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Controlar que es facin totes les
infraestructures previstes per
garantir i millorar la mobilitat
dels ciutadans i de mercaderies
al Baix Llobregat. Amb aquest
objectiu ha nascut la Taula d’In-
fraestructures de la comarca,
que també engloba l’Hospitalet.

La intenció d’aquest nou òr-
gan és reclamar que s’executin
les inversions en infraestructu-
res previstes per al Baix Llobre-
gat. A més, els seus membres
també es dedicaran a fer el se-
guiment d’aquelles obres que ja
s’estiguin executant o d’aquelles
que hagin quedat aturades.

El president de PIMEC Baix
Llobregat-L’Hospitalet, Joan So-

ler, posa d’exemple algunes de
les obres més importants que
s’han de fer a la comarca: la
llançadora de Rodalies fins a
l’aeroport del Prat, el tram-Bus
Cornellà - Castelldefels, el Pla Di-
rector Urbanístic d’Infraestruc-
tures de la ròtula Martorell-
Abrera, les actuacions a la B-40
entre Olesa i Viladecavalls i la
connexió de la Ronda Litoral
amb la C-32 a Sant Boi.

PARLAR AMB TOTHOM
Com va explicar Soler durant
l’acte de constitució de la Taula,
que es va fer el 28 de març, una
de les seves tasques serà dialogar
amb els responsables de les dife-
rents administracions públiques
competents en cada infraestruc-
tura per traslladar-los les peti-
cions i accions que la Taula con-
sideri que han de fer en cada cas.

Per això, l’organització ex-
plica que estarà oberta a tots
aquells agents que “tinguin in-
teressos legítims en la mobilitat
de la comarca i les seves in-
fraestructures i que hi vulguin
participar”.

Soler afegeix que la Taula
vol que “les inversions en in-
fraestructures s’ajustin al pes
real que té el Baix Llobregat en
l’economia”, ja que, com asse-
guren des de PIMEC, la comar-
ca és un dels motors econòmics
de Barcelona i de Catalunya.

Per això, per controlar que es
facin les inversions previstes en
les infraestructures clau per al te-
rritori, aquesta nova plataforma
ha rebut, des del seu naixement,
el suport d’alcaldes i represen-
tants polítics d’una vintena de
municipis i dels sindicats més re-
presentatius.

Supervisió de les promeses
» Neix la Taula d’Infraestructures del Baix Llobregat i l’Hospitalet per vigilar les inversions previstes 
» Impulsada per PIMEC, els integrants controlaran les obres en marxa i aquelles que s’hagin aturat

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT

La llançadora que ha de connectar l’Aeroport del Prat amb la capital catalana és una de les infraestructures que es controlaran. Foto: Lluís Sibils/ACN 

TREN4El Ministeri de Fo-
ment inclourà el projecte del
‘Metro del Delta’ al Pla Inte-
gral de Serveis de Rodalies de
Catalunya que està impul-
sant el govern de l’Estat. Així
ho van confirmar els repre-
sentants del ministeri i d’Adif
que es van reunir, el passat 22
de març, amb cinc alcaldes de
la comarca.

Els membres del govern
de Pedro Sánchez ho van con-
firmar en una reunió que es va
celebrar a l’estació de Sants i
que va servir per tractar dife-
rents qüestions sobre el servei
de Rodalies a la comarca, una

de les més importants de les
quals és la recuperació del
‘Metro del Delta’.

Tal com està plantejat,
aquest projecte ha de con-
nectar Cornellà amb Castell-
defels construint una via so-
terrada de 22,4 quilòmetres
que tindrà enllaços amb l’R2
i els Ferrocarrils de la Gene-
ralitat.

Per això, els alcaldes que
van participar en la trobada
consideren que aquest pro-
jecte millorarà l’oferta ferro-
viària a la comarca i crearà un
nou corredor d’entrada a la
capital catalana des del sud.

L’Estat inclourà el ‘Metro 
del Delta’ al Pla de Rodalies
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Me deja con la boca
abierta la condescen-

dencia con la que se mira
al Reino Unido o Italia desde los medios
españoles. Somos un país de la periferia
europea incapaz de tener un debate de
mínimos sobre los fallos de diseño de
la UE y cómo nos impactan, pero qué
risa lo del “¡order!”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La panadería de mi ca-
lle cierra porque con-

vierten la finca en pisos
turísticos. Yo, en la finca de al lado, a
partir de mañana estoy oficialmente en
la calle con mi hija porque mi piso se
va a alquilar al doble de precio. Sí, con
mi hija, sin familia ni ayuda. Así nos ti-
ran del barrio.

@Berrironaiz

La senyora marquesa
que ha disposat que

ara mateix s'estigui fent
un debat entre candidats catalans al
Congrés de manera pràcticament ín-
tegra en castellà, entenc que també for-
ma part de la cultura oprimida que
menja entrepans de xoriço a l'hora
del pati.

Hoy hace exactamente
100 años que el Conde

de Romanones firmó el
decreto por el que establecía la jorna-
da laboral de 8 horas en España. ¡Un si-
glo! Y continuamos igual, aunque se
haya multiplicado la productividad.
Es como si fuera un límite físico in-
franqueable.

@crendueles@zuvielzirkus@apuente

La lupa

per @ModernetdeMerda

L’amenaça de TV3

Va ser venuda com una anàlisi del pro-
cés des d'un punt de vista periodístic, però
el ‘Salvados’ de fa uns quants dies va aca-
bar sent -sobretot- un judici als mitjans
públics catalans. Un judici en què, tenint
en compte que els acusats eren els que
eren, hi faltaven veus, especialment ca-
talanes -que no van voler-hi ser per di-
versos motius, tots imaginables-.

L'alliçonament i el to pa-
ternalista i condescendent
+es van anar succeint fins que
va haver de ser Josep Cuní -
paradoxes de la vida- el que
rescatés l'espectador d'aque-
lla falsa classe magistral
col·lectiva. Cuní va treure la
dada clau. Va recordar que la mitjana de
sharede TV3 voreja el 14%, i que, per tant,
hi ha un 86% de catalans que no estan in-
fluïts en cap moment pel perillós inde-
pendentisme que suposadament pre-
gona la cadena.

Aquesta dada, quan es combina amb
la que mostra l'auge de l'independentis-
me a Catalunya els últims anys, és letal.
El percentatge del SÍ creix vertiginosa-
ment fins al punt de triplicar el sharede
TV3, que es manté o fins i tot baixa una
mica; dues tendències que destrossen to-
tes les teories de l'adoctrinament. Des-
trossades totes. Completament.

L'argument de Cuní té un hàndicap,
però, i és que en acceptar-lo dónes per fet
que TV3 és independentista i que con-
forma un bloc televisiu sòlid del 14%. Però
és igual. Pel cas que ens ocupa, podem
permetre'ns acceptar-ho. En primer lloc,
perquè, certament, ho és (amb infinita
més pluralitat que qualsevol altra cade-
na). I, en segon lloc, perquè superar el de-

bat sobre si TV3 és independentista o no
és clau per aconseguir situar aquest fals
mantra de l'unionisme allà on cal situar-
lo realment: en la incomoditat que pro-
voca la simple existència d'una televisió
amb una ideologia diferent de l'oficial.

Quan es posa l'independentisme de
TV3 sobre la taula, no s'està fent en de-
fensa de la puresa ideològica de qualse-
vol televisió pública o per combatre els
efectes adoctrinadors que la no-puresa
pot tenir sobre els ciutadans. No es fa per
això. Queda més que demostrat que el bi-
aix de TV3 no acaba tenint un impacte
real destacable en la població catalana, és

irrellevant al costat de l'onada homogè-
nia de la TDT.

De fet, si el que els preocupés tant fos
que s'estigués adoctrinant des d'una
televisió pública, denunciarien també la
deriva de quasi totes les televisions pú-
bliques del país. Perquè totes tenen un
biaix. Totes comuniquen allò que el
govern vol que es comuniqui. Però, és

clar, aquestes televisions no
són l'objectiu de l'unionisme
perquè, malgrat representar
interessos partidistes diver-
sos, tenen un sentit nacional
compartit, vàlid, inofensiu,
espanyol.

Per tant, el que molesta
és, senzillament, el que representa TV3.
Els molesta que hi hagi una televisió en
català. Que s'informi des d'una visió na-
cional diferent de l'oficial. Que hi hagi una
escletxa en la uniformitat mediàtica de
l'Estat. Els molesta la taca enmig de
l'imperi, la mica d'aire que tenim els ca-
talans i que no tenen altres comunitats.
No és, per tant, un tema de valors perio-
dístics, ni d'organismes públics. És una
qüestió purament nacional: m'estàs po-
sant en dubte, TV3.

Per això no pararan fins a eliminar-
la del mapa. No pel que diu ni per on ho
diu: pel que és.

Els molesta que hi hagi una televisió 
en català. Que s'informi des d'una 
visió nacional diferent de l'oficial 

Levante las Planas
Un any després del dolorós descens a

Preferent, el Levante té a tocar la conse-
cució del títol i el bitllet de tornada a Se-
gona Divisió Nacional. Les santjoanen-
ques només han de sumar un punt si

volen proclamar-se campiones de lliga. 
pàgina 12

Els semàfors

Codorniu
Els nous propietaris de la cavista han

anunciat un ERO que suposarà el tanca-
ment de les oficines que la companyia
tenia fins ara a Esplugues, l’acomiada-
ment de 23 treballadors i el trasllat dels
94 que queden a Sant Sadurní d’Anoia. 

pàgina 6

Agrolimen
La multinacional de l’alimentació pro-
pietat de la família Carulla ha anunciat

que traslladarà la seva seu central
a un nou edifici que construirà als te-

rrenys que actualment ocupa la fàbrica
de Gallina Blanca a Sant Joan Despí. 

pàgina 8
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POLÍTICA4Adrià Carrasco es va
exiliar a Bèlgica el 10 d’abril de
l’any passat per evitar que la
Guàrdia Civil el detingués, acu-
sant-lo de rebel·lió, sedició i per-
tinença a organització terrorista
per formar part dels Comitès de
Defensa de la República. Per de-
nunciar aquesta situació, el
col·lectiu ‘Et volem a casa’ va or-
ganitzar una jornada plena d’ac-
tes reivindicatius el passat 6 d’a-
bril al parc Pou d’en Fèlix.

Les activitats van començar
a les 11 del matí amb diferents
tallers, que van donar pas a una
taula rodona que va parlar amb
diferents col·lectius de represa-
liats. A les 4 de la tarda va
arrencar una segona taula ro-
dona, en aquest cas per parlar
amb diferents familiars de per-
sones empresonades o represa-
liades. Moderada per David Fer-
nàndez, l’acte va comptar amb
les famílies d’Altsasu, la mare
d’Anna Gabriel, una germana

d’Alfon i una integrant de la
Xarxa Antirepressió de fami-
liars detingudes. El relleu d’a-
quest debat el va prendre una al-
tra taula rodona, en aquest cas
per parlar sobre el paper de la
premsa davant d’aquest tipus de
casos.

A partir de dos quarts de vuit
del vespre, la reivindicació va
deixar pas a la música amb el
concert d’Ovidi4. A la nit, els

concerts van continuar al parc
de les 3 Esplugues.

Centenars de persones van
participar d’aquesta jornada, prè-
via a la manifestació que es va fer
a Viladecans el 10 d’abril per re-
clamar el retorn d’Adrià Carras-
co i la llibertat de Tamara.

A més, el 12 d’abril es va es-
trenar el documental ‘Dormir
amb les sabates posades’ al cen-
tre cultural Robert Brillas.

Imatge d’una de les taules rodones. Foto: Twitter (@EtVolemACasa)

La ciutat recorda Adrià Carrasco
quan fa un any del seu exili

» Centenars de persones participen en la jornada reivindicativa
» ‘Et volem a casa’ reclama el retorn del membre del CDR local

S’aprova la reordenació de 
la plaça de Santa Magdalena

URBANISME4El Ple municipal
del mes de març va aprovar la
modificació puntual del Pla Ge-
neral Metropolità que afecta la
plaça de Santa Magdalena. L’ob-
jectiu d’aquesta decisió és reor-
denar les parcel·les que actual-
ment hi ha en aquella zona però
millorant la imatge del conjunt.

Segons el document aprovat
el passat 20 de març, també
augmentarà el sòl destinat a
equipaments públics al voltant
de l’actual edifici de l’Ajunta-
ment. També es podran ampliar
les instal·lacions de la Parròquia

de Santa Magdalena i fixar l’ús
de parc públic de la finca que hi
ha al número 82 del carrer Es-
glésia.Un dels punts que es va
remarcar a l’hora de votar
aquest nou pla urbanístic és
que finalment es tira endavant
després d’arribar a un acord
amb els veïns i veïnes que viuen
a la plaça.

Aquest nou plantejament
es va aprovar amb el vot a fa-
vor del PSC, Cs, ERC, PP i
PDeCAT i l’abstenció d’ICV,
CUP, Canviem Esplugues i la
regidora no adscrita.

Codorniu tanca les oficines
i acomiada 23 treballadors

ECONOMIA4El fons d’inversió
nord-americà Carlyle, nou pro-
pietari de la companyia de caves
Codorniu, tira endavant un ERO
que suposarà l’acomiadament de
70 treballadors després d’arribar
a un acord amb el comitè d’em-
presa, tal com han explicat fonts
sindicals a l’Agència Catalana de
Notícies.

A més dels acomiadaments,
que al centre de treball espluguí
afectaran 23 persones, l’Expe-

dient de Regulació també preveu
el tancament de les oficines que
la cavista té a la ciutat i el tras-
llat de l’activitat i dels 94 treba-
lladors que hi queden a Sant Sa-
durní d’Anoia.

Amb aquest acord, els nous
màxims accionistes de la histò-
rica cavista pretenen “recuperar
el creixement històric” de la
companyia, “guanyant eficiència
i donant solidesa a les àrees de
negoci de més valor”.

Tribunals | A judici la violació d’una menor discapacitada
La Fiscalia demana 20 anys de presó per al treballador de la Fundació Finestrelles que hauria abusat

sexualment d’una menor discapacitada que va estar internada en aquesta residència els estius del
2016 i del 2017. Els fets haurien passat a les nits i van provocar un canvi en el caràcter de la víctima.

L’Ajuntament rehabilitarà
la masia de Cal Suís

ENTITATS4El govern municipal
vol posar en marxa la rehabilita-
ció de la masia de Cal Suís tan
aviat com sigui possible. En de-
claracions a Línia Tres, Eduard
Sanz ha explicat que el consisto-
ri ja ha encarregat la redacció del
projecte de rehabilitació per tal
d’iniciar les obres.

En aquest sentit, Sanz, primer
tinent d’alcaldia i regidor de Te-
rritori i Urbanisme, ha assegurat
que l’Ajuntament no esperarà la
valoració que pugui fer l’assegu-
rança dels danys causats per l’in-
cendi per començar les obres.

Sobre les causes de l’incendi,
des de Cal Suís expliquen que no
tenen indicis ni sospites de qui el
podria haver provocat, ja que no
havien rebut amenaces de cap
mena. Però afegeixen que dies
abans de l’incendi, algú va tren-
car una finestra i va entrar a l’e-
difici de nit, tot i que no es va em-
portar res.

Pel que fa a la gestió de l’espai,
Sanz comenta que durant les
reunions que han mantingut amb
el col·lectiu per parlar de la reha-
bilitació han aprofitat per parlar
de la utilització de la masia.
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Quina valoració fa d'aquest man-
dat?
Amb dades objectives a la mà,
hem fet realitat més del 90% del
programa que vam plantejar. Però
més enllà de les xifres, em quedo
amb els processos participatius
que hem fet i els acords amb la
resta de partits. 

Quines propostes han quedat
pendents?
Ens hauria agradat molt haver in-
augurat l'auditori. És un projecte
molt il·lusionant que revolucionarà
la vida cultural de la ciutat, però
tornar a posar en marxa una obra
aturada després de tant de temps
és complicat. 

Si fos necessari, amb qui estaria
disposada a pactar per formar
govern?
No em sembla tan important amb
qui pactar sinó poder seguir des-
envolupant projectes importants.
Hem aconseguit aprovar els pres-
supostos amb un suport impor-
tant, o per unanimitat,  programes
com el Codi Ètic. Ara bé, no pactaré
amb partits que representen idees
xenòfobes, antidemocràtiques o
que amenacen matèries com la
igualtat entre dones i homes.

Quins són els reptes d’Esplu-
gues el pròxim mandat?
Volem que Esplugues continuï
sent una referència important en
l'atracció de talent, la intercultura-
litat, la cohesió social o la lluita con-
tra el canvi climàtic. Esperem
materialitzar projectes com el pro-
grama de talent femení +Dones³,
promoure l’habitatge de lloguer, la
regidoria de benestar animal o el
projecte Ciutats Lectores.

Pilar Díaz (PSC)

“Volem que 
Esplugues 

continuï sent 
una referència”

De l’1 al 10, com valoren la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 4. No s’han gestionat gens bé
qüestions importants de la ciutat.
No s’estan cobrint les vacants de la
policia local com toca. Tampoc s’e-
xigeix als Mossos que es dimensio-
nin per complir les ràtios europees.
A més, la mobilitat és caòtica i hi
ha hagut desviaments als preus
de les obres del Poliesportiu a Can
Vidalet.

Si després del mes de maig go-
vernen, quina serà la seva pri-
mera decisió?
Fer una auditoria completa de l’es-
tat dels comptes, sobretot per co-
nèixer la causa dels increments dels
preus a les obres més grans per de-
terminar possibles responsabilitats.

Què cal per millorar el municipi?
Fer arribar la L3 del metro a Sant
Joan de Déu i Pont d’Esplugues i
que els busos EP1 i EP2 arribin fins
a l’estació de rodalies de l’Hospi-
talet i la L1 del metro. D’altra
banda, cal dotar dels recursos ne-
cessaris a la policia local. També
cal que els nostres joves puguin
accedir a habitatges socials i tro-
bar feina de qualitat. A més, cal
millorar la qualitat de l’aire.

Quins pactes amb altres forma-
cions es plantegen si són neces-
saris per governar?
Sortirem a guanyar. Per tant, si a
partir d’aquest punt de partida
hem de parlar amb algú, podríem
parlar amb qui garanteixi el com-
pliment de la constitució.

Ciutadans encara no ha 
triat el seu candidat. 

Ciutadans

“No s’han 
gestionat gens 

bé qüestions 
importants”

De l’1 al 10, com valora la ges-
tió del govern municipal durant
aquest mandat?
Valorem la gestió del govern mu-
nicipal amb un 10 en oratòria, un
7 en planificació, un 5 en execu-
ció, un 3  en sensibilitat i empatia,
i un 0 en compliment de la pa-
raula donada.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Enviaré una carta als poders de
l’Estat en nom de la ciutat d’Es-
plugues per demanar el final de la
repressió, la llibertat dels presos
polítics i el retorn de tots els ex-
iliats. També volem que l’Adri torni
a casa. 

Quines mesures considera que
cal prendre per millorar el mu-
nicipi?
Cal que ens posem mans a l’obra
per incidir seriosament en el preu
de l’habitatge a Esplugues, que és
dramàtic. Aquesta situació és en-
cara més greu en el cas dels llo-
guers. A banda, és completament
necessari acabar amb les bosses
de pobresa que encara tenim en
alguns barris.

Quins pactes amb altres forma-
cions es planteja si són neces-
saris per governar?
Des d’Esquerra ens presentem a
les eleccions municipals per
aconseguir un resultat que ens
permeti governar Esplugues. I
per fer-ho acceptarem els suports
de totes aquelles formacions que
estiguin disposades a garantir la
justícia social, els valors republi-
cans i els drets i llibertats del
poble de Catalunya.

Oriol Torras (ERC)

“Cal incidir 
seriosament en el

preu de l’habitatge
a Esplugues”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 3 de mitjana. Posem bona nota
a la neteja, però en temes socials
no s’ha avançat. Pel que fa a l’habi-
tatge, el medi ambient o la promo-
ció del comerç local, un 0.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Abaixar l’escandalós sou de l'al-
calde i reconsiderar el dels regidors.

Què cal per millorar el municipi? 
Promoure l'habitatge públic i les
polítiques socials per a gent gran i
necessitada. Que tothom pugui ac-
cedir als serveis públics.

Jordi Pérez (ECP)

Quina serà la seva primera deci-
sió si governen després del maig?
Recollir participativament les in-
quietuds que perceben les veïnes.
El poble mana, el govern obeeix.

Què cal per millorar el municipi? 
Aturar la dinàmica de convertir-
nos en una ciutat dormitori més.

Quins pactes es plantegen si són
necessaris per governar? 
No ens plantegem entrar a un go-
vern on se'ns utilitzi de crossa per
fer-se un rentat de cara.

La CUP encara no ha
triat el seu candidat.

CUP

Esplugues: parlen els partits
» Pilar Díaz defensa els projectes impulsats durant el mandat gràcies als acords amb altres partits

» L’oposició critica els sobrecostos de les obres municipals i la manca d’habitatge per als joves

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal aquest
mandat?
Un bé alt. Sempre hem dialogat
amb l’equip de govern, pensant
sempre en el bé comú.

Quina serà la seva primera deci-
sió si governen després del maig?
Acordar una baixada massiva d’im-
postos per a ciutadans i empreses.

Què cal per millorar el municipi?
Abaixar impostos massivament,
millorar el caos circulatori i dotar la
Policia Local de mitjans necessaris.

El PP encara no ha
triat el seu candidat.

Partit Popular

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Insuficient. La inexistent empatia
amb Adrià Carrasco, els sobrecos-
tos dels projectes o la gestió nul·la
a l’hora d’oferir habitatges als joves
en són alguns exemples.

Si és alcaldessa, quina serà la pri-
mera decisió que prendrà?
Trobar solucions d’habitatge per a
joves i sectors vulnerables.

Què cal per millorar el municipi? 
Moltes coses, com treballar la mo-
bilitat, evitar sobrecostos a les obres
o reforçar la policia local.

E. Morillo (Dibuixem)
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Sant Joan Despí

ECONOMIA4El grup Agrolimen
ha anunciat que traslladarà la seu
central del seu grup, que també
engloba les marques Affinity i
GBFoods, a la ciutat. De fet, la in-
tenció de la companyia és ins-
tal·lar-se en una part de les 45
hectàrees que actualment ocupa
la fàbrica de Gallina Blanca, que
també forma part d’aquesta mul-
tinacional de l’alimentació. Línia
Tres s’ha posat en contacte amb
la companyia, que no dona detalls
ni dates sobre quan es podria fer
aquest trasllat.

L’únic detall que ha trans-
cendit sobre aquest projecte és la
imatge de l’edifici, que segons La
Vanguardiaocuparia uns 18.000
metres quadrats i seria sostenible,
i que acollirà els gairebé 600 tre-
balladors de la companyia.

D’aquesta manera, Agroli-
men deixarà les oficines que ara
té llogades a la plaça Europa de
l’Hospitalet i en edificis de Bar-
celona i centralitzarà diferents

àrees de l’empresa, com per
exemple les de recursos humans,
finances, innovació o estratègia,
entre d’altres.

Aquest nou edifici estarà ubi-
cat al polígon industrial Font-
santa, davant de l’estació de Ro-
dalies. Per això, des de l’Ajunta-
ment ho volen aprofitar per des-
envolupar una zona important de
la ciutat, millorant la connexió a
peu amb la parada de trens.

La intenció d’Agrolimen de
mudar-se a la ciutat s’ha cone-
gut un mes després d’aconseguir
un acord amb els treballadors i
treballadores de la fàbrica de
Gallina Blanca, que van dur a
terme diferents mobilitzacions,
inclosa una vaga indefinida,
després de conèixer la decisió de
la companyia de tancar-la i tras-
lladar-ne la producció a la plan-
ta que té a Osca.

Projecte de la nova seu d’Agrolimen. Foto: Ajuntament

Agrolimen traslladarà la seva
seu a l’espai de Gallina Blanca

» Les noves oficines ocuparan els terrenys de la fàbrica que tancarà
» L’empresa no posa data a la mudança ni en dona cap detall

‘Utopies concretes’ reflexiona
sobre els morts al Mediterrani

SOCIETAT4El cicle solidari ‘Uto-
pies concretes per un món mi-
llor’ s’ha proposat reflexionar so-
bre la situació que es viu a la
frontera sud, on milers de per-
sones intenten arribar a Europa
per buscar un refugi lluny de les
guerres i els abusos que pateixen
amb l’objectiu d’aconseguir una
vida millor.

Per veure de primera mà la si-
tuació que pateixen aquestes per-
sones, fins al 12 d’abril la biblio-
teca Mercè Rodoreda mostrarà
l’exposició ‘A pie de valla’, del fo-
toperiodista Antonio Sampere.

Una mostra que vol visibilitzar i
conscienciar a la societat sobre el
drama migratori. A més, fins al 23
d’abril es pot participar en l’acció
‘Rostres de la Mediterrània’, im-
pulsada per Stop Mare Mortum.

Per altra banda, el 4 d’abril es
va organitzar un sopar col·loqui
per tal de parlar d’un dels punts
més negres pels refugiats, el Mar
Mediterrani. L’acte va comptar
amb Ani Montes, cap de missió
de l’ONG Proactiva Open Arms,
que actualment té un dels seus
vaixells retinguts al port de Bar-
celona pel govern de l’Estat.

Una aplicació permet avisar
d’incidències a la via pública

INNOVACIÓ4L’Ajuntament ha
posat en marxa una nova apli-
cació mòbil que permet comu-
nicar de forma ràpida i senzilla
incidències en la via pública
perquè els treballadors munici-
pals les puguin resoldre tan aviat
com es pugui.

‘Sant Joan Despí Net’ és gra-
tuïta i es pot descarregar en IOS
i Android. D’aquesta manera, els
veïns i veïnes poden avisar de
problemes amb l’enllumenat;
incidències sobre residus i neteja
viària, jardineria o mobiliari
urbà; brutícia a la via pública, al

clavegueram o als pipicans; o in-
cidències sobre senyalització
dels carrers, les companyies de
serveis o en solars i parcel·les.

FACILITAR L’APARCAMENT
A banda d’aquesta aplicació,
l’AMB també n’ha posat en mar-
xa una altra que permet pagar els
estacionaments de les àrees bla-
ves i verdes de cinc ciutats de l’à-
rea metropolitana.

Amb aquest sistema, els
usuaris poden consultar i abo-
nar els tiquets d’aparcament
des del seu mòbil.

Joan Dausà portarà ‘Ara som
gegants’ al Mercè Rodoreda

CULTURA4L’escenari del teatre
Mercè Rodoreda acollirà el con-
cert de Joan Dausà, que pre-
sentarà el disc ‘Ara som gegants’
quan es compleix el primer ani-
versari del seu llançament.

Aquest disc, que va posar fi a
tres anys de silenci del cantant
baixllobregatí, li ha valgut els
premis Enderrock al Millor disc
de cançó d’autor del 2018 i En-
derrock de la crítica al Millor ar-
tista del 2018.

Amb ‘Ara som gegants’, el
cantant de Sant Feliu proposa un
viatge interior on parla de qües-
tions com la pèrdua de records
i on també canta sobre la supe-
ració personal i col·lectiva. A
més, Dausà torna a connectar de
la manera més íntima amb el pú-
blic tractant temes més socials.

El concert es farà al teatre
Mercè Rodoreda el pròxim 26
d’abril a les nou del vespre i les
entrades costen 18 euros. 

Entitats | 700.000 euros per a les associacions locals 
L’Ajuntament ha signat un conveni amb setanta entitats de la ciutat per tal de

donar-los suport amb les activitats que organitzen i dinamitzar el teixit associa-
tiu. Per tal d’aconseguir-ho, el consistori hi destinarà més de 700.000 euros. 
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha acon-
seguit millorar el temps de res-
posta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que ac-
tualment ja es tanquen en dos
mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 
doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat
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ECONOMIA4L’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat)
certifica que Sant Just continua
tenint una de les rendes per ha-
bitant més altes del país. Con-
cretament la segona, només per
darrere de Matadepera, on la
renda per habitant és de 26.400
euros. La dels santjustencs i
santjustenques és de 25.900 eu-
ros. Aquestes xifres també diuen
que a la ciutat se supera la mit-
jana catalana per més del doble.

A continuació, a la llista hi
apareixen municipis com Sant

Cugat del Vallès, també al Vallès
Occidental, seguit d’Alella, Tia-

na, Cabrils i Teià, tots ells a la co-
marca del Maresme. Aquests
pobles tenen rendes d’uns
23.000 euros per habitant.

Segons les dades recollides
per l’Idescat, la renda familiar
disponible a Catalunya és, de
mitjana, d’uns 17.000 euros.

BONES DADES COMARCALS
Pel que fa a escala comarcal, el
Baix Llobregat també se situa per

sobre de la mitjana catalana,
arribant a aconseguir un creixe-
ment d’un 2,3% respecte a l’any
anterior.

En aquest cas, l’Idescat deta-
lla que la renda bruta disponible
per cada baixllobregatí és de
17.800 euros. La comarca queda
per sota del Barcelonès, que té
una renda de 19.200 euros, però
per davant del Vallès Occidental,
on és de 17.400 euros.

Sant Just és la segona ciutat amb la renda més alta de Catalunya. Foto: Arxiu

La ciutat té la segona renda per
habitant més alta de Catalunya 
» Segons l’Idescat, Sant Just està només per darrere de Matadepera

» Aquesta xifra fa pujar la renda per càpita de tota la comarca

L’aposta pel producte local
protagonitza el QuintoTapa

GASTRONOMIA4Una vintena
de bars i restaurants santjus-
tencs s’han sumat a la tercera
edició del QuintoTapa.

Aquesta ruta gastronòmica,
que l’any passat va ser tot un èxit
al servir més de 27.000 plats, va
arrencar el passat 28 de març i
estarà en marxa fins al 14 d’abril.

L’objectiu d’aquesta cita gas-
tronòmica és oferir unes pro-
postes de primer nivell culinari
i, alhora, promocionar el pro-
ducte local i de proximitat que
els pagesos de la comarca culti-
ven al Parc Agrari.

OFERTES DEL COMERÇ LOCAL
El dissabte 30 de març es va or-
ganitzar la segona fira Forastock,
una iniciativa per dinamitzar el
comerç local. L’objectiu d’aquest
esdeveniment també és ajudar a
les botigues santjustenques a
treure’s el material d’altres tem-
porades que tenen als seus ma-
gatzems.

La planta superior del Mer-
cat Municipal es va omplir du-
rant tot el dia de productes
que els veïns i veïnes de la ciu-
tat van poder comprar a preus
molt baixos.

El banc del Mercat Municipal
el dissenyarà un artista

URBANISME4L’Ajuntament ha
posat en marxa un concurs per
escollir quin tipus de banc s’ins-
tal·larà a l’espai posterior del
Mercat Municipal, una zona que
actualment s’està remodelant.

La convocatòria, que es va
tancar el 10 d’abril, ha acceptat
les propostes tant d’artistes en
solitari com de col·lectius d’ar-
tistes, que han hagut de propo-
sar idees que combinin el dis-
seny amb la funcionalitat.

L’objectiu del concurs, que
s’emmarca en el projecte euro-
peu Rutes Singulars, és crear una

peça de mobiliari urbà original
i funcional per tal d’impulsar la
relació directa entre el disseny
escultòric i la transformació
d’espais urbans.

En el cas del Mercat Muni-
cipal, les obres han inclòs l’en-
derrocament dels locals exte-
riors, a més de la urbanització de
l’espai i la creació de noves pla-
ces d’estacionament.

Pel que fa a les condicions,
l’Ajuntament ha explicat que la
tècnica és lliure i només dema-
na que les propostes siguin ori-
ginals i inèdites.

Clara Peya rep un dels Premis
Nacionals de Cultura 2019

CULTURA4La compositora i in-
tèrpret Clara Peya ha estat re-
coneguda amb un dels Premis
Nacionals de Cultura 2019. La
pianista santjustenca és la per-
sona més jove que mai ha rebut
un d’aquests premis, que en-
guany arriben a la 44a edició.

Per això, Peya celebra que la
història i la cultura comencin a
representar més diversitat de
punts de vista i a generar nous
“referents”.

En declaracions a l’ACN, la
intèrpret diu que el que li fa
“més il·lusió és que el jurat ha
remarcat que -el premi- és pel
compromís. Això vol dir que
igual les coses es poden co-
mençar a canviar”.

L’entrega d’aquests premis,
els més importants que entre-
ga la Generalitat en l’àmbit
de la cultura, es farà el 4 de ju-
liol al Teatre de l’Artesà del
Prat de Llobregat.

Política | La Junta Electoral fa retirar una pancarta
La Junta Electoral de Zona va enviar una notificació al govern local

instant-lo a retirar la pancarta que estava penjada a la façana de l’Ajunta-
ment. En ella s’hi podia llegir la paraula ‘Llibertat’ al costat d’un llaç groc.

25.900
euros és la renda per
habitant de la ciutat,
només superada
per Matadepera
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Esports

Després de sumar un punt entre
febrer i març, s’ha acabat la mala
ratxa del sènior femení de la
Penya Esplugues. El conjunt
blanc-i-vermell va trencar la di-
nàmica d’un empat i sis derrotes
consecutives el passat dia 6 a
Pontevedra contra el Poio (3-5).

El triomf serveix perquè les de
Cinto García recuperin la vuite-
na posició després de guanyar,
contra tot pronòstic, a una pista
en la qual les gallegues només ha-
vien cedit tres punts en tot el curs.
Cèlia Catà (en dues ocasions),
Marta de los Riscos, Pilar Ribes
i un autogol de la local Ale de Paz
van servir perquè les espluguines
tornessin de la localitat ponteve-
dresa amb un triomf vital de
cara a les aspiracions d’acabar en-
tre les vuit primeres.

Així, sense aquesta llosa psi-
cològica, l’equip rebrà el Maja-
dahonda el pròxim dissabte 13.
Després, la competició s’aturarà
per Setmana Santa, fins al darrer
cap de setmana del mes, quan l’e-
quip visitarà la pista del segon,
l’Atlético Féminas. El primer cap
de setmana del maig tampoc hi
haurà jornada, i el primer partit

del mes que ve serà a les Moreres
contra l’Alcorcón.

CONTINUA LA PERSECUCIÓ
Per la seva banda, el sènior mas-
culí segueix perseguint l’UBAE i
el Sala 5 Martorell, tot i que les
dues derrotes que va patir el mes
passat (Martorell i Santpedor)
l’han allunyat d’aquests equips.

La Penya Esplugues frena 
la mala dinàmica a Pontevedra

» El conjunt blanc-i-vermell aconsegueix recuperar la vuitena plaça
» Dues derrotes distancien el primer equip masculí dels dos primers

L’HC Sant Just es juga seguir
viu al ‘play-off’ a la Bonaigua

La primera ronda del
play-off va començar
amb una derrota ines-
perada a casa (4-6),

però després del triomf que l’HC
Sant Just va aconseguir a Olot el
passat diumenge 7 (1-4), el con-
junt de Ferran Pujalte es jugarà
continuar viu a la post tempora-
da i seguir aspirant a l’ascens a la
Bonaigua. En el moment del tan-
cament d’aquesta edició de Línia
Tres, encara no s’havia confirmat
el dia i l’hora del matx, tot i que
serà el dissabte 13 o el diumenge
14 d’aquest mes.

Si els santjustencs aconse-
gueixen superar l’eliminatòria,
accediran a les semifinals, on ja
esperen dos candidats a l’as-
cens, el Sentmenat i el filial del
Manlleu, que van resoldre les se-
ves sèries de quarts de final per
la via ràpida, contra el Capella-
des i el filial del Noia Freixenet,
respectivament.

El quart i darrer emparella-
ment de quarts de final, el que
enfronta el Cerdanyola i el Ri-
pollet, està en la mateixa situació
que el del Sant Just i encara
s’ha de resoldre.

El Voleibol Sant Just optarà 
a pujar a Primera Nacional

El sènior femení del
Voleibol Sant Just té a
l’abast de la mà con-
vertir aquesta tempo-

rada 2018-19 en la millor de la
història de l’entitat. I és que l’e-
quip, que va guanyar la Fase Fi-
nal de Primera Divisió Catalana
celebrada al pavelló Joan Oró de
Lleida (derrotant el CV Mataró en
la semifinal i les amfitriones, el
CECELL, en el partit definitiu)
s’ha classificat per a les Fases
d’Ascens a la Primera Nacional.

Aquest darrer tram del curs
es jugarà el segon cap de setma-

na del mes que ve, tot i que en-
cara s’ha d’anunciar la seu d’a-
questa sèrie de partits definitius
(contra els millors equips de les
Illes Balears i del País Valencià),
on també hi haurà el CECELL
lleidatà, subcampió de la fase re-
gular de la lliga.

Les santjustenques, entre-
nades per Mariano Singer, han
protagonitzat una temporada
pràcticament perfecta, ja que
durant el tram regular de la lliga
van guanyar els 14 partits i no-
més han caigut en un enfronta-
ment contra la Blume. 

Handbol | El Sant Joan es disputa la permanència en tres partits
Tres finals decidiran en quina categoria juga el CH Sant Joan Despí el curs que ve. L’equip 
santjoanenc es veurà les cares contra el Joventut Handbol Mataró, el CH Sant Esteve de 
Palautordera i el CH Palautordera. L’Esplugues, en canvi, ja té la salvació aconseguida.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

El Levante només necessita
un punt per guanyar la lliga

Un punt de 12. Això
és el que necessita
el primer equip del
Levante las Planas

si vol aconseguir tornar a Sego-
na Divisió només un any després
de perdre la categoria. 

Les santjoanenques van tenir
la primera oportunitat de guan-
yar la lliga i certificar l’ascens el
passat dia 6 a Sant Adrià contra
el Sant Gabriel B, però un gol a les
acaballes del partit del conjunt lo-

cal va servir per restablir l’empat
(2-2) i per ajornar una celebració
que, si les vermelles fan els deu-
res, podrà ser el pròxim dia 14 al
municipal de les Planes.

Aquest dia, l’equip d’Adrián
Albadalejo rebrà la visita del CD
Fontsanta-Fatjó de Cornellà (a
partir de les quatre de la tarda),
mentre que després de la Set-
mana Santa, l’últim partit del
mes serà el dissabte 27 al camp
del CF Molins de Rei.

El curs afronta el seu tram decisiu. Foto: AEPE
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Els avanços tecnològics en l'àmbit de la imatge permeten
abordar aspectes diagnòstics que fins ara eren d'extrema
dificultat. El repte és diagnosticar precoçment una
malaltia, conèixer-la amb un nivell màxim de precisió
i pronosticar l'èxit d'un tractament personalitzat.

Les tecnologies híbrides de diagnòstic per imatge
permeten analitzar, d'una manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció. Podem identificar les
anomalies morfofuncionals que provoca una determi-
nada patologia en un o en més òrgans, un aspecte clau
per a realitzar una avaluació global de la malaltia. En l'àm-
bit de l'oncologia, permeten detectar tumors i la seva
extensió abans que siguin visibles amb tècniques con-
vencionals.

L'any 2000, CETIR-ASCIRES va ser el grup biomèdic
pioner a incorporar un equip de Tomografia per Emis-
sió de Positrons (PET) a Catalunya, concretament en la
seva clínica d'Esplugues de Llobregat. La modalitat dia-
gnòstica PET, encarregada de mostrar-nos el funcio-
nament de l'òrgan, se suma amb la Tomografia Com-
putada (TC), que ens revela la seva forma, donant
com a resultat la PET/TC. Aquesta tecnologia ofereix, en
una imatge captada en un mateix moment, la informació
de l'òrgan íntegrament i posa al servei del pacient una ex-

ploració d'altíssima fiabilitat, precisió i rendiment.
L'equip mèdic CETIR-ASCIRES és, a més, l'únic de Cata-

lunya i d'Espanya que compta amb tecnologia PET/RM amb
detectors digitals, un equip que permet diagnosticar de-

terminats càncers de manera molt precoç, a partir de la in-
formació PET i de la informació per Ressonància Magnè-
tica. A més, aquesta tecnologia redueix la radiació en fins
a un 80% respecte a altres equips PET/TC convencionals.
Això, sens dubte, és especialment important en pediatria
i en pacients amb previsió d'una malaltia llarga que pugui
requerir nombrosos estudis de seguiment o de control. 

OBSESSIÓ PER LA PRECISIÓ
A l’any 2000, CETIR va ser el grup biomèdic pioner en incorporar un equip 

PET a Catalunya, concretament a la seva clínica d’Esplugues

El repte és diagnosticar precoçment
una malaltia, conèixer-la amb major
precisió i pronosticar l'èxit d'un 
tractament personalitzat

Les tecnologies híbrides són clau per 
a detectar tumors abans que siguin 
visibles amb tècniques convencionals
i per a realitzar una avaluació global
de la malaltia

Posem al servei del pacient una explo-
ració d'altíssima fiabilitat, precisió i
rendiment diagnòstic
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

|Anno 1800
Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una

gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues. 

Miranda desapareix deixant dues co-
pes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i su-
perar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

El reconegut actor José Sacristán pro-
tagonitza l’obra basada en el llibre ho-
mònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profun-
dament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

La cançó Este segundo del nou disc 
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Nedder-
mann. L’artista de Vilassar de Mar apor-
ta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una ex-
cursió, descobreixen un cementiri d’a-
rrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de famí-
lia demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lí-
cula promet atemorir els espectadors.

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barce-

lona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Mont-
juïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa

que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanya-

rà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patri-
monis històrics més importants de la capital catalana. 

L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona. 

M I L E Y  C Y R U S
Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound
Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

Barreja d’opinions sobre l’anunci
Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

Famosos
L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a

Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el prò-
xim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,

baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provo-
catiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la

fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Din-
sey Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’es-

trella per a adolescents va quedar completament esmi-
colada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la mú-

sica i va adoptar un estil polèmic i completament con-
trari a la imatge que havia donat al show televisiu.

Aquesta transició al món adult es va tancar definitiva-
ment a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofi-
tant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una

gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the

USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.   

QUI ÉS?
La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DISSABTE 13 D’ABRIL
19:00 El narrador Blai Senabre serà l’encarre-

gat de coordinar la pròxima sessió de L’Ho-
ra del conte. Activitat gratuïta. / Biblioteca Pare
Miquel.

DIVENDRES 26 D’ABRIL
21:00 Joan Dausà arriba a la ciutat amb el seu

darrer treball, anomenat Ara som gegants, un
disc que ha marcat un punt d’inflexió en la seva
carrera. Les entrades ja estan a la venda. / Te-
atre Mercè Rodoreda.

TOTS ELS DIUMENGES
Matí Cada diumenge, al parc de Torreblanca s'hi

organitza un mercat de pagès on es poden tro-
bar fruites i hortalisses de temporada i amb
la marca Producte Fresc del Parc Agrari. / Parc
de Torreblanca.

DIMARTS 16 D’ABRIL
18:00 Searching, del director nord-americà

d’ascendència índia Aneesh Chaganty, serà
el títol seleccionat per a la pròxima sessió del
cicle cultural Cinema + jove. / Sala Ovidi Montl-
lor del Casal de Joves.

DIMECRES 24 D’ABRIL
19:30 El darrer dimecres del mes s’inaugurarà

la mostra Autoretrat, de l’artista santjusten-
ca Soledat Sans,  que es podrà visitar fins a
la segona setmana del mes de juny. / Plan-
ta Superior del Mercat Municipal.

DIMECRES 17 D’ABRIL
SANT BOI The Escape and others stories, una

adaptació de John Davey de la novel·la de W.
Somerset Maugham, serà el títol protagonista
de la pròxima sessió del Reading club (17:00).
/ Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

DIVENDRES 26 D’ABRIL
SANT BOI Wattaday i Nuria Pine s’encarregaran

d’un concert amb temes d’estils com funk, ne-
osoul, jazz i blues. El preu és de vuit euros
(22:00). / Cal Ninyo.

DISSABTE 27 D’ABRIL
SANT JUST Partit de futbol de la trentena jor-

nada del grup 3 de Segona Catalana entre l’A-
tlètic Sant Just i el CF Martorell (18:00). / Camp
municipal de Sant Just.

SANT FELIU El segon diumenge del
mes es farà una ruta modernista per
totes les mostres del patrimoni de Sant
Feliu. / Palau Falguera.

Tot a punt per a una ruta 
modernista a Sant Feliu
Diumenge 14 d’abril a les 12:00

Fins al dia 28 es pot visitar l’exposició
anomenada Jujol, grans dibuixos,
obres com un esgrafiat de Casa Po Car-
dona i un gravat per al vidre de Casa
Negre. / Centre Jujol-Can Negre.

Recta final per veure la 
mostra ‘Jujol, grans dibuixos’

Fins al 28 d’abril

L’últim dijous del mes hi ha progra-
mada una conferència amb Miriam Ha-
tibi sobre el seu darrer llibre Mira’m als
ulls. / Sala d’actes de la Biblioteca La
Bòbila.

Conferència sobre el llibre de 
Miriam Hatibi ‘Mira’m als ulls’

Dijous 25 d’abril a les 18:00

ESPLUGUES Partit de futbol sala de la
25a jornada de Primera Divisió feme-
nina entre la Penya Esplugues i el
Majadahonda. / CEM Les Moreres.

La Penya Esplugues, a punt
per rebre el Majadahonda
Dissabte 13 d’abril a les 16:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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