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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
ESPLUGUES
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

El pensament màgic de la riquesa
per Francesc Reina

Gallina Blanca

L’empresa tancarà la fàbrica de Sant Joan
Despí per construir-hi habitatges i un hotel després d’arribar a un acord amb els
treballadors. La companyia ha aconseguit
el que volia, però es podria haver estalviat
una vaga si hagués negociat d’entrada.
pàgina 8

El 82% del creixement de la riquesa
Avui dia sabem que la part que es beHi ha una altra veritat. Ens explica el
mundial de l'últim any ha anat a mans de neficia de la desigualtat extrema ho és professor Anand Giridharadas que viuen
l'1% més ric, mentre que la meitat més po- gràcies a herències, monopolis i relacions en la fantasia de posseir la brillantor mobra de la població mundial no li ha arri- de nepotisme o connivència amb els go- ral del donant, del filantrop generós, el
bat res. L'any passat es va produir el ma- verns: manipulen les polítiques públi- que ens salva dels dimonis ... Que les sejor augment en el nombre de milmilio- ques per reforçar els monopolis existents ves riqueses són resultat del talent, el trenaris de la història, un cada dos dies. En i crear-ne de nous; acords de privatit- ball, l'esforç i la innovació, i que això ens
12 mesos, la riquesa d'aquesta elit ha aug- zació, lliurament de recursos naturals beneficia al conjunt. Insisteixen que tot
mentat en 762.000 milions de dòlars. Són per valors irrisoris, corrupció en les al que hem arribat és gràcies a la seva inquantitats que equivalen al necessari per compres públiques, bonificacions fiscals, tervenció i que el model privat és el més
acabar amb la pobresa extrerentable. En les seves rema al món fins a set vegades.
unions es conjuren amb el
Mentrestant, les dones Els pròxims 20 anys, 500 dels homes més ferm propòsit de seguir en la
en la seva gran majoria aporseva obstinació quan la verirics del món traspassaran més de 2,4
ten a l'economia mundial bitat és que la major inversió
lions de dòlars no remunerats
l’han obtinguda amb els dibilions de dòlars als seus descendents ners de les institucions púper treballs en la cura. Actualment hi ha 2.043 persones
bliques, és a dir, amb els diamb fortunes per damunt dels mil mi- buits legals, etc, són diferents maneres ners de tothom, amb el que cobrem o el
lions de dòlars, de les quals nou de cada en què els seus interessos privats aug- que hauríem de cobrar.
deu són homes.
menten a costa d’allò públic. En els pròUna de les principals funcions del
Entre 2006 i 2015, els salaris van aug- xims 20 anys, 500 dels homes més rics pensament màgic és la reducció de l'anmentar una mitjana d'un 2% anual men- del món traspassaran més de 2,4 bilions sietat i per evitar-la es busca justificar tot
tre que la seva riquesa es va incrementar de dòlars als seus descendents. Mentre el que ens envolta, malgrat que sigui toen un 13%, 21 vegades més. Les últimes milions d'éssers segueixen percebent sa- talment fals. Abans, el pensament màgic
dades indiquen que 42 persones pos- laris de pobresa, les retribucions dels ac- només s'atribuïa a l'egocentrisme inseeixen actualment la mateixa riquesa que cionistes i dels directius s'han disparat, fantil i als adults malalts mentals amb
els 3.700 milions més pobres del món. En amb poc més d'un dia de treball, un di- greus trastorns obsessius, idees delitots els països es repeteix la mateixa di- rector general guanya el mateix que un rants i psicosi. La mentida també pul·lula
nàmica, són càlculs d'Oxfam i d’altres. treballador durant tot l’any.
en el seu carreró fantàstic.

Clara Peya

La pianista i compositora santjustenca
ha rebut el premi Enderrock al Millor
disc del 2018 per l’àlbum ‘Estómac’.
Aquest guardó reconeix la capacitat creativa i al talent de Peya, que també reivindica el paper de la dona en la cultura.
pàgina 10

Berta Velasco

La capitana del primer equip de la Penya Esplugues va fer història el mes passat, formant part de la selecció espanyola que va guanyar la primera Eurocopa
de la història. Velasco no oblidarà mai el
17 de febrer, el dia que va alçar la copa.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@AlbanoDante76
Es tan terriblemente
doloroso escuchar a
Millo como preocupante.
Han decidido que el objetivo es aplastar cualquier movimiento de 2,5 millones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorablemente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

@apuente
Cabify está en su derecho de gastar todo el
tiempo y dinero que quiera buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde operan empresas que sí saben sacar beneficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.
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@laiamauribaraza
A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les
tasques reproductives de
les dones del vostre voltant perquè puguin mobilitzar-se i quedeu-vos a segona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’oblideu de tot plegat. #VagaGeneralFeminista.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@BernatDedeu
Melero excel·leix al Tribunal Suprem perquè
sap on és, té cultura jurídica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és espanyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

la Unió Europea només hi ha un país que en els càrrecs directius de les empreses hi ha més dones que homes. Es tracta de Letònia, on les dones directives representen el 56%
dels llocs. Al conjunt de la Unió Europea la mitjana és molt més baixa, ja que la proporció és d’un 64% d’homes i un 36% de dones.

A

a “casa dels horrors”. Així és com es coneixia una residència
de Cadis que la Guàrdia Civil ha desmantellat recentment.
La parella de cuidadors mantenia els avis i àvies en condicions deplorables mentre s’apropiava del seu patrimoni. Cinc
persones van morir mentre estaven sota la seva tutela.

L

l Príncep Harry va aprofitar un discurs durant un acte benèfic
per mostrar-se molt crític amb el paper dels mitjans de comunicació. El fill del Príncep Carles i Lady Di va afirmar que els mitjans “distorsionen la veritat” i els va acusar, juntament amb les xarxes
socials, de ser una influència negativa molt forta per als més joves.

E

n jutjat de Madrid ha acceptat per primera vegada investigar Billy el Niño, i quatre altres policies, per un delicte
de lesa humanitat. Antonio González Pacheco, Billy el
Niño, va ser inspector de la Brigada Politco Social de franquisme i arrossega un gran nombre d’acusacions per tortures.

U

ecentment s’ha conegut el cas de la segona persona en tot el
món que ha aconseguit curar-se del virus del VIH sense medicació. L’afectat es va sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare per tractar un limfoma i ja porta un any i mig sense el virus
tot i que no segueix cap tractament antiretroviral.

R
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Pilar Díaz denuncia als Mossos
la pintada on l’amenacen de mort
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Els problemes desllueixen
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3
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colpeja Sant Joan Despí
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Llum verda d’Esplugues
al Lidl del Tres Molinos
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Sant Joan Despí edita
un àlbum de cromos sobre Jujol

Independent?

Presos polítics a Catalunya

per Amadeo Palliser

per Lola Salmerón

L'Estat espanyol està invertint
múltiples recursos per publicitar, interna i externament, l'excel·lent nivell de la seva democràcia, la separació de poders,
la independència judicial, etc.
Que un estat exerceixi aquesta
activitat de propaganda és degut al reconeixement de la seva
pròpia debilitat o, més aviat, a
la voluntat manipuladora per
tapar les seves vergonyes. Però
no hi ha campanya possible
que pugui contrarestar el fet
de tenir els representants polítics i líders socials catalans en
presó preventiva des de fa més
d'un any. En el judici, amb un
tribunal escollit per a l'ocasió,
es compleixen els formalismes
de cara a l'exterior, però vulnerant els drets bàsics dels
presos: idiomàtics (no se'ls
permet testificar en la seva
llengua pròpia, el català, sinó
que han de fer-ho en la seva
segona llengua, l'espanyol) i la
cura de les seves condicions físiques (durant diversos mesos
hauran de realitzar setmanalment cinc o sis llargs desplaçaments des de la presó en males
condicions i, en finalitzar la
sessió, tornar a la presó per
adaptar-se als horaris d’aquesta, amb el que es dificultarà el contacte amb els seus
advocats).
Aplicar la normativa habitual, a un procediment que durarà mesos, sense considerar
que l'esgotament físic i psíquic
dels acusats incidirà en la seva
pròpia defensa, deixa en evidència una Justícia que busca
ratificar un càstig exemplar decidit per endavant.

En ple segle XXI ens trobem a
Catalunya amb presos polítics. Costa d'entendre la repressió brutal que estem rebent per part de l'estat espanyol. Aquests dies s'estan jutjant nou dels nostres dirigents
polítics per haver organitzat un
referèndum d'autodeterminació. Per aquest fet porten en
presó preventiva més d'un any.
El nostre President legítim
Carles Puigdemont està exiliat
a Brussel·les. Sis consellers
més del Govern català van
prendre també el camí de l'exili.
Aquesta repressió és deguda a
la inamovible postura del govern central, que no permet
que el poble català decideixi sobre la seva independència. La
setmana passada van declarar com a testimonis l'expresident espanyol, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, i l'exministre de l'interior. Van respondre a les preguntes dels
advocats defensors dels presos
polítics amb una gran mancança de veracitat. Referent a
unes càrregues policials desproporcionades (amb més de
mil votants ferits) van respon-

dre no tenir coneixements dels
operatius policials. Tampoc reconeixien la violència per part
dels cossos de seguretat, quan
les imatges de tal salvatjada van
fer la volta al món. Una de les
víctimes va perdre un ull, provocat per una pilota de goma
disparada per un policia, quan
a Catalunya aquestes armes
estan prohibides.
Els polítics catalans a l'exili estan internacionalitzant
aquesta causa, ja que a Espanya li interessa fer invisible
aquesta gran injustícia. Un
dels nostres lemes és: “Escolta Europa”, ja que sembla que
la UE està mirant cap a una altra banda. Als lectors d'aquest
mitjà de comunicació els convidaria a llegir l'informe que
acaba de publicar el consell de
drets humans de l'ONU envers
aquest judici. En ell acusen les
autoritats espanyoles de vulnerar els drets humans i parlen de deficiències en aquest
judici. Moltes persones demanem l'absolució dels nostres
polítics i una solució democràtica que ens permeti escollir sobre el nostre futur.

Línia Tres 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

#vuELve

@pflis: Vuelve ÉL. Y luego se preguntan
por qué las mujeres rechazan el hiperliderazgo bastante machuno de Pablo
Iglesias.

#DiaHistòric

@FCabezas78: No hay mejor manera de
homenajear el legado de Johan Cruyff
que jugar con su mirada. Nunca deberíamos olvidarlo.

#Fairy

@ThaisParvez: A mí no me ha quedado
muy claro lo de la declaración de Enric
Millo. ¿Qué fueron los de Villarriba o los de
Villabajo?

|6

Esplugues
líniatres.cat

Política | Jenn Díaz anirà a la llista d’ERC a les municipals

Març 2019

Esquerra Republicana ha anunciat que l’escriptora Jenn Díaz formarà part de la
llista electoral que presentaran a les eleccions municipals que se celebraran el
pròxim 26 de maig. Actualment, Díaz és diputada al Parlament pels republicans.

Un mes ple d’activitats per
la igualtat entre dones i homes
» Les entitats i l’Ajuntament organitzen actes durant tot el març
» Sant Just i Sant Joan també se sumen a la reivindicació feminista
Pau Massip
ESPLUGUES
Hi ha tantes lluites a abordar i
tant camí per recórrer per aconseguir la igualtat entre dones i
homes que les entitats de dones
de la ciutat i l’Ajuntament han
decidit que la reivindicació encetada el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, s’allargarà durant tot el mes. Així doncs,
les diferents entitats de dones i
el consistori organitzaran diverses activitats per reivindicar la
igualtat de gènere.
Les conferències, tallers i exposicions que s’han organitzat
serviran per denunciar les diferències salarials, la violència
masclista o els estereotips de
gènere que pateixen les dones.
Aquestes també van ser les reivindicacions que van aparèixer
al manifest que es va llegir el pas-

Concentració del 8 de març davant del consistori. Foto: Ajuntament

sat 8 de març en l’acte de suport
que es va organitzar davant l’Ajuntament i que va animar les
dones a sumar-se a la vaga, convocada per a aquell mateix dia.
REIVINDICACIÓ TRANSVERSAL
A Sant Just Desvern també dedicaran tot el mes a les dones,
amb un programa on es faran xerrades, exposicions, tallers i trobades per explicar experiències

compartides. Una de les novetats
d’enguany serà el sopar del Dia
de les Dones, que es farà el 15 de
març al Casal de Joves.
A Sant Joan Despí també es
farà un Sopar de Dones. En
aquest cas serà el dia 23 de març
i servirà per posar punt final a un
mes dedicat a les dones amb activitats culturals i esportives que
van tenir el plat fort dissabte 9
amb la Diada de Dones.

Shakira haurà de declarar
acusada de frau a Hisenda

TRIBUNALS4Shakira ha estat citada a declarar per un presumpte
cas de frau fiscal el pròxim 12 de
juny al Jutjat d’Instrucció número 2 de la ciutat. El tribunal ha
admès a tràmit la querella presentada per la Fiscalia en què
acusa la cantant colombiana
d’haver defraudat a Hisenda
14,5 milions d’euros.
Tal com va avançar El Periódico, la Fiscalia considera
que la cantant, que des de fa anys

viu a la ciutat amb Gerard Piqué
i els seus fills, hauria comès sis
presumptes delictes de frau a Hisenda, ja que l’artista hauria fet
servir una xarxa d’empreses i societats amb ramificacions a paradisos fiscals per pagar menys
impostos.
Shakira ja ha pagat 20 milions d’euros a l’Agència Tributària per saldar el deute del 2011
i ha dipositat 14,5 milions més
per eixugar el deute pendent.

Jocs i tutories per millorar la
cohesió i evitar l’absentisme

EDUCACIÓ4La Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha triat la ciutat per
desenvolupar una prova pilot
emmarcada en el projecte dels
Plans Educatius d’Entorn.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, que compta amb el suport de
l’Ajuntament, és reduir l’abandonament escolar i aconseguir
que el màxim nombre possible
d’infants i adolescents espluguins acabin la seva formació.
Per fer-ho realitat, la prova pilot
que es desenvoluparà es diu ‘Pilotatge 0-20’ i consisteix a acom-

panyar les famílies en el projecte educatiu dels seus fills i filles
i ajudar als alumnes perquè finalitzin l’educació obligatòria i
assistint-los en la transició al
món laboral.
A més d’aquesta iniciativa, a
principis de mes la ciutat també
ha acollit la trobada del projecte europeu Playful Paradigm.
La jornada va servir perquè els
representants de les diferents
ciutats que hi participen expliquessin les seves idees per millorar la cohesió social a través
del joc a les places i els carrers.

Aliança amb el sector
biomèdic per crear ocupació

INNOVACIÓ4Impulsar el sector
biosanitari i de ciències de la vida
per tal d’afavorir la creació d’ocupació de qualitat i atreure talent a la ciutat.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha posat en marxa un
projecte de mini clúster del sector biomèdic que, a mitjans de
febrer, va presentar a un grup
d’empreses del sector. De fet, segons les xifres del consistori, a la
ciutat hi ha un centenar d’empreses farmacèutiques o relacionades amb la biomedicina i el
que vol és crear-hi sinergies.

Una de les primeres accions
serà formar treballadors perquè es puguin dedicar a la neteja dels laboratoris o sales blanques d’aquestes empreses, un
perfil professional molt especialitzat i necessari per al sector.
Aquesta iniciativa forma part
del micro clúster biomèdic Parc
de les Ciències de la Salut de
Bellvitge, impulsat per l’Ajuntament de l’Hospitalet i que compta amb el suport del consistori
espluguí. El projecte pretén desenvolupar el sector biomèdic
als dos municipis.
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Eleccions | Podem tria Rafael Roldán com a candidat

L’actual regidor i portaveu del grup municipal SíQueEsPot/SíSePuede Sant Joan
Despí, Rafael Roldán, serà el cap de llista de Podem a les eleccions municipals que se
celebraran el pròxim 26 de maig. Roldán va ser escollit per consens per l’assemblea.

Gallina Blanca pacta amb
els treballadors el tancament
» L’empresa recol·locarà deu treballadors i la resta es prejubilaran
» Comissions Obreres agraeix el suport veïnal que han rebut
OCUPACIÓ4Gallina Blanca tancarà finalment la històrica fàbrica que té a la ciutat. Així ho va
confirmar Comissions Obreres el
passat 26 de febrer, quan va
publicar un comunicat on anunciava que els treballadors i treballadores de la factoria havien
acceptat l’acord al qual havia
arribat el sindicat amb la direcció de l’empresa. Aquest pacte
també va servir per posar fi a la
vaga indefinida que la quarantena d’operaris de la fàbrica havien iniciat el 19 de febrer.
Així doncs, la companyia
propietat de la família Carulla
podrà tancar la fàbrica, traslladar la producció de sopes deshidratades a la factoria que la
marca té a Ballobar (Osca) i requalificar els terrenys de l’actual
planta santjoanenca per construir-hi habitatges, edificis d’oficines i un hotel. Aquest és el
projecte que l’empresa va anunciar al desembre, quan va fer pú-

Els treballadors van fer vaga indefinida durant una setmana. Foto: Twitter (anthidal6)

blica la seva intenció de tancar la
fàbrica.

PREJUBILACIONS I CANVIS
L’acord anunciat per CCOO estableix que els treballadors i treballadores que tinguin entre 58
i 61 anys es podran jubilar amb
entre el 90 i el 100% del sou.
Per altra banda, una desena
d’operaris que encara no han
arribat a aquesta edat seran re-

col·locats en altres factories de la
companyia: vuit d’ells aniran a la
planta de Rubí i dos al centre de
l’Hospitalet. Finalment, la negociació contempla que, aquells
treballadors que ho vulguin, puguin conservar la seva feina a la
fàbrica aragonesa.
Des del sindicat van agrair el
suport rebut pels veïns i veïnes,
ja que sense aquesta “pressió” no
haurien aconseguit aquest acord.

Les obres de l’estadi Johan
Cruyff encaren la recta final

EQUIPAMENTS4La ciutat esportiva del FC Barcelona va prenent forma i les obres de construcció dels diferents espais comencen a encarar la recta final.
Si les previsions del club es
compleixen, una de les instal·lacions més emblemàtiques del
complex, l’estadi Johan Cruyff,
estarà enllestida al maig i es
podrà inaugurar al juny. El nou
estadi, que acollirà els partits que
actualment es juguen al Mi-

niestadi, tindrà una capacitat
per a 6.000 espectadors.
A mitjans de febrer, una extensa representació formada per
membres de la directiva del
club, entre els quals hi havia el
president Josep Maria Bartomeu, l’alcalde Antoni Poveda i la
presidenta de la Fundació Johan
Cruyff, Susila Cruyff, filla del mític jugador i entrenador holandès, van visitar l’estadi per veure l’estat de les obres.

El comerç local celebra l’Any
Jujol decorant els aparadors

COMERÇ4Una quinzena de comerços locals s’han sumat a la
commemoració de l’Any Jujol140 decorant els seus aparadors amb elements modernistes.
Aquesta iniciativa s’emmarca
en el concurs d’aparadors, on la
ciutadania podrà votar quin és el
seu aparador preferit.
Els ciutadans podran votar
fins al dia 25 a través de la pàgina
de Facebook ‘Viu el Comerç’ o de
les urnes instal·lades als centres
cívics de la ciutat.
El comerç guanyador rebrà
l’assessorament d’una profes-

sional aparadorista per dissenyar i muntar l’aparador en una
de les campanyes comercials
d’aquest any.

TORNEN LES TAPES
Un altre dels plats forts d’aquest mes de març és la nova
edició del QuintoTapa, la ruta de
tapes que promou els productes
frescos de proximitat cultivats al
Parc Agrari. Aquest any, més
d’una quinzena de bars i restaurants participen en aquesta
oferta gastronòmica que també
homenatjarà l’arquitecte Jujol.

Expropiaran dos blocs sense
acabar per fer-hi pisos socials

HABITATGE4A tocar del parc de
la Fontsanta hi ha l’esquelet de
dos blocs de pisos que, com en
tantes altres promocions, la crisi econòmica va deixar a mitges.
El projecte dels propietaris era
fer-hi habitatges de luxe i oficines, però els problemes econòmics els van obligar a abandonar
les seves intencions.
Davant d’aquesta situació,
tots els partits van aprovar per
unanimitat, en un Ple extraordinari celebrat el febrer, la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) per poder

expropiar els dos edificis. La intenció de l’Ajuntament és construir-hi un total de 115 habitatges de protecció oficial.
Des del consistori adverteixen que aquest procés administratiu és només el primer
pas d’un procediment que es
pot acabar allargant un any.
Llavors, començarà la construcció dels pisos protegits, que
l’Ajuntament preveu tenir enllestits cap al 2022. Des del consistori afegeixen que l’expropiació també servirà per millorar la
seguretat al voltant dels blocs.

Els contrastos de l’art romànic
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Pàgines especials

4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, discretament integrat amb la natura. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensibilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aquella època. T'agradaria comprovar-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.
BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba escampat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de
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Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Catalunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els dibuixos en baix relleu que decoren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per facilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Lillet i la Cerdanya.

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El primer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art romànic molt envejada, que inclou el frontal de l'altar de l'església de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca procedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les decorant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El tercer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evidentment, al monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, una

singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva planta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada.

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de primeríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament esculpits amb temàtiques molt variades. També l'abadia de Montserrat, especialment la seva portalada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta policromada que és la patrona de Catalunya. I no ens oblidem de la

líniatres.cat

col·legiata del castell de Cardona: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. Demostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb empremtes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Terrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes extraordinàries pintures murals dedicades al martiri de l'arquebisbe de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 capitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'apuntis a una visita guiada!
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Política | Vidal Aragonès participa en un acte de la CUP

El diputat cornellanenc Vidal Aragonès va participar, el passat 27 de febrer, en una trobada organitzada per la recentment creada assemblea local de la CUP. Amb aquest canvi –abans eren un nucli de suport–, els cupaires podrien presentar-se a les eleccions.

Es posen en marxa noves línies
de bus per millorar la mobilitat
» S’amplien línies locals i augmenta la connexió amb Barcelona
» El transport públic és una de les principals demandes dels veïns
MOBILITAT4L’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament han posat en marxa noves
línies d’autobús al municipi per
millorar la mobilitat en l’àmbit
local i per facilitat la connexió
amb la capital catalana. Un dels
canvis posats en marxa a principis de mes ha estat l’ampliació
del recorregut de l’SF1, que ara
també dona servei al veïnat de
Mas Lluí, connectant-lo amb
l’estació de Rodalies de Sant Feliu. Una altra de les novetats és
el JustMetro, que amplia el seu
horari i, a partir d’ara, també circula diumenges i festius. Finalment, el tercer canvi és la posada en funcionament de la nova
línia E30, que substitueix la línia
L30 i n’amplia el recorregut,
arribant fins a L’Illa Diagonal de
Barcelona.
L’AMB i l’Ajuntament van
aprofitar la presentació de la
nova línia E30 per inaugurar el
nou ‘Park & Ride’, l’aparcament

Alguns busos que cobriran la nova línia E30 seran híbrids. Foto: AMB

dissuasiu de 65 places que s’ha
fet al costat de la parada del
Tram del Consell Comarcal perquè els usuaris deixin el cotxe i
utilitzin el transport públic.
De fet, en una enquesta encarregada pel consistori, els veïns
i veïnes deien que una de les
principals necessitats que havia
de millorar el municipi és la
mobilitat i la connexió amb
transport públic amb Barcelona.

FACILITAR L’APARCAMENT
Després de rebre l’aprovació del
Ple, la col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB també s’estendrà a la gestió de l’aparcament al municipi. Al debat de febrer es va aprovar un conveni per
implantar la Plataforma metropolitana d’aparcament, que permetrà que els veïns i veïnes paguin la zona blava i la zona verda a través d’una aplicació.

Clara Peya guanya el premi
al millor disc de l’any 2018

GUARDÓ4Els premis Enderrock 2018 han coronat la pianista i compositora Clara Peya
amb el premi de la crítica al
Millor disc de l’any. Els 25 periodistes especialistes dels Països
Catalans que trien el guardó
han considerat que ‘Estómac’, el
vuitè disc de la santjustenca, és
el millor del 2018.
En aquest nou treball, Peya
combina els sons del jazz, el
rap, el pop i l’electrònica per con-

tinuar amb un manifest feminista on busca desconstruir la
idea de l’amor romàntic.
Aquest disc va néixer arran
de la relació creativa i d’amistat
entre Clara Peya i el contrabaixista i productor Vic Moliner.
Els Enderrock també van
esquitxar la ciutat amb el premi Xesco Boix al Millor disc infantil per a The Penguins, on
toca el guitarrista santjustenc
Pol Gómez.

Pinten la bandera espanyola
a la placa de record de l’1-O

POLÈMICA4La placa commemorativa del referèndum de l’1
d’octubre que l’Ajuntament va
instal·lar davant de l’Institut va
aparèixer pintada amb una bandera espanyola. Els fets van passar dissabte 23 de febrer durant
la matinada i no se sap qui han
estat els autors.
L’endemà al matí, després de
saber-ho, els partits sobiranistes
van denunciar la bretolada a
través de les xarxes socials i van
demanar al consistori que ho netegés tan aviat com pogués.
Aquesta és una de les plaques

que el govern local va instal·lar
a les portes dels diferents col·legis que l’1 d’octubre del 2017 van
ser punts de votació durant el referèndum.
A banda d’aquesta pintada,
partits i entitats independentistes també han denunciat altres
atacs i bretolades, com per exemple l’arrencada i estripada de les
pancartes que diferents partits i
entitats com la CUP o l’ANC
havien instal·lat a l’entrada del
municipi per reclamar la llibertat dels presos polítics o per
anunciar els seus actes.

Es posa la primera pedra
dels pisos socials de Mas Lluí

HABITATGE4L’Empresa Municipal de l’Habitatge (Promunsa)
va posar, en un acte públic celebrat el passat dissabte 2 de març,
la primera pedra de la promoció
de nous habitatges de protecció
oficial que es construiran a la
zona de Mas Lluí.
Es tracta de dues promocions que es dedicaran al lloguer
i a la venda. Un dels edificis es
construirà al carrer Teresa Claramunt i comptarà amb 38 habitatges de protecció oficial dedicats a la venda. En canvi, el
bloc que es farà al carrer Com-

te de Vilardaga inclourà 25 pisos,
una vintena dels quals aniran
destinats al lloguer social i els altres cinc també es vendran.
Durant el mateix acte, els
veïns i veïnes van poder conèixer el futur centre cívic que es
farà al barri i que tindrà diferents
espais destinats a l’estudi, l’emprenedoria o les activitats familiars, entre d’altres. L’acte de
presentació d’aquest nou equipament va comptar amb la presència de l’artista local Soledat
Sans i Serafini, que donarà nom
a la nova instal·lació.
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Sant Just: parlen els partits
» Perpinyà defensa el pacte de govern mentre els seus socis (ERC i Movem) es mostren més crítics
» L’oposició coincideix a criticar el govern: assegura que no ha afrontat els grans problemes

Josep Perpinyà (PSC)

Laia Flotats (JxCAT)

Sergi Seguí (ERC)

Just Fosalva (Movem)

Guillermo Francés (Cs)

“Ens hem centrat
en les polítiques
socials contra
la vulnerabilitat”

“Ha estat un
govern distant
que no ha fet
costat als veïns”

“Som els únics
que podem evitar
que guanyin
els de sempre”

“La fórmula
del pacte tripartit
pateix un cert
esgotament”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Suspès.

Quina valoració fa del seu mandat?
Positiva, perquè el Pla d’Actuació
Municipal s’ha pogut fer gairebé
tot, així com el Pla d’Inversions.
Fins i tot hem fet més coses de les
que ens havíem plantejat. Ens hem
centrat en les polítiques socials i
hem ajudat famílies i persones que
encara estan en situacions vulnerables. També estem construint
117 habitatges de protecció oficial
i hem adjudicat 21 habitatges de
lloguer social a persones amb situació de vulnerabilitat.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Per desgràcia, no els podem posar
ni un simple aprovat. Ha estat un
govern distant, poc dialogant, que
no ha fet costat als veïns i veïnes.
De fet, no ha afrontat cap dels
grans problemes. I, a més, no va fer
costat a la majoria del poble l’1
d’octubre. Per tot això, la nota ha
de ser un 3,5.

Quina és la seva valoració del
mandat?
N'estem relativament satisfets. Hem
complert el 90% del Pla d'Acció
Municipal i el 100% del Pla d'Inversions. Ara bé, sempre es pot i
volem millorar. No és dolent voler
revisar programes existents i aplicar noves idees per seguir afavorint la ciutadania. I ho podem fer
implicant-la més i millor en la presa
de decisions, disseny, execució i seguiment dels projectes.

Quina és la seva valoració del
mandat?
En fem una valoració positiva. Ha
estat un mandat marcat per la planificació de futur a mitjà i llarg termini. Hem desenvolupat prop
d’una quinzena de plans en temes
tants importants com l’habitatge,
l’educació, el desenvolupament
d’equipaments, la sostenibilitat, la
cultura... Hem dibuixat el Sant Just
del demà.

Ha funcionat bé el pacte de govern?
Sí, el pacte de govern ha funcionat
bé per una qüestió molt concreta i
definida: als partits que el vam firmar ens uneix la ideologia progressista, i això es veu. Quan t’uneix
el progressisme i treballar pel municipi, sempre t’acabes entenent.
El repetiran si torna a ser necessari per governar?
Abans de plantejar-nos-ho, per respecte a la llibertat de tots els partits que es presenten a les eleccions
haurem d’esperar als resultats electorals del 26 de maig. Però si ha
funcionat tants anys, es pot tornar
a plantejar.
Quines propostes han quedat
pendents?
El pròxim mandat té molts reptes.
Un d’ells és augmentar el parc de
lloguer públic. Un altre és reduir
l’impacte del canvi climàtic. I també
serà molt important el feminisme,
ja que s’haurà de continuar desplegant el decàleg d’accions per millorar la igualtat, unes polítiques
que seran l’eix del nou mandat.

Si al maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que prendrà?
Posar els veïns i veïnes al centre del
debat. Promoure una gran campanya de participació per afrontar els
grans temes del poble: urbanisme
i creixement, impostos i cadastre,
mobilitat, serveis i infraestructures,
cultura i oci...
Què cal fer per millorar el municipi?
En primer lloc, escoltar els veïns i veïnes. Quan es porten tants anys al
govern, es cau en l’“a mi que m’han
d’explicar”, manquen idees i es perd
la capacitat d’escoltar, i cada vegada
hi ha més veïns i veïnes desemparats per la falta d’atenció del govern
municipal. En segon lloc, cal equilibrar els barris, tant en equipaments
com en mobilitat.
Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions municipals?
Creiem que no va tant d’independència sí o no. Se’ns jutja a tots i
totes els que vam participar en una
votació. I quan es jutja si hi ha democràcia o no, queden retratats els
del 155 i qui els va justificar... Per
tant, creiem que impacte en tindrà.

Ha funcionat bé el pacte de govern?
Com dèiem, relativament. El fet nacional ha marcat el mandat i hem
hagut de pressionar i treballar molt
per mantenir-nos fidels als mandats del Parlament que, al final, són
els mandats de la ciutadania. Localment hem assolit molts dels objectius marcats. Alguns d'ells amb
més facilitats que d'altres.
El repetiran si torna a ser necessari per governar?
Els governs municipals seran diversos, com la societat catalana, i
Sant Just no serà una excepció.
Caldrà arribar a un pacte per poder
governar. Aquest tipus de governs
són bons, però cal força per liderarlos. ERC volem tenir aquesta força.
Som l’únic partit que podem evitar que a Sant Just guanyin els mateixos de sempre.
Quines propostes han quedat
pendents?
La rehabilitació de la sala gran de
l'Ateneu, la implantació del Tramvia per la Carretera Reial des de
Rambla Sant Just fins al Pont d'Esplugues i la realització del Pla de
Comerç, per citar-ne algunes.

Si al maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
En primer lloc, faríem una auditoria per reduir la despesa pública,
amb la finalitat de poder reduir la
pressió fiscal als veïns. També milloraríem l’educació i l’urbanisme,
garantint l’accés a l’habitatge.
Què cal fer per millorar el municipi?
Més neteja, més seguretat ciutadana, més civisme als carrers i parcs
i més pisos socials per a joves.

Ha funcionat bé el pacte de govern?
Creiem que a nivell d’assoliment
de les propostes recollides a l’inici
del mandat podem estar satisfets,
si bé és cert que també creiem que
la fórmula pateix un cert esgotament. Hem de dir, però, que hem
complert amb escreix el pacte i
fins i tot hem abordat reptes que
no hi figuraven de manera satisfactòria.
El repetiran si torna a ser necessari per governar?
El nostre plantejament és anar a les
eleccions amb un projecte per governar Sant Just. Si després de les
eleccions calen pactes per governar, serà el moment d’arribar a
acords amb aquelles forces amb
les que més compartim l’agenda
política.
Quines propostes han quedat
pendents?
Sant Just encara té molts reptes per
davant. Destacaríem, però, el fet de
poder disposar d’un parc de lloguer
públic assequible amb un centenar
d’immobles, implementar el nou
sistema de recollida d’escombraries
i la lluita contra el canvi climàtic, així
com impulsar el feminisme.

Enric Salvadores (PP)
De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Aprovat just.
Si al maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Estudiar les possibilitats d’optimitzar els recursos econòmics. Donar
el màxim amb el mínim.
Què cal fer per millorar el municipi?
Donar cobertura en mobilitat, equipaments i assistència a les noves famílies que vindran a viure al poble
per mantenir un model de municipi
residencial, plural i tranquil.
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Futbol | El Levante, disparat cap al títol de Preferent

El ple de victòries que el Levante ha aconseguit entre febrer i aquest mes fan que el
conjunt santjoanenc es dispari cap al títol de Preferent. Ara, que falten vuit partits
per al final de la lliga, les vermelles tenen nou punts d’avantatge sobre el segon, el Vic.

Velasco:“L’Europeu ha estat una
experiència extraordinària”
» La capitana de la Penya Esplugues valora el triomf amb la selecció
espanyola i també parla de l’actualitat del club i de l’esport femení
Pau Arriaga
ESPLUGUES
“Va ser una gran experiència.
Poder jugar, competir i guanyar
les millors seleccions d’Europa és
una cosa que no oblidaré”, explica la capitana de l’AE Penya Esplugues, Berta Velasco, a Línia
Tres. La barcelonina va ser l’única
representant del club en el primer
Europeu de futbol sala femení,
disputat a Portugal el mes passat.
Les de Clàudia Pons va derrotar
les amfitriones a la final per 4-0.
Velasco no oblidarà mai el 17
de febrer del 2019, però des que
va tornar a vestir la samarreta del
seu equip, els resultats no han estat tan bons com en la primera
meitat del curs i, de fet, l’equip només ha sumat un dels darrers 12
punts. “Una ratxa així no té una
sola explicació. És cert que hem
tingut baixes i en alguns partits

Males ratxes recents
del Sant Joan i de l’Esplugues

HANDBOL4La recta final del
febrer i els primers partits d’aquest mes han acabat amb mals
resultats a la Primera Nacional
masculina per a l’Handbol Esplugues, que ha perdut algunes
posicions, i per a l’Handbol Sant
Joan, que continua immers en la
lluita per evitar el descens.
Els espluguins viuen la seva
pitjor ratxa de la temporada,
havent perdut en quatre de les
darreres cinc jornades. De fet, entre febrer i les dues jornades
que s’han jugat aquest mes, l’equip només ha guanyat contra el

Sant Esteve i el derbi del passat
16 de febrer. Mataró, a casa,
Sant Esteve de Palautordera, a
domicili, o Santa Maria de Palautordera, de nou a les Moreres,
seran els pròxims enfrontaments.
Els santjoanencs, per la seva
banda, han sumat un punt més
que els seus veïns, un saldo que
els condemna a seguir patint
per salvar la categoria. L’equip va
trencar la seva ratxa de 10 jornades sense guanyar contra la
Bonanova el 23 de febrer, i ara jugarà contra el Poblenou i el Sant
Vicenç, rivals directes.

La capitana de l’AEPE, amb el títol de campiona d’Europa. Foto: AEPE

contra equips de la zona baixa no
hem competit com ho havíem fet
abans”, valora.
La mala dinàmica, de fet, ha
acabat amb un canvi a la banqueta, amb Cinto García substituint Robert Caneda. “Els canvis
requereixen una adaptació, el
Robert portava molts anys amb
nosaltres i tenia la seva manera de
fer, haurem de treballar per adaptar-nos a la del Cinto”, valora.
La capitana creu que jugar la
Copa d’Espanya (hi seran les vuit

millors al final de la lliga) seria “la
cirereta del pastís i un premi” a
aquesta magnífica temporada.
La conversa acaba amb una
reflexió sobre el moment que viu
el seu esport. “És futbol sala i a
més som noies. La cobertura que
rebem sol ser mínima i es crea un
cercle viciós, perquè no s’informa
la gent, que no ens pot veure, i
diuen que no interessem. I amb
els patrocinadors passa el mateix.
Pot ser que les coses estiguin
canviant, però lentament”, acaba.

Classificació històrica del
CH Sant Just per al‘play-off’

Passi el que passi en les
setmanes que han de
venir, la temporada de
l’HC Sant Just haurà
estat extraordinària. Malgrat
perdre el partit de la darrera
jornada de lliga, el conjunt santjustenc s’ha classificat per al
play-off d’ascens a la lliga OK
Plata, la segona màxima categoria de l’hoquei patins estatal.
Ara, doncs, l’equip ha d’esperar el seu rival per a aquesta

eliminatòria per pujar de categoria que sortirà de les eliminatòries Ripollet - Olot, Manlleu B
- Recam Làser Club Hoquei Caldes B, Vila-seca - GEiEG i Capellades - CH Cerdanyola.
Totes aquestes sèries de partits es disputaran entre els dies 17
i 24 d’aquest mes, de manera que
els santjustencs tindran unes
setmanes extra per posar-se a
punt per a un enfrontament molt
esperat per l’equip i l’afició.

Premi a la trajectòria del
santjustenc Álvarez Izquierdo

FUTBOL4El santjustenc Alfons
Álvarez Izquierdo, àrbitre de
Primera Divisió de futbol des de
l’any 2006, va ser un dels homenatjats durant la Nit de l’Arbitratge, que celebrada el passat
dia 2. El col·legiat va ser premiat per la seva trajectòria, després d’acumular més de 200
partits a la màxima categoria
del futbol estatal. Des d’aquesta
temporada, Álvarez és un dels
responsables del VAR, ja que el
seu darrer partit el mes de maig
de l’any passat, un empat entre
el Getafe i l’Atlético de Madrid.

En declaracions al portal web
de la FCF, Álvarez va dir que les
dues principals virtuds que han
de tenir els joves aspirants a àrbitre han de ser “ambició i perseverança” i va assegurar que
formar part del col·lectiu ha estat “una satisfacció personal”.
Un dels episodis més recordats de la seva trajectòria va ser
una polèmica amb l’exentrenador
del Madrid, Bernd Schuster, que
va queixar-se de la seva designació per a un partit. L’alemany va
dir “¿De dónde es el árbitro? Ya
no hace falta decir más”.
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Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.
La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: David Ruano

Comença el compte enrere per veure en directe Carlos Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a
dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan exhaurides. El públic podrà escoltar en directe les cançons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Guerra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú
amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al detall on no faltaran els efectes especials. Després
d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o
Múrcia. A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en
la venda d’entrades a Barcelona, posant una fotografia amb la imatge del seu disc que es completa amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entrades d’un dels teatres més bonics que pot existir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de
març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,
cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis
que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival programa més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Llibres

La fitxa

?

C A R L O S

QUI ÉS

...

Ser un cantant d’èxit mundial

ÉS FAMÓS PER

El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

?

Anunciar el seu concert a Barcelona

QUÈ HA FET

Serà el 27 de març al Palau de la Música

...

A LES XARXES

Teatre

R I V E R A

Agraeix l’exhauriment d’entrades

També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

Música

Pelis i sèries

El tránsito de fuego
Eunice Odio

Bed & Breakfast
Laia Fort

Abrera-Mura
L’Home Invent

Mula
Clint Eastwood

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquenya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del segle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és present i, al mateix temps, res existeix.

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de tensions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posarà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.
Al Teatre Gaudí de Barcelona.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que estiguem en ple març. I ho fa amb el primer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accepta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, començarà a ser vigilat per l’Agència antidroga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.
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Esplugues
DISSABTE 16 DE MARÇ
12:00 El narrador Blai Senabre serà l’encarregat de coordinar la pròxima sessió de L’Hora del conte. Activitat gratuïta. / Biblioteca Pare
Miquel.

Una sessió per aprendre
a fer servir el Photoshop
Dimarts 19 de març a les 19:00

PROPOSTES

Sant Joan

El mes s’acabarà amb
un taller de cocteleria
Dimecres 27 de març a les 19:00

L'Escola Municipal d'Art organitza un
taller de cocteleria en el marc de les seves XX Jornades Culturals, per aprendre a preparar aquestes begudes. / Centre Cívic Sant Pancraç.

DIVENDRES 15 DE MARÇ
20:00 Elena de Alós serà l’encarregada del taller del Foodieslab anomenat Anem de tapes,
sense sortir de casa!, en el qual s’ensenyarà a
preparar aquestes petites delícies gastronòmiques. / Mercat Municipal Barri Centre.
En aquesta sessió monogràfica, els participants podran aprendre tots els
trucs i els secrets d’un dels programes
més útils per editar fotos, el Photoshop. / Espai Jove Remolí.

DIMARTS 26 DE MARÇ
16:00 L’assessoria de salut és un servei d’informació, orientació i assessorament en matèria de sexualitat, drogoaddiccions, trastorns
d’alimentació o conflictes de parella, entre altres. / Oficina Jove.

Sant Just

DIJOUS 21 DE MARÇ
20:00 L’Ajuntament, la Biblioteca Joan Margarit, Cal Llibreter, el CNL i el Centre d’Estudis
Santjustencs han preparat una jornada commemorativa del Dia Mundial de la Poesia. /
Sala Cinquantenari de l’Ateneu.

DISSABTE 30 DE MARÇ
11:30 Maria Teresa Pi-Sunyer, doctora en psicologia i especialista en l’acompanyament al
dol i Raquel de Manuel coordinaran la sessió Com parlem amb els infants sobre la mort?.
/ Sala infantil de la biblioteca.

Comarca

Bruno Oro porta el seu
show ‘Immortal’ a Sant Boi
Diumenge 24 de març a les 19:00

SANT BOI El polifacètic Bruno Oro arriba a Sant Boi amb la seva darrera proposta escènica, anomenada Immortal.
/ Can Massallera.

Esports
DISSABTE 23 DE MARÇ
ESPLUGUES Partit de futbol sala de la vint-i-dosena jornada de la Primera Divisió femenina
entre la Penya Esplugues i el Burela (16:00).
/ CEM Les Moreres.

L’Atlètic Sant Just tancarà el mes
rebent la visita del Marianao
Dissabte 23 de març a les 18:00

19 I 21 DE MARÇ
SANT FELIU Aquest taller de dues sessions durant la tercera setmana del mes permetrà que
els participants li treguin tot el suc a la plataforma de blogs Wordpres (10:00). / Regidoria de Promoció Econòmica.

DIUMENGE 31 DE MARÇ
SANT BOI Un grup d’improvisadors durament
entrenats en la disciplina de l’humor tenen
una missió: aconseguir que la platea es mori
de riure (12:00). / Cal Ninyo.

SANT JUST Partit de futbol de la
vint-i-sisena jornada del grup 3 de Segona Catalana entre l’Atlètic Sant Just
i el Marianao. / Municipal Sant Just.
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