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PSC i ERC es reparteixen el 28-A
» Els socialistes recuperen Esplugues i Sant Joan Despí, que fa tres anys van triar En Comú Podem

» Els republicans es fan forts a Sant Just Desvern, on amplien l’avantatge aconseguit el 2016

Veïns i veïnes votant durant la jornada electoral del 28 d’abril. Fotos: Ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí

El PSC va tornar a guanyar a Es-
plugues i Sant Joan Despí en les
eleccions generals del 28 d’abril,
superant el 31% dels vots i recu-
perant la primera posició que, a les
cites electorals del 2015 i el 2016,
va emportar-se En Comú Podem.

A Esplugues, els socialistes
van aconseguir un total de 8.613
vots (31,33%), gairebé 10 punts
més que fa tres anys. En segona
posició va quedar el guanyador
del 2016, En Comú Podem, que
va sumar 4.724 vots, perdent-ne
gairebé 1.500.

Un altre dels partits que va
créixer va ser Esquerra Republi-
cana, que de la cinquena posició
es va enfilar fins a la tercera grà-

cies als 4.318 vots , cosa que li va
permetre superar Ciutadans
(4.120 vots) i el Partit Popular
(1.985 vots), que va perdre més de
2.300 suports.

Per barris, el PSC es va im-
posar al Centre, Can Vidalet, La
Plana, Can Clota, el Gall i Mon-
tesa. ERC va ser el partit més vo-
tat a Finestrelles i La Miranda i
Ciutadans va guanyar a La Ma-
llola i Ciutat Diagonal.

A Sant Joan Despí, els socia-
listes van rebre 6.632 vots, un
31,80%. Així, van superar En
Comú Podem, que va quedar en
segona posició (3.947 vots) des-
prés de perdre uns 4.200 vots  en
comparació amb el 2016.

Tal com va passar a Esplugues,
ERC va aconseguir passar de la cin-
quena a la tercera plaça gràcies als
3.630 vots rebuts, superant Ciu-
tadans (2.899 vots) i Junts per Ca-

talunya (1.189 vots). El PP va cau-
re de la quarta fins a la sisena po-
sició després d’aconseguir 992
vots, 1.300 menys que el 2016.

Per districtes, el PSC va guan-
yar a tots excepte al 4, on es va im-
posar ERC.

SANT JUST REFORÇA EL GROC
On el PSC no va aconseguir impo-
sar-se és a Sant Just Desvern. Allà,
ERC va tornar a guanyar, igual que
el 2016, gràcies als 2.733 vots rebuts
(25,94%). Els socialistes van acon-
seguir enfilar-se fins a la segona pla-
ça amb 2.088 vots, superant així
Junts per Catalunya, que va repe-
tir com a tercer amb 1.558 vots. En
Comú Podem va caure fins a la
quarta plaça (1.422 vots), per da-
vant de Ciutadans (1.235 vots) i el
Partit Popular (582 vots).

La participació als tres pobles
va ser molt alta, en la línia del país.

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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La Junta Electoral Cen-
tral ha asumido ahora

el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándo-
se la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el ré-
gimen de elecciones libres. Para hun-
dir a Puigdemont hunden todo el sis-
tema democrático.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una

entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Dis-
fruten a Messi. Disfrútenlo como dis-
frutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Sen-
na, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

@arevalo_martin

Durante meses y me-
ses las derechas logra-

ron instalar un imagina-
rio según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la con-
vivencia. Entre los tres partidos han ob-
tenido 7 de 48 diputados. Ese es el ta-
maño real de la farsa.

Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.

Aquests són tres dels mu-
nicipis amb més percentatge de vo-
tants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant An-
dreu de la Barca (seu de la Coman-
dància de la Guàrdia Civil), 6%.

@sergipicazo@apuente@jpurias

La lupa

per Francesc Reina

Utopies

Lewis Mumford, considerat per alguns
l'últim humanista del segle XX, va co-
mentar que l'ésser humà té la capacitat
d'imaginar mons virtuals, és a dir, utopies.
Dur-les a terme és la base del progrés. El
passat està ple d'exemples de canvi po-
sitiu (també negatiu).

Les utopies són un permís pel som-
ni, pensaments optimistes que es pre-
senten com probables i realitzables en
nom del desenvolupament
social. Vents de dignitat que
es carreguen de raó per pre-
guntar-se per què les coses
són com són, per què cal re-
signar-se a què les coses si-
guin així, per què no buscar
alternatives.

L'especulació és un treball absurd per
a l'autor de l'obra ‘Utopies per a realistes’,
Rutger Bregman; no aporta res al ben-
estar comú, diu. D'ara endavant l'accés al
treball serà cada cop més complicat i la
maledicció bíblica del llibre del Gènesi:
"et guanyaràs el pa amb la suor del teu
front", quedarà totalment desfasada per
molt que desapareguin les categories
ric/pobre disfressades de triomfador/per-
dedor. Destruir-nos és relativament fà-
cil, comentava Mumford, autor de ‘La his-
tòria de les utopies’, el difícil és anar-nos

corregint, i a més, fer-ho bé. Ara la pre-
carietat es constitueix en paisatge, la in-
certesa s'erigeix en llei, i la por al futur es
naturalitza dominada per pamflets d’ob-
sessionats amb créixer a qualsevol preu.
Avui en dia no s'ha acabat amb la pobresa
i les desigualtats, tot i que la qualitat de
vida al món desenvolupat és la més gran
de tots els temps. Hi ha polítiques que
promocionen un pensament que diu: si

al meu veí li va bé, a mi també, en canvi
hi ha altres que el presenten així: si tu aga-
fes alguna cosa, ja no quedarà res per a
mi. L'economista Thomas Piketty va di-
buixar bé aquesta diferència: una cosa són
els ingressos dels assalariats i una de molt
diferent, els ingressos dels que tenen pa-
trimoni.

Fins que la neutralitat sigui un fet i no
una superficial consigna de tolerància
passiva, fins que el debat econòmic no ar-
ribi a la gent perquè pugui opinar, la lli-
bertat seguirà sent un conte. Qui viu per

sota del llindar de la pobresa sap millor
que ningú quines són les seves principals
necessitats. La pobresa és increïblement
cara, obliga a mantenir pressupostos de
gran burocràcia per desenvolupar tot un
entramat assistencial que amplia la man-
ca d'oportunitats i les distàncies endè-
miques.

Torna a ser hora de pensar en les
persones i invertir en el bé comú. Es-

timar-se més el bo que el
que és útil; sense fer tram-
pes. El millor registre, pot-
ser, de la intel·ligència hu-
mana ha estat practicar el
respecte pels altres però,
lamentablement, la noció
de propietat ha desfigurat

tal propòsit desequilibrant la balança
entre públic i privat.

El gran Eduardo Galeano ens va re-
galar aquesta frase: "La utopia està a l'ho-
ritzó. Camino dues passes, ella s'allunya
dues passes. Camino deu passes i l'horitzó
es corre deu passes més enllà. Per molt
que camini mai no hi arribo. Llavors ¿per
a què serveix la utopia? Per això, serveix
per caminar".

Utopia no vol dir, només, Cap Lloc,
també significa: Bon Lloc. Sense utopies
estem perduts.

Torna a ser hora de pensar en les persones 
i invertir en el bé comú. Estimar-se més 
el bo que el que és útil; sense fer trampes

HC Sant Just
El sènior masculí del club és a un pas

d’accedir a la final del play-off per pujar
a la Divisió de Plata. Els de Ferran Pu-
jalte defensaran una renda de dos gols
contra el Sentmenat en el partit que es

jugarà a la Bonaigua diumenge 12. 
pàgina 12

Els semàfors

Sant Joan de Déu
La novena edició dels Premis Pont ha
reconegut l’Hospital Sant Joan de Déu
per “la qualitat en l’atenció i la investi-

gació dels seus professionals, per la cali-
desa humana” dels equips que hi treba-
llen i pels voluntaris que hi col·laboren. 

pàgina 6

Ciutadans Sant Just
Ciutadans de Sant Just s’ha vist envoltat
en la polèmica després que un exmili-

tant hagi denunciat una suposada tupi-
nada per fer les llistes. El partit ho nega

i assegura que els afiliats han votat el
número 1, però el foc segueix encès. 

pàgina 10
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Els Premis Pont reconeixen
l’Hospital Sant Joan de Déu

» La novena edició dona el Premi d’Honor al centre Maternoinfantil
» Els premis reconeixen persones i projectes vinculats a la ciutat

Els infants proposen mesures
per combatre la LGTBIfòbia

IGUALTAT4El Consell d’Infants,
format per una trentena d’a-
lumnes de cinquè de primària de
la ciutat, han presentat una sè-
rie de propostes per combatre la
discriminació que pateixen les
persones LGTBI.

Els estudiants han treballat
aquesta qüestió a classe i, entre
les mesures que el consistori
prioritzarà, destaquen el foment
del diàleg entre el col·lectiu
LGTBI i les empreses instal·la-
des a la ciutat per fomentar la

igualtat i que hi hagi reunions
entre el Servei d’Atenció Integral
i el personal sanitari i farma-
cèutic per tractar l’empatia i la
sensibilització.

Els infants també faran un
anunci i una cançó contra la
LGTBIfòbia que s’emetran per la
ràdio, la televisió i les xarxes so-
cials i han proposat parlar del
col·lectiu LGTBI en una assig-
natura, per fomentar la igualtat,
el respecte, l’educació i la tole-
rància a la diversitat.

SUCCESSOS4Els alumnes de
l’Escola Isabel de Villena van te-
nir un bon ensurt el dilluns 29
d’abril, quan un autocar del ser-
vei de transport escolar es va
desfrenar i va caure per un des-
nivell de tres metres.

Els serveis d’emergències
van atendre setze ferits lleus,
tretze menors i tres adults, que
van ser derivats a diferents hos-
pitals de la zona.

Segons els Bombers de la
Generalitat, el vehicle s’hauria

desfrenat i això va provocar que
caigués per un terraplè del carrer
Díaz de la Fuente, al barri de Fi-
nestrelles. Per sort, l’autocar no
va tombar en caure pel desnivell
i va quedar aturat en un des-
campat després de xocar amb al-
guns dels cotxes que hi havia allà
aparcats.

Fins al lloc dels fets s’hi van
desplaçar tres ambulàncies, vuit
dotacions dels Bombers i agents
de la Policia Local i dues patru-
lles dels Mossos d’Esquadra.

ACCIDENT MORTAL
El mateix dia, un home de 84
anys i una dona de 82, veïns del
barri de La Plana, van morir
quan el cotxe en què anaven va
xocar frontalment amb un ca-
mió. Els fets van passar al punt
quilomètric 689 de l’N-II, al
terme municipal de Maçanet de
la Selva. Tal com recull l’ACN,
el Servei Català de Trànsit con-
sidera que el turisme hauria en-
vaït el carril contrari, per on
circulava el camió.

El Consell d’Infants presenten les seves propostes. Foto: Twitter (@ajesplugues)

Ensurt en un bus escolar

Cultura | Flors al Carrer, dedicada a la poesia de Verdaguer
La unió entre cultura i natura de la iniciativa veïnal Flors al Carrer, aquest any

farà referència a l’obra del poeta Mossèn Cinto Verdaguer. Dissabte 11 i diumenge
12, els carrers Verdaguer i Església i el Museu Can Tinturé es guarniran amb flors.

GUARDONS4La novena Nit dels
Premis El Pont d’Esplugues va
concedir el Premi d’Honor a
l’Hospital Maternoinfantil Sant
Joan de Déu. El guardó va reco-
nèixer “la qualitat en l’atenció i la
investigació dels seus professio-
nals, per la calidesa humana”
dels equips que hi treballen i
“per la gran xarxa de persones vo-
luntàries” que hi col·laboren.

El jurat, format per repre-
sentants institucionals, de l’em-
presa, del comerç i de la univer-
sitat, també destaca l’aposta del
centre “per construir el Pediatric
Cancer Center, el primer d’Eu-
ropa en la seva categoria”. I és que
aquests premis reconeixen a per-
sones, entitats i empreses vincu-
lades a la ciutat que destaquen
per la seva activitat solidària, es-
portiva, econòmica, professio-
nal, artística o associativa.

En aquest darrer camp, el
premi va ser per l’Associació Co-
merç Can Vidalet, per impulsar

accions que “fomenten la cohesió
social i que dinamitzen el barri”.

IGUALTAT I SENSIBILITAT
En aquesta edició, el Premi d’Es-
port va voler fer un reconeixe-
ment col·lectiu a l’esport feme-
ní espluguí. Per això, veïnes de
la ciutat que practiquen diferents

disciplines esportives van ser
les encarregades de recollir el
guardó.

Un altre dels noms recone-
guts pels premis va ser el del pe-
riodista Jordi Évole, guardonat
per la seva “proximitat, sensi-
bilitat i professionalitat” a l’ho-
ra de tractar l’actualitat.

Manuel del Castillo, director-gerent del centre, recollint el premi. Foto: Ajuntament
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Sant Joan Despí

ART URBÀ4Reconèixer la figu-
ra de l’arquitecte Josep Maria
Jujol i reivindicar-la. Aquest és
l’objectiu del concurs que l’A-
juntament ha posat en marxa per
triar un artista, que s’encarregarà
de fer un mural de grans di-
mensions a l’espai urbà de la ciu-
tat en el marc de la commemo-
ració de l’Any Jujol140.

L’obra, que haurà d’estar ins-
pirada en la figura de l’arquitec-
te, es pintarà al lateral de l’edi-
fici situat al carrer del Bon Viat-
ge número 2, al peu de la plaça
de l’Ermita. D’aquesta manera,
el consistori vol lligar l’art urbà
amb l’empremta que Jujol va
deixar a la ciutat.

A més de l’Ajuntament,
aquesta iniciativa compta amb la
col·laboració de Contorno Ur-
bano, una fundació que es dedi-
ca a promocionar, estudiar i
conservar l’art urbà i la seva
creativitat. Aquesta entitat acom-
panyarà l’artista que surti esco-

llit del concurs durant el procés
de creació i realització del mural.

Al concurs que es farà per
triar l’artista encarregat de pin-
tar el mural, tancat el 7 de maig,
es valorarà la formació acadè-
mica i artística de l’autor, a més
de la seva trajectòria curricular. 

També es tindrà en compte si
ha participat en exhibicions, fes-
tivals i exposicions, la creativitat
i l’originalitat de l’obra que plan-

tegi o si ha fet altres interven-
cions o obres en l’espai públic.

Finalment, l’artista que guan-
yi el concurs rebrà una dotació
econòmica de 6.000 euros.

L’Ajuntament pretén que
aquesta sigui una de les activi-
tats que perduri a la ciutat i re-
cordi tot el que s’ha fet aquest
Any Jujol140, que commemo-
ra els 140 anys del naixement
de l’arquitecte.

Paret on es farà el mural inspirat en l’arquitecte Jujol. Foto: Ajuntament

Un concurs tria l’artista que
farà un mural inspirat en Jujol

» La pintura es farà en un edifici situat al peu de la plaça de l’Ermita
» És una de les activitats per commemorar l’Any Jujol140

Antoni Molons, a la llista 
de Junts per Sant Joan

POLÍTICA4Antoni Molons Gar-
cia ocupa la tercera plaça de la
llista de Junts per Sant Joan
Despí, la candidatura encapça-
lada per Jordi Elias. La formació
ha reservat la segona plaça a una
independent, Susi Matas.

Molons, actual secretari de
Comunicació i Mitjans de Co-
municació de la Generalitat, és
un dels processats pel referèn-
dum de l’1-O. El jutjat número
13 de Barcelona l’acusa de mal-
versació i prevaricació per l’or-
ganització del referèndum.

La magistrada encarrega-

da del cas imputa Molons “d’in-
tervenir activament i encarre-
gar la campanya del Registre de
Catalans a l’Exterior” quan era
secretari general de Difusió i
Atenció Ciutadana del Govern
Puigdemont. També serà jutjat
en relació als cartells que ani-
maven a la participació en el re-
ferèndum.

En aquest sentit, està en
marxa una Caixa de Solidaritat
per recollir fons per ajudar les
persones encausades per l’1-O.
S’hi pot accedir des de l’enllaç
www.caixadesolidaritat.cat.

S’obren les subvencions per
posar al dia els habitatges

HABITATGE4L’Oficina Local
d’Habitatge ajuda a aquells
veïns i veïnes que vulguin de-
manar una subvenció per posar
al dia i adequar el seu habitat-
ge, ja en siguin els propietaris o
els llogaters.

Les obres que es poden pagar
gràcies a aquesta ajuda, que co-
breix fins a 1.000 euros de des-
pesa, serveixen per canviar tan-
caments de finestres, balcons o
persianes, entre d’altres, per
substituir làmpades i lluminàries
per altres tipus d’il·luminacions
amb més rendiment i menys

despesa energètica i per canviar
les banyeres per plats de dutxa.

Per altra banda, fins al 15 de
maig es poden sol·licitar les aju-
des per pagar fins al 50% de l’im-
port de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI).

Aquestes ajudes, ofertes per
l’Ajuntament, estan adreçades a
persones en situació de vulne-
rabilitat social que han de pagar
aquest tribut del seu habitatge
habitual, ja en siguin propieta-
ris o hi visquin de lloguer. No-
més ha de ser el seu lloc de resi-
dència habitual.

El parc de la Fontsanta acollirà
un estudi sobre biodiversitat
MEDI AMBIENT4El Parc de la
Fontsanta ha estat un dels espais
verds escollits per l’AMB per
conèixer la biodiversitat de la
xarxa de parcs i platges metro-
politans.

L’objectiu d’aquest estudi,
desenvolupat pel Laboratori Me-
tropolità d’Ecologia i Territori,
farà el seguiment de les papa-
llones en sis parcs i dues platges
de l’àrea metropolitana. S’ha
triat aquesta espècie perquè són

“un insecte molt sensible que
dona molta informació per po-
der valorar i millorar la biodi-
versitat de diferents hàbitats”.

L’estudi s’emmarca en el Pla
per millorar la biodiversitat d’a-
quests espais naturals, que tenen
un alt valor social i ambiental, i
ara està buscant voluntaris, que
s’encarregaran d’identificar les
papallones que detectin en
aquests espais a la primavera, a
l’estiu i a la tardor.

Benestar | Nova edició de la Setmana de la Gent Gran
Caminades, xerrades i visites són algunes de les activitats que ha organitzat l’A-

juntament per aquesta edició de la Setmana de la Gent Gran. El punt final es
posarà el 10 de maig amb un ball amb música en directe al poliesportiu del Mig.
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Quina valoració fa d’aquests
quatre anys?
Força positiva. Hem millorat la qua-
litat de vida dels ciutadans en àm-
bits com l'espai públic, la mobilitat
o l’impuls d’un Pla d’Habitatge que
dotarà la ciutat amb més de 300
habitatges protegits.

Quines propostes han quedat
pendents?
Hem complert gairebé tot el Pla
d’Actuació Municipal i hem afegit
nous projectes. Però sempre et
queda la sensació que es poden fer
més coses per donar resposta a les
necessitats de la ciutadania. 

Quins són els reptes que afron-
tarà Sant Joan Despí el pròxim
mandat?
Polítiques que depenen de la nos-
tra decisió, com l’impuls de l’habi-
tatge assequible, atendre millor les
necessitats dels més vulnerables i
la lluita contra el canvi climàtic.

Si després del maig fos neces-
sari, amb qui estaria disposat a
pactar per formar govern?
Som un partit obert al diàleg i al
consens, i així ho hem demostrat
en els darrers anys en els quals, tot
i tenir majoria, hem comptat amb
el suport d’altres formacions. 

Antoni Poveda (PSC)

“Sempre et queda
la sensació que es
pot fer més pels
ciutadans”

Quina valoració fa d’aquests
quatre anys?
Estem satisfets de la feina que hem
fet des de l’oposició. Per primera
vegada en molts anys hi ha hagut
oposició, tot i que ha estat difícil
per l’àmplia majoria absoluta del
govern, que ha facilitat al PSC
aprovar les seves propostes impo-
sant sempre els seus criteris.

Quines propostes han quedat
pendents?
No s'ha pogut implantar una polí-
tica prou transparent i participativa.
Malgrat els nostres esforços, hem
xocat sempre amb l'equip de go-
vern. Tampoc en transparència
s'han arribat als nivells que nosal-
tres considerem mínims. A més, el
Butlletí no es pot utilitzar única-
ment com a mitjà propagandístic
de l'equip de govern.

Quins són els reptes que afron-
tarà Sant Joan Despí el pròxim
mandat?
Invertir més en polítiques socials,
canviar l'actual model d'habitatge
per un de nou que prioritzi l'habi-
tatge social, l'atenció a les perso-
nes que estan en risc d'exclusió
social, posar la gent gran al centre
de les polítiques municipals, im-
pulsar polítiques d'igualtat efecti-
ves i facilitar recursos per a
l'erradicació de la violència mas-
clista, entre d’altres.

Si després del maig fos necessari,
amb qui estaria disposat a pac-
tar per formar govern?
Amb els que coincideixin amb les
nostres propostes, fonamental-
ment en polítiques socials. No en-
trarem al govern si algun partit
aconsegueix majoria absoluta.

R. Roldán (Podemos)

“No entrarem al
govern si algun

partit aconsegueix
majoria absoluta”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Han tingut encerts, però també
han pres decisions que no com-
partim. Tenen experiència en la
gestió del municipi, però hi ha
molts aspectes a millorar. En resum,
li posaria un 5 o un 6.

Què cal fer per millorar el muni-
cipi?
S’han d’afavorir els canals de parti-
cipació i la transparència. Cal obrir
portes, s’ha d’imposar un nou estil
de fer política proper i transparent.
No es pot confondre el partit de
govern amb el consistori. Només
així es podrà escoltar el que real-
ment la ciutadania vol i millorar la
ciutat.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Si arribo a l’alcaldia, el primer que
faré és parlar amb els tècnics i fun-
cionaris de l’Ajuntament, amb l’e-
quip que porto al costat, escoltar.
Seguir parlant amb la ciutadania.
Les decisions s’han de prendre des
del coneixement i no des de la im-
provisació, sempre d’acord amb les
nostres conviccions republicanes i
d’esquerres. No soc de decisions rà-
pides si no són necessàries. Sempre
és precís un procés de reflexió.

Quins pactes amb altres forma-
cions es planteja si són necessa-
ris per governar?
No hem de fer un pacte de “tots
contra un”. Aquestes coses, al ser
contra natura, sempre acaben ma-
lament. Hem de buscar suport en
els companys d’esquerres i amb els
que compartim projecte nacional.

Josep Bracons (ERC)

“Cal obrir portes,
s’ha d’imposar un
nou estil proper
i transparent”

Quina valoració fa d’aquests
quatre anys?
Fem una valoració molt positiva
perquè la nostra ciutat ha millorat
en molts aspectes, fruit de l’acord
de govern signat.

Quines propostes han quedat
pendents? 
És necessari posar en marxa un sis-
tema de tarifació social.

Si després del maig fos neces-
sari, amb qui estaria disposat a
pactar per formar govern?
Hem treballat amb acords de go-
vern i ho seguirem fent si pensem
que això representa un benefici per
a la ciutadania.

Margi Gual (En Comú)

Quina valoració fa d’aquest
mandat?
Bona. Tot i la situació política amb
l’aplicació del 155 i econòmica del
país, s’han fet moltes coses. 

Què ha quedat pendent?
Solucionar el tema dels mòduls de
l’Institut Jaume Salvador i Pedrol i
incrementar el nombre de places
concertades per ingrés i centre de
dia de la Residència Sophos.

Amb qui estaria disposat a pac-
tar per governar?
Tenim molt clar amb qui no volem
pactar: amb aquells que se situïn al
bloc de la repressió del 155.

Jordi Elias (Jx St Joan)

Jose Luis Cerro (Cs)

Manuel López (PP)

Sant Joan: parlen els partits
» El govern format per PSC, En Comú i Junts per Sant Joan treu pit de la feina feta aquest mandat
» L’oposició es mostra crítica amb la majoria absoluta del PSC i té esperances que s’acabi al 26-M

Línia Tresva oferir 
a Antoni Poveda una
entrevista presencial
en profunditat,

però l’alcalde ho va
rebutjar al·legant 

problemes d’agenda.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un suspens.

Què cal fer per millorar el muni-
cipi?
Cal arreglar la falta de places per a
persones d'edat avançada, cal llui-
tar perquè s'eliminin els barracons
i cal dotar de més agents la planti-
lla de la Policia Local.

Quins pactes amb altres forma-
cions es planteja si són necessa-
ris per governar?
Sortim a posar fi a més de 30 anys
de majoria absoluta del PSC, que
ha generat cert clientelisme.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
No podem aprovar la gestió del go-
vern. Li donem un 4.

Què cal fer per millorar el muni-
cipi?
Aquest govern porta més de 30
anys. La ciutat necessita noves idees
i un nou projecte de ciutat. L'equip
de govern té idees caducades.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Iniciarem la transformació del polí-
gon industrial convertint-lo en el
nou 22@ a l'entrada de Barcelona.
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POLÈMICA4Les sospites de tu-
pinada que han perseguit Ciu-
tadans des de l’inici d’aquest ci-
cle electoral han arribat al mu-
nicipi. Tal com recull Ràdio
Desvern, en el darrer Ple muni-
cipal abans de les eleccions mu-
nicipals un exmilitant del partit
taronja va denunciar que la seva
formació els hi ha imposat una
candidatura “a dit”.

Qui va fer aquestes acusa-
cions és Charles Ablett, que al fi-
nal de la sessió plenària que es va
celebrar el 25 d’abril va dir que ni
ell ni altres militants del partit ha-
vien escollit la llista. Ablett ho
deia en referència a Kiko Fe-
rrer, que ocupa el número 1 de la
candidatura que Ciutadans pre-
senta al poble per a les eleccions
del 26 de maig.

Ablett, que abans d’abando-
nar el partit era membre de la di-
rectiva local de la formació, va vo-
ler denunciar el que considera
una mala praxi. Durant la seva in-

tervenció també va assegurar
que altres afiliats del partit lide-
rat per Albert Rivera havien seguit
les seves passes i també havien
abandonat la formació.

“UNA OPINIÓ”
En declaracions a Ràdio Des-
vern, Kiko Ferrer considera que
aquestes acusacions són “una
opinió” de Charles Ablett, que “no
és cap tupinada” i afegeix que

Ablett “no ha sabut encaixar bé”
la decisió presa pel partit.

Ferrer considera que aques-
ta situació va començar fa qua-
tre anys, quan es va escollir
l’anterior llista de les municipals.
En aquest sentit, Ferrer assegura
que llavors Ablett ja volia ser cap
de llista, però que va ser escollit
Guillermo Francés i que, des de
llavors, “no hi ha hagut bon fe-
eling entre ells dos”.

Guillermo Francés i Kiko Ferrer, 2 i 1 a la llista de Ciutadans. Foto: Twitter

Denuncien una tupinada
a Ciutadans per fer les llistes

» Ho diu Charles Ablett, que ha deixat la formació d’Albert Rivera
» El partit ho nega i assegura que els afiliats han votat el número 1

L’empresària Joana Amat
rebrà la Creu de Sant Jordi

RECONEIXEMENT4La santjus-
tenca Joana Amat Amigó ha es-
tat distingida amb la Creu de Sant
Jordi. La Generalitat ha decidit
atorgar-li a Amat aquesta distin-
ció “per la seva destacada parti-
cipació en el sector immobiliari
des de la seva empresa, Amat Im-
mobiliaris, al capdavant de la
qual ha treballat amb gran com-
promís i dedicació”.

El Govern català valora “la vo-
luntat de millora i creixement del
seu àmbit professional” i la pro-
moció d’una “cultura d’empresa
coherent, innovadora i d’èxit”.

A més, també destaca que
Joana Amat és presidenta de la
Fundació Internacional de la
Dona Emprenedora i subratlla
que la seva carrera professional
és “exemple del desenvolupa-
ment del talent femení, tant pel
que fa a l’emprenedoria com a la
direcció i la gestió empresarial”.

Aquest any, a més d’Amat, la
Generalitat entregarà la Creu de
Sant Jordi, un dels màxims re-
coneixements que pot rebre una
persona per part del Govern ca-
talà, amb el futbolista del Barça
Leo Messi o amb La Trinca.

Acaben les obres de la plaça
del Mercat Municipal

URBANISME4Les obres de re-
forma de la plaça que hi ha a la
part posterior del Mercat Mu-
nicipal ja estan enllestides. A
principis de mes es va obrir al
públic aquest nou espai, que
s’ha aconseguit després d’en-
derrocar l’illa exterior de boti-
gues que hi havia fins ara a
aquest lloc.

Les obres també han servit
per reconfigurar el tram final del
carrer Mercat, cosa que ha per-
mès crear més places d’aparca-
ment en aquesta zona comercial
tan concorreguda.

MILLORES ALS PARCS
L’Ajuntament també està tre-
ballant per millorar les àrees de
jocs infantils dels diferents parcs
del municipi.

Un d’ells és el nou terra de
cautxú que s’ha instal·lat al Parc
del Mil·lenari, un material que
absorbeix millor les caigudes
dels infants.

Un altre espai on s’estan ins-
tal·lant jocs infantils és al parc de
Can Freixes. A més, també s’hi
col·locaran aparells per fer exer-
cici, un espai botànic i una àrea
per fer-hi actes festius.

Soledat Sans mostra tota
la seva obra a ‘Autoretrat’

CULTURA4L’artista santjus-
tenca Soledat Sans i Serafini re-
passa la seva trajectòria pictòri-
ca en l’exposició ‘Autoretrat’.

Una setantena d’obres cedi-
des expressament per aquesta
exposició serviran per repassar
la carrera d’una de les artistes lo-
cals més reconegudes, ja que
ha estat distingida amb diversos
guardons i ha tingut l’oportuni-
tat d’exposar les seves creacions
en una trentena de mostres.

L’exposició, que estarà ubi-
cada a la planta superior del
Mercat Municipal, es podrà veu-
re fins al 16 de juny.

Sans, que es va formar a
l’Escola Massana, va fundar el
taller de plàstica municipal Ca-
rrau Blanc el 1980. Durant 36
anys, n’ha estat la directora i,
com reconeixen des del consis-
tori, s’ha acabat convertint en
un referent de l’àmbit artístic i
educatiu de la ciutat.

Eleccions | Junts x St Just i Alcaldia Republicana s’uneixen
Alcaldia Republicana i Junts x Sant Just, la nova marca de Convergència, es presenta-
ran units a les eleccions municipals. L’acord entre les dues formacions manté com a

cap de llista a Laia Flotats i situa Anna Vilanova, d’Alcaldia Republicana, de número 2.
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Esports

La Bonaigua pot ser l’escenari
d’un altre dia històric per al pri-
mer equip de l’Hoquei Sant Just.
I és que el conjunt de Ferran Pu-
jalte té molt a l’abast la classifi-
cació per a la final del play-off
d’ascens a l’OK Lliga Plata. Per
accedir a aquesta darrera elimi-
natòria, el conjunt santjustenc
necessita un bon resultat el prò-
xim diumenge 12 a casa. El par-
tit es posarà en marxa a les qua-
tre de la tarda, i que enfrontarà
l’equip contra l’HC Sentmenat.

En el primer partit de la sèrie,
que es va disputar en aquesta lo-
calitat del Vallès Occidental el
passat diumenge 5, els santjus-
tencs van aconseguir un magní-
fic 3-5 al Centre Esportiu Tèxtil
Besòs, on els vallesans havien es-
tat molt fiables durant tota la

temporada. Els de Pujalte van
marxar al descans dominant per
0-2 i malgrat que els locals van
retallar la distància fins a situar
un 3-4, el partit es va decidir amb
un gol de Joan Pujalte quan fal-
taven menys de dos minuts per
arribar al final.

Si el Sant Just perdés el par-
tit a la Bonaigua, la sèrie s’hau-

ria de resoldre en un tercer epi-
sodi que també es jugaria a la pis-
ta del conjunt vallesà el següent
cap de setmana.

El rival en la final del play-off
d’ascens sortirà de l’eliminatòria
que enfronta el Piera i el filial del
CP Manlleu. El conjunt de l’A-
noia té l’avantatge del 10-7 que va
aconseguir en el primer partit.

L’HC Sant Just, a un pas d’entrar
a la final del ‘play-off’ d’ascens

» La tornada de la semifinal serà a la Bonaigua el pròxim dia 12 i els
de Pujalte defensaran una renda de dos gols contra el Sentmenat

Quatre partits perquè la Penya
Esplugues recuperi el 8è lloc

Després de tancar el
mes d’abril amb dues
derrotes consecuti-
ves, el sènior femení

de la Penya Esplugues afronta els
quatre darrers partits del curs
amb un objectiu: recuperar la vui-
tena posició que donaria dret a
disputar la Copa. Després de la
vint-i-sisena jornada, que es va
saldar amb una derrota a la pis-
ta de l’Atlético Féminas (2-0), les
de Cinto García van cedir el vui-
tè lloc a l’UCAM El Pozo Murcia.

La situació, però, no és defi-
nitiva, ja que les espluguines te-

nen marge per capgirar-ho (sen-
se anar més lluny les murcianes
passaran per les Moreres en la
penúltima jornada del curs).

Així, les blanc-i-vermelles
començaran el mes el pròxim dia
11 amb un partit clau a casa con-
tra un Alcorcón que també ha
perdut les dues darreres jorna-
des. Una setmana més tard la
Penya Esplugues visitarà la pis-
ta de l’Ourense, mentre que el da-
rrer compromís d’aquest maig
serà el partit a les Moreres con-
tra l’UCAM. La lliga s’acabarà l’1
de juny a Alacant.

L’Esplugues i el Sant Joan
Despí mantenen la categoria
HANDBOL4Deures fets, una
temporada més. L’Handbol Es-
plugues i el CH Sant Joan Des-
pí han aconseguit, un curs més,
mantenir-se a la Primera Nacio-
nal masculina d’handbol; els es-
pluguins han acabat la lliga en la
vuitena posició, mentre que la
salvació dels santjoanencs es va
fer esperar i l’equip va tancar la
temporada en la dotzena posició
amb 20 punts, només dos més
que la Salle Bonanova, el primer
dels dos conjunts que han perdut
la categoria.

Els espluguins han tancat el

curs amb una de les millors di-
nàmiques: quatre victòries en
les darreres cinc jornades (els
blaus només van perdre a la pis-
ta del campió, la UE Sarrià). L’e-
quip d’Isabel Cuesta posa el punt
final a la lliga amb un saldo de 15
triomfs, un empat i 14 derrotes.

Per la seva banda, els santjo-
anencs no van poder garantir la
seva plaça a la categoria fins a la
darrera jornada (victòria contra
el Palautordera per 35-30 el pas-
sat dissabte 4). L’equip ha sumat
20 punts gràcies a set triomfs i sis
empats en els 30 partits.

Ciclisme | Ignacio Ávila, sisè en la Titan Desert 2019 
L’espluguí Ignacio Ávila, fent parella amb el seu inseparable Joan Font, va acabar en sisena
posició la Titan Desert. El tàndem va completar la prova, que es va disputar entre els dies 

19 i 24 d’abril, en 18 hores, 21 minuts i 58 segons, gairebé nou minuts més que el vencedor.

Pau Arriaga
SANT JUST

El Levante guanya la lliga i
s’assegura el retorn a Segona

Al sènior femení
del Levante las Pla-
nas li han sobrat
tres jornades per

guanyar la lliga. El conjunt ver-
mell va poder celebrar el títol (i
l’ascens de categoria, tornant a
Segona un any després de baixar)
el passat 14 d’abril, gràcies a la
seva victòria per la mínima al
municipal de les Planes contra el
Fontsanta-Fatjó (2-1).

Així, l’equip santjoanenc no-

més haurà d’afrontar un partit
més abans d’acabar la tempora-
da: serà el pròxim diumenge 12
a Sant Cugat (el camp del quart
classificat), on l’equip de Ferran
Cabello intentarà sumar la vui-
tena victòria del curs a domicili.

Les santcugatenques són un
dels conjunts més forts de la ca-
tegoria jugant com a local i no-
més han cedit dues derrotes al
Jaume Tubau: contra el Sant
Gabriel B i el Terrassa.

La comunió de l’equip amb l’afició és enorme. Foto: M. Pujalte / HCSJ



13 | 

líniatres.catMaig 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 14

Viu en línia

En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se his-
tòries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esboja-
rrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians. 

Llibres

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha vis-
cut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

Teatre

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

El grup bascocatalà de reggae i rap tor-
na amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha de-
cantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb 
cançons relacionades amb la madure-
sa i la paternitat. 

Música

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els an-
tics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenò-
mens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’i-
lla i sembla ser la clau per respondre
què està passant. 

Pelis i sèries

Keepers
Kristoffer Nyholm

Bajo la piel
Green Valley

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb

‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres ac-
tivitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Fre-

deric Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar

els versos recitats.  També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consis-
teix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran

d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacio-

nal de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha de-

cidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC

Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte

mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homò-
nima. És el cas del finançament que va fer per

a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història– va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del

Newell’s Old Boys argentí. Des de lla-
vors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot

entendre un Messi sense Barça 
ni un Barça sense Messi.

L E O  M E S S I

ÉS FAMÓS PER... Ser el crack i el capità del Barça
Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

Famosos

Rebrà la Creu de Sant Jordi
Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

Els aficionats feliciten Messi pel guardó
Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’aju-

da d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic. 

QUI ÉS?
La fitxa



DISSABTE 18 DE MAIG
19:00 La ciutat se suma a l’activitat cultural La
nit dels museus i es podrà visitar, de forma
gratuïta, la col·lecció de rajola de mostra de
Salvador Miquel. / Museu Can Tinturé.

DIJOUS 16 DE MAIG
20:00 Dani Rovira, Alexandra Jiménez o Mari-
bel Verdú són els protagonista de Superlópez,
l’adaptació a la gran pantalla de les aventu-
res d’aquest peculiar superheroi. / Teatre Mer-
cè Rodoreda.

DILLUNS 27 DE MAIG
19:00 Una de les darreres propostes culturals
del mes serà aquest taller de fotografia
pensat per aprendre els trucs bàsics a l’ho-
ra de fer funcionar una càmera rèflex digi-
tal. / El Bulevard.

DIJOUS 9 DE MAIG
20:00 Neus Folguera i Iván Chivita, psicòlegs del
centre El Trèvol, s’encarregaran d’una xerra-
da per a mares i pares per saber si els seus fills
pateixen o fan bullyinga alguns dels seus com-
panys. / Escola Canigó.

DILLUNS 13 DE MAIG
20:00 L’escriptor Raimon Masdéu i Térmens vis-
tarà la ciutat per fer la presentació del seu da-
rrer llibre, anomenat El monestir femení Sant
Joan de l’Erm. Entrada gratuïta. / Sala Isidor
Cònsul de Can Ginestar.

DISSABTE 11 DE MAIG
SANT BOI Sentido ens fa la proposta intimista
de compartir la música a través dels músics
que la interpreten. El grup està format per Juan
Flores, Juan Antonio Guerrai José Manuel Mo-
reno (21:00). / Casal Casablanca.

DIUMENGE 19 DE MAIG
SANT FELIU Una de les pròximes propostes del
cicle Roda de teatre serà la coneguda comè-
dia francesa El sopar dels idiotes (18:00). / Ca-
sino.

DIUMENGE 12 DE MAIG
SANT JUST Segon partit de la semifinal del play-
off d’ascens a l’OK Lliga Plata entre l’HC
Sant Just i l’HC Sentmenat (16:00). / CEM La
Bonaigua.

SANT FELIU Aquesta sessió de dues
hores ensenyarà els assistents a co-
nèixer diferents models de CV i apro-
fitar-los. / Promoció Econòmica.

Una sessió per aprendre a
potenciar el currículum vitae
Divendres 10 de maig a les 09:15

Els responsables del Bulevard han
preparat un taller per aprendre a pre-
parar postres, anomenat Dolços del
món. El preu de la sessió és de cinc eu-
ros. / El Bulevard.

Tot a punt per al taller
anomenat ‘Dolços del món’
Dimecres 15 de maig a les 19:00

A finals d’aquest mes es farà una ses-
sió per explicar totes les opcions que
hi ha per als joves que, aquest estiu,
vulguin fer tasques de voluntariat. / Ofi-
cina Jove d’Emancipació.

Presenten les opcions de
voluntariat de cara a l’estiu
Dijous 30 de maig a les 18:30

ESPLUGUES Partit de futbol sala de la
vint-i-setena jornada de Primera Di-
visió entre la Penya Esplugues i l’Al-
corcón. / CEM Les Moreres.

Penúltim partit a casa: la Penya
Esplugues rep l’FSF Alcorcón
Dissabte 11 de maig a les 16:00
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