuixos’

Tot el mes

No estiguis tan segur, de Lluís Llort, serà
el títol protagonista de la pròxima ses-
sió de la Tertúlia literària. L’autor par-
ticiparà en aquesta sessió. / Bibliote-
ca Pare Miquel.

‘No estiguis tan segur’, l’obra 
de la pròxima ‘Tertúlia literària’

Dimarts 19 de febrer a les 19:00

ESPLUGUES Partit de futbol sala de la
quinzena jornada de la Divisió d’Ho-
nor femenina entre l’AE Penya Esplu-
gues i el Zaragoza. / CEM Les Moreres.

La Penya Esplugues tanca
el mes contra el Zaragoza
Dissabte 23 de febrer a les 16:00

P R O P O S T E S
agenda@comunicacio21.com

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan
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