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Regular el preu del lloguer en
aquelles ciutats o barris on la fal-
ta d’habitatges n’ha encarit el
cost. Aquest és el principal objec-
tiu del decret llei que ha aprovat
la Generalitat, que pretén con-
trolar el mercat per donar solu-
cions a la necessitat d’habitatge.

Segons aquesta nova normati-
va, el cost del lloguer podrà ser, com
a màxim, un 10% més car del que
marqui l’índex de referència de
preus de lloguer a cada zona, un in-
dicador que elabora el Departa-
ment de Governació des del 2017.

Però el decret llei que ha de re-
gular els preus dels lloguers inclou
algunes excepcions. Per exemple,
el límit podrà ser de fins a un 15%

per a aquells pisos que justifiquin
que tenen unes vistes privilegia-
des o per a aquells que la zona co-
munitària tingui piscina o jardí.
Per als pisos de nova construcció
o que s’hagin reformat totalment,
la llei també preveu un mínim
més alt, en aquest cas del 20%, i
una moratòria de tres anys abans
d’haver d’aplicar el límit que mar-
ca l’índex. A més, els contractes
que estiguin en vigor tampoc
hauran d’aplicar el límit.

“POC EFECTIU”
Aquestes excepcions són una de les
principals crítiques que fan des del
Sindicat de Llogaters, que consi-
dera que la immensa majoria de
lloguers seguiran sense tenir “cap
mena de límit” en el preu.

A més, com que els preus es
marcaran segons l’índex de refe-
rència de la Generalitat, l’entitat as-

segura que es partirà d’uns “preus
irreals”, ja que l’índex té en comp-
te els preus de mercat actuals, “in-
flats per la bombolla del lloguer”.

El Sindicat també diu que és
un error que la nova normativa no
contempli multes ni sancions per
a aquells que no compleixin la llei,
“una mesura essencial per fer
efectiva la regulació”.

EN MANS DE LA CONSELLERIA
Perquè la regulació del preu dels
lloguers s’apliqui en un barri o en
una ciutat, prèviament s’haurà
d’haver declarat la zona com a
mercat d’habitatge tens, una
competència que quedarà en
mans de la conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Aquells ajuntaments que ho
vulguin sol·licitar hauran de de-
manar-ho al Govern presentant
una memòria que ho justifiqui.

La crisi de l’habitatge
» La Generalitat aprova una llei per limitar els preus dels lloguers i abaratir l’accés a l’habitatge

» El Sindicat de Llogaters creu que la normativa no serà efectiva perquè no preveu sancions

El Govern ha aprovat un decret llei per regular els preus del lloguer. Foto: Mar Martí/ACN

PREUS4En aquells municipis
on els lloguers són més elevats,
com Sant Just Desvern, Cas-
telldefels, Viladecans o El Prat,
la pujada de preus durant el
2018 ha estat més moderada
que en altres ciutats de l’àrea
metropolitana.

Així ho diu un informe
elaborat per l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge, que
detalla que en aquestes ciutats
l’increment dels preus va ser
d’un 3%, sis punts per sota del
9% que es va registrar en altres
municipis de l’àrea metropo-
litana, com per exemple Cor-
nellà o Esplugues.

Però el mateix estudi, ela-
borat a partir de les dades re-
collides per l’Incasòl i els
anuncis publicats a Habitaclia,
reconeix que aquesta tendèn-
cia es dona en aquests muni-
cipis perquè els preus ja han
arribat al màxim possible.

Un dels casos és Sant Just
Desvern, on l’increment dels
lloguers entre el 2017 i el 2018
va ser d’un 39%, arribant a uns
1.164 euros al mes de mitjana.
Des de l’Observatori també ar-
gumenten que un factor que fa
augmentar els preus és la pro-
ximitat d’aquestes ciutats amb
la ciutat de Barcelona.

Els preus dels lloguers es
moderen allà on són més cars

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-

embarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-

veres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos

la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del

23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando

La lupa

per @ModernetdeMerda

Extremes dretes

PP i Ciutadans tornaran a pactar amb
VOX. El que fins fa quatre dies era una
novetat a Andalusia -més o menys
sorprenent- passarà a convertir-se ben
aviat en una tradició arrelada, una ca-
racterística més d'aquesta Espanya tan
testosterònica i adolescent, encara ta-
tuada amb els seus episodis més negres.

Sabem que pactaran per
una qüestió de percepció
prèvia –tothom ho veia a ve-
nir abans de les eleccions- i
per una qüestió empírica
posterior -ells mateixos ho
han confirmat d'una ma-
nera o d'una altra després–.
I saber-ho amb tanta antelació i segu-
retat, donar-ho tant per fet, ha provo-
cat que tots plegats hàgim caigut en el
pitjor precipici mental: la normalitza-
ció d'aquesta tragèdia que és posar la
catifa vermella a l'extrema dreta.

Aquest acatament mut de la reali-
tat, i el fet que tots els votants la cone-
guessin abans del 26M, em genera

una reflexió. Tenint en compte que els
votants de PP i Ciutadans ja sabien que
les seves formacions pactarien tran-
quil·lament amb l'extrema dreta, ¿per
què no podríem considerar els seus vots
també d'extrema dreta? ¿Per què no
considerem com a feixisme aquelles for-
macions que avalen, mantenen viu i go-

vernen amb el feixisme? Al capdavall,
tot va a parar allà. I hi va a parar grà-
cies a ells.

El que representa VOX, franquis-
me pur i dur, el "ya hemos pasao" a l'A-
juntament de Madrid, és prou alar-
mant perquè cap partit vulgui ni tan
sols acostar-s'hi. Si ho fan, si opten per
donar veu i vot al pitjor dels mals, la

decisió és tan greu, tan impensable, tan
inconcebible, que l'única conclusió
que se'n pot treure és que uns i altres
són, a l'hora de la veritat, el mateix.
Perquè uns fan possible l'odi dels al-
tres. Uns faciliten que s'escampi el ter-
ror dels altres.

Per ser honestos i precisos, doncs,
hauríem de comptar com a
vots d'extrema dreta
(VOX) tots aquells que be-
neeixen sense cap mena
de problema -activament o
passiva, m'és ben igual-
que es pacti amb l'extrema
dreta (PP-Cs).

I si acceptem aquesta nova conside-
ració d’"extremes dretes", injusta en al-
guns aspectes però coherent global-
ment, aneu fent números. Aneu po-
sant-vos les mans al cap. Aneu alterant-
vos. Aneu maleint la vostra existència i
la dels vostres fills. Perquè veureu que ga-
irebé mitja Espanya, camuflada sota si-
gles diverses, tolera i abraça la fi de tot.

Per què no considerem com a feixisme
aquelles formacions que avalen, 

mantenen viu i governen amb el feixisme?
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Els semàfors

AMB
Més de 76.000 bicicletes ja han passat pel
carril bici de l’AMB que connecta Esplu-
gues i Sant Just per Laureà Miró. Una de
les dades que confirma que aquests vials
són una bona aposta és que es fa servir
més els dies laborables que els festius.

pàgina 6

Shakira
La cantant colombiana, investigada per

frau a Hisenda, no va complir l’ordre
de la jutgessa d’accedir als tribunals per

l’entrada i es va escapar de la premsa
llogant una plaça d’aparcament de l’edi-
fici i entrant directament amb el cotxe. 

pàgina 6

Hoquei Sant Just
L’ascens ja és una realitat. El sènior
masculí va aconseguir el bitllet per a

l’OK Plata després de guanyar el tercer
partit de la final del play-off a la Bonai-
gua contra el Piera. Després del partit,
jugadors i afició van celebrar-ho junts.

pàgina 13
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El PSC es reforça el 26-M i
aconsegueix majoria absoluta
» La llista encapçalada per Pilar Díaz passa de nou a onze regidors

» ERC dobla resultats i liderarà l’oposició amb quatre representants

Shakira nega el frau a Hisenda
i s’escapa de la premsa

TRIBUNALS4Shakira assegura
que no té cap deute pendent
amb Hisenda i defensa que la
querella de la fiscalia per un pre-
sumpte frau de 14,5 milions d’eu-
ros contra ella és un problema
d’interpretació de la llei.

Això és el que va explicar la
cantant colombiana davant del
jutjat d’instrucció número 2
de la ciutat, on va anar a de-
clarar dijous 6 de juny com a in-
vestigada per sis presumptes
delictes per no haver pagat
l’impost de patrimoni i l’IRPF
entre els anys 2012 i 2014.

Un dels moments més polè-
mics de la jornada va ser quan,
per esquivar la premsa que hi ha-
via a l’entrada dels tribunals,
Shakira va entrar i sortir de l’e-
difici amb cotxe a través de l’a-
parcament.

Tot i que la jutge del cas ha-
via dit que la cantant no podia te-
nir cap tracte privilegiat a l’hora
d’accedir als jutjats, el fet que
aquests es trobin en un edifici d’o-
ficines va permetre que l’equip le-
gal de Shakira llogués una plaça
d’aparcament per evitar que es
trobés amb la premsa.

Successos |Un camioner drogat provoca diversos accidents
Els Mossos d’Esquadra van detenir un camioner que va provocar sis accidents de tràn-

sit al carrer Laureà Miró i que va deixar un ferit greu. El conductor va donar positiu
per consum de cocaïna i ja havia estat enganxat pels mateixos delictes al novembre.

ELECCIONS4Pilar Díaz podrà
governar la ciutat quatre anys
més i sense haver de buscar so-
cis. En les eleccions municipals
del 26-M, el PSC va rebre 9.525
vots (42,67%), que li van servir
per guanyar dos regidors i arribar
així als 11 que atribueix la majo-
ria absoluta del Ple. Aquesta pu-
jada l’aconsegueix gràcies als
2.372 suports nous que Díaz ha
rebut en comparació amb els re-
sultats que els socialistes van ob-
tenir fa quatre anys, quan es van
quedar amb 7.153 vots. Aquest va
ser el seu segon pitjor resultat,
després del de 2011, quan van
perdre la majoria absoluta que
ara recuperen.

Si es mira per barris, els so-
cialistes van guanyar al Centre, a
La Plana, a Can Clota, a La Mi-
randa, al Gall, a Montesa i a Can
Vidalet, on es van imposar amb
claredat aconseguint gairebé el
57% dels vots.

OBERTA AL DIÀLEG
Però tot i haver aconseguit la
majoria absoluta, Díaz assegura
que vol seguir dialogant amb la
resta de partits. En declaracions
a l’Agència Catalana de Notícies,
la cap de llista del PSC diu que la
majoria absoluta no significarà la
fi del diàleg i que continuarà tre-
ballant per obtenir grans pactes
de ciutat amb la resta de grups.
De fet, un dels primers acords que
vol tirar endavant és un pacte per
a la reactivació econòmica i la cre-
ació d’ocupació de qualitat.

En l’entrevista, Díaz també
desvincula els resultats aconse-
guits pel PSC al municipi del
bon moment que viu el PSOE i
posa d’exemple les europees.

ERC ES REFORÇA
Un altre dels partits que ha acon-
seguit molt bons resultats en
aquestes municipals és Esquerra
Republicana. El partit encapçalat
per Oriol Torras liderarà l’oposi-
ció al Ple després de doblar el
nombre de regidors i passar de
dos a quatre, superant Ciuta-
dans com a segona força.

El 26 de maig els republicans
van sumar 4.065 vots (18,21%),
guanyant més de 2.000 suports
en comparació amb el 2015.
Gràcies a aquesta crescuda, al
Ple hi entraran Joan Carles Si-
llero i Marta Alarcón, que acom-
panyaran Torras i Hermínia Vi-
llena, regidors d’ERC aquest
mandat. Els republicans també
van aconseguir ser els primers
en dos barris, Finestrelles i Ciu-
tat Diagonal.

L’altre partit que creix és Ciu-
tadans, que tot i caure a la terce-
ra plaça augmenta en vots i, amb
2.527 paperetes (11,32%), suma

un tercer regidor als dos que te-
nia fins ara. Per barris, els ta-
ronges van aconseguir la victòria
a La Mallola, tot i que es van im-
posar només per un vot de dife-
rència a ERC.

MÉS PARTICIPACIÓ
El 26 de maig van anar a votar un
63,93% dels espluguins i esplu-
guines que estaven cridats a les
urnes, un augment significatiu de
la participació que va encarir els
vots per aconseguir un regidor.

Això va perjudicar la con-
fluència d’Esplugues en Comú
Podem, que amb 2.484 vots
(11,13%) va passar de tres regidors
(2 d’ICV i 1 de Canviem) a dos.
També va perdre suports el PP,
que es va quedar amb un dels dos
regidors que tenia fins ara després
de rebre 1.283 vots (5,75%).

Ni Dibuixem Esplugues, la
marca amb la qual es va presen-
tar Junts, ni la CUP han aconse-
guit cap regidor al Ple.
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700 ciclistes utilitzen cada dia
el carril bici de Laureà Miró

MOBILITAT4Pel carril bici que
connecta la ciutat amb Sant Just
Desvern pel carrer Laureà Miró
ja hi han passat més de 76.000
bicicletes. Així ho reflecteixen les
dades recollides pel tòtem que hi
ha instal·lat just al costat de la
plaça de Santa Magdalena, da-
vant de l’Ajuntament.

Analitzant les dades al detall,
un dels elements que es pot
destacar és que el carril s’utilit-
za més els dies laborables que els
caps de setmana. Per exemple, el
dia amb més usuaris fins ara és
el dimarts 4 de juny, quan hi van

passar 1.005 bicicletes. De mit-
jana, diàriament el fan servir
més de 700 usuaris.

Aquestes xifres són molt si-
milars a les que s’han obtingut
del carril bici que connecta la ciu-
tat amb Barcelona a través del
pont que supera el nus d’auto-
pistes i la Diagonal.

Per allà, diàriament hi cir-
culen unes 978 bicicletes de
mitjana, cosa que representa un
augment del 34% en comparació
amb l’any passat. Per aquest
vial també hi ha més circulació
els dies feiners que els festius.

Foto: Àlex Recolons/ACN
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Sant Joan Despí

Poveda torna a guanyar i el PSC
manté la majoria absoluta

» Els socialistes creixen en vots però es mantenen amb 11 regidors
» ERC es dispara i obté els seus millors resultats amb 4 edils

El mural dedicat a Jujol rep
les propostes de 27 artistes

ART URBÀ427 artistes han pre-
sentat la seva candidatura per fer
realitat el mural que es pintarà a
la paret del bloc que hi ha al nú-
mero 2 del carrer del Bon Viatge,
al peu de la plaça de l’Ermita. El
concurs ha cridat l’atenció d’ar-
tistes de tot el món, ja que entre
les candidatures n’hi ha 13 de ca-
talanes, nou de l’Estat i cinc de di-
ferents punts com per exemple
Itàlia, Brasil, Mèxic o Sèrbia.

Ara, l’Ajuntament i la Fun-
dació Contorno Urbano triaran
l’artista guanyador que s’enca-
rregarà de pintar el mural.

PERSONALITZANT JUJOL
Els actes de commemoració de
l’Any Jujol140 no s’aturen i,
aquest mes, ha estat el torn dels
alumnes de les escoles de la ciu-
tat, que han dissenyat i pintat les
‘J’ de Jujol, la lletra que l’arqui-
tecte feia servir per firmar les se-
ves obres.

El 5 de juny, les escoles van
donar a conèixer les seves crea-
cions en un acte a Can Negre on
també va participar l’arquitecte
Josep Maria Jujol i Engràcia Ba-
let. Ara, les lletres s’exposaran a
diferents espais de la ciutat.

La via del tren ja no separa
les Begudes i Torreblanca

MOBILITAT4Aquells que vul-
guin anar a peu o en bicicleta des
del barri de Torreblanca fins a les
Begudes i a la inversa, ja ho po-
den fer sense haver-se de preo-
cupar per les vies del tren.

Des del 21 de maig està ober-
ta al públic la passarel·la que
creua per damunt de les vies del
tren i que connecta, entre l’a-
vinguda de la Generalitat i el ca-
rrer Francesc Macià, aquestes
dues zones de la ciutat que fins
ara estaven separades per la lí-
nia ferroviària.

L’Ajuntament va construir

aquesta infraestructura, adap-
tada a persones amb mobilitat
reduïda, en el marc del projecte
d’urbanització del sector de les
Begudes, un espai on s’hi han de
construir diferents habitatges i
que també comptarà amb un
gran parc amb zones infantils i
una pista poliesportiva, entre
altres equipaments.

A més, el sector de les Begu-
des també inclou la Ciutat Es-
portiva del Futbol Club Barce-
lona, un espai que el club està
desenvolupant per acollir el nou
estadi Johan Cruyff.

Salut | Instal·len set desfibril·ladors a la via pública
S’han instal·lat set nous desfibril·ladors automàtics en façanes de diferents equi-
paments municipals com alguns centres cívics, els centres culturals Miquel Mar-
tí i Pol i Mercè Rodoreda i l’Ajuntament. Aquests s’afegeixen als 13 que ja hi ha.

ELECCIONS4Els anys passen,
però la majoria absoluta del PSC
a l’Ajuntament santjoanenc no
s’altera. Els socialistes tenen el
control del Ple des del 1987 i així
continuarà, com a mínim, quatre
anys més. A les eleccions muni-
cipals d’aquest 26 de maig, el par-
tit liderat per Antoni Poveda va
aconseguir 7.928 vots (45,89%),
que li van valdre per revalidar els
11 regidors que ja tenia en el
passat mandat.

Anant al detall, en compara-
ció amb els resultats del 2015 els
socialistes van aconseguir 1.522
suports més que ara fa quatre
anys. Però l’augment de partici-
pació va encarir el cost per acon-
seguir cada regidor i això va im-
pedir que el PSC ampliés encara
més la seva majoria absoluta
amb un 12è representant al Ple.
Aquest regidor, que es va quedar
a les portes per 295 vots, hauria
estat a costa del segon partit més
votat, Esquerra Republicana de
Catalunya.

Si ens fixem en els resultats
per districtes, el domini socialis-
ta és absolut sent la primera for-
ça en les cinc zones i arribant a un
57,33% dels vots al tercer.

RESULTAT HISTÒRIC
Qui liderarà l’oposició els pròxims
quatre anys serà Esquerra Re-
publicana, que després d’acon-
seguir 2.741 vots (15,87%) dobla
el seu nombre de representants
al Ple i passa de dos a quatre re-
gidors.

Els republicans aconseguei-
xen els seus millors resultats des
de la fi de la dictadura franquis-
ta i guanyen 1.276 suports en
comparació amb el 2015, quan

van obtenir 1.465 vots i van ser
tercera força al Ple.

Ara, aquest lloc l’ocuparà Ciu-
tadans, que també aconsegueix
un augment, tot i que en aquest
cas més moderat, i suma 1.656
vots (9,59%). Els taronges es
queden amb els dos regidors que
han tingut durant aquest mandat
després de sumar 350 suports
més que el 2015.

Qui també millora resultats en
comparació amb les darreres
eleccions municipals és Sant Joan
Despí En Comú, la marca amb
què es va presentar ICV-EUiA. La
confluència passa dels 1.275 vots
aconseguits fa quatre  als 1.626
(9,41%) d’aquest 26-M, sumant
351 nous suports.

CAIGUDA ESTREPITOSA
A qui no li han anat tant bé les
coses és a Podemos, que com en
altres ciutats de la comarca,
aquí s’han presentat per separat
dels comuns.

Si fa quatre anys el partit en-
capçalat per Rafael Roldán va ser
la gran sorpresa convertint-se
en la segona força del Ple amb dos
regidors, aquest cop els liles
cauen fins a la cinquena plaça i
obtenen un regidor després de re-
bre 1.038 vots (6,01%). Així
doncs, en comparació amb el
2015 Podemos perd 685 suports.

Un altre dels grups que tam-
bé perd suports és el Partit Po-
pular, que desapareix del Ple
després de rebre 672 vots
(3,89%), 256 menys que ara fa
quatre anys. Els populars es que-
den sense l’únic regidor que te-
nien des del 2015 a l’Ajunta-
ment, un fet que no passava des
de 1995.

Qui sí que aconsegueix man-
tenir la representació és Junts,
que conserva el regidor al Ple des-
prés de rebre 1.015 vots (5,88%),
159 més dels que va rebre CiU el
2015 amb una participació que es
va enfilar fins al 67,69%.
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

habitatge.gencat.cat

Pàgines especials
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ELECCIONS4Els socialistes van
tornar a guanyar les eleccions
municipals a la ciutat. El 26 de
maig, el PSC va aconseguir 3.244
vots (35,75%) que li van valdre
per obtenir set regidors, cosa
que no passava des del 2007, i su-
mar-ne un més que en les elec-
cions d’ara fa quatre anys.

D’aquesta manera, la llista
encapçalada per Josep Perpinyà
es queda a només dos regidors
d’assolir la majoria absoluta grà-
cies a l’augment de vots, ja que,
en comparació amb el 2015,
aquest 26-M els socialistes van re-
bre 884 vots més.

El nou regidor que formarà
part del grup del PSC serà Josep
Maria Rañé, exconseller de Tre-
ball i Indústria en el primer go-
vern tripartit de la Generalitat,
presidit per Pasqual Maragall.
Rañé va començar la seva carre-
ra política el 1983 com a regidor
santjustenc, però aquest darrer
mandat, igual que entre 1995 i
2003, ha estat regidor a l’ajun-
tament de Sant Feliu de Llobre-
gat també pel PSC. Ara, torna a la
ciutat per formar part del grup so-
cialista al Ple.

VOT DUAL
En segona posició ha quedat
Junts per Catalunya, la nova
marca de Convergència Demo-
cràtica. Els postconvergents, que
aquest cop s’han presentat jun-
tament amb la plataforma local
Alcaldia Republicana, van acon-
seguir 1.981 vots (21,83%), 592
més que ara fa quatre anys.

Tot i aquest augment, la can-
didatura liderada de nou per
Laia Flotats no ha pogut aug-
mentar el nombre de regidors i es

queda amb quatre representants,
els mateixos que CiU va obtenir
el 2015.

En canvi, a les europees, que
se celebraven el mateix dia, la llis-
ta de Junts per Catalunya en-
capçalada per Carles Puigde-
mont va ser la guanyadora al
municipi amb 2.991 vots. Això
significa que més d’un miler de
santjustencs i santjustenques van
donar suport al president exiliat
però, a l’Ajuntament, van optar
per un altre partit.

ESTANCATS
Els socis de govern del PSC du-
rant l’últim mandat no han sor-
tit ben parats de les eleccions. Es-
querra Republicana continua
com a tercera força del Ple amb
tres regidors i augmenta en vots
amb 1.549 paperetes (17,07%),
però perd percentatge de vot en
comparació amb el 2015.

A la llista de Movem Sant
Just encara li passa més factura

i passa de 951 vots a 702 (7,74%),
cosa que li costa un regidor i es
queda amb un sol representant al
plenari.

L’INDEPENDENTISME CREIX
Tot i l’acusació de tupinada per
una part del partit, Ciutadans va
aconseguir mantenir un regidor
al Ple després de guanyar 60
vots i situar-se amb 695 (7,66%).
Els taronges també van perdre
percentatge de vot en compara-
ció amb fa quatre anys, una con-
seqüència de l’augment de més de
deu punts de la participació, que
va ser del 69,79%.

Una de les sorpreses de la nit
va ser l’entrada de la CUP, que
aconsegueix un regidor per pri-
mera vegada després de sumar
456 vots i superar el llindar per la
mínima (5,03%). Amb els cupai-
res al Ple i la caiguda del PP, que
queda fora després d’obtenir 374
vots, augmenta a vuit el nombre
de regidors independentistes.

El PSC creix i guanya un regidor
però haurà de buscar socis

» Perpinyà revalida la victòria socialista però no arriba a la majoria
» Junts i ERC mantenen regidors, Movem en perd un i entra la CUP

La ciutat atrau les empreses
per instal·lar noves oficines

ECONOMIA4Més de la meitat de
les empreses que han instal·lat les
seves oficines a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona durant el pri-
mer trimestre de l’any ho han fet
entre Sant Just i Cornellà.

Així ho diu un estudi de la
consultora immobiliària Savills
Aguirre Newman, que detalla
que entre aquests dos municipis
s’han atret el 54% de les opera-
cions empresarials d’aquesta
mena.

Un dels principals motius
que expliquen aquest creixement
és la falta d’oferta d’oficines al

centre de Barcelona i l’encariment
dels lloguers que això provoca.

És per això que les empreses
que busquen un espai per situar
la seva seu trien zones properes
a la capital catalana, ben comu-
nicades, però amb preus no tan
elevats com el centre de Barce-
lona o la zona del 22@.

L’estudi també explica que les
operacions que tenen un aug-
ment significatiu són el d’oficines
de més de 1.000 metres qua-
drats, és a dir, que busquen
grans espais de treball per ins-
tal·lar les seves seus al territori.

Infants i joves tindran el seu
propi espai de participació

INFÀNCIA4L’Ajuntament ha
posat en marxa un nou espai de
participació per a infants i ado-
lescents del municipi. La inten-
ció del consistori és crear un
grup amb 24 nois i noies empa-
dronats al poble i nascuts entre
els anys 2005 i 2010, és a dir,
que estiguin entre els cursos de
tercer de Primària i segon d’ESO.

Aquesta vintena de nois i
noies seran escollits per sorteig
per garantir la paritat i que totes
les franges d’edat estiguin re-
presentats en el grup motor,
que tindrà l’objectiu de definir

quin ha de ser el projecte de par-
ticipació dels infants, donant-hi
forma i contingut.

Per començar, el grup farà
tres reunions durant el mes de
juny per posar en marxa aquest
projecte, que impulsa l’Ajunta-
ment per complir amb una de les
línies de treball que proposava el
Projecte Educatiu de Ciutat, que
té com a objectiu garantir els
drets dels infants i convertint-los
en protagonistes en la presa de
decisions públiques. Per això, el
consistori anima a tots els infants
santjustencs a sumar-s’hi.

Cultura |Montse Sastre cedeix escultures al Moisès Broggi
L’escultora i ceramista Montse Sastre ha cedit tres de les seves obres a l’Hospital
Moisès Broggi, situat a Sant Joan Despí. Tal com explica Ràdio Desvern, són tres
obres que es diuen Argepí, Flor Vermella i Brotació, elaborades amb fusta i ferro.
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‘L’Ou com balla’ s’emporta
el premi del QuintoTapa

SANT JOAN4La tapa creada pel
restaurant ‘L’Ou com balla’ és la
millor de la primera edició del
QuintoTapa de Sant Joan Des-
pí. Així ho va anunciar l’Asso-
ciació Gastronomia i Turisme,
impulsora d’aquesta iniciativa,
després de fer el recompte dels
vots emesos pels participants, els
encarregats de triar el millor
plat creat amb productes del
Parc Agrari.

La tapa guanyadora es deia
Forest Gamb i consistia en un
biquini de melós de peus de
porc ecològic amb gambetes

cruixents. En segona posició
va quedar la tapa Arepa amb
Calçot, del restaurant Can Nan-
clares i el bronze va ser per la
Truita de Calçot & Ibèric del PJ
Belmonte.

El 17 de maig, l’AGT, junta-
ment amb l’alcalde santjoanenc
Antoni Poveda, va fer l’acte
d’entrega dels diplomes que
acrediten aquests premis als
cuiners dels tres restaurants
guanyadors. També es va en-
tregar el premi al Millor Cam-
brer a Iván Pompas, del res-
taurant El Rancho.

SORTIDA4El Parc de Torre-
blanca és l’escenari on, el 29 de
juny, s’organitzarà el Sant’s Mar-
ket, un mercat a l’aire lliure per
promoure el comerç local i de
proximitat. Impulsat pels ajun-
taments de Sant Just, Sant Joan
i Sant Feliu i les associacions co-
mercials dels tres municipis,
l’objectiu és que els comerços lo-
cals tinguin l’oportunitat d’ofe-
rir els seus productes en un en-
torn immillorable.

Les parades dels diferents
comerços que participin en
aquesta iniciativa se situaran al
voltant del llac del parc. Allà po-
dran mostrar tot el que ofereixen
en les seves botigues i vendre els
seus productes a tots els que s’a-
propin al Parc de Torreblanca,
un espai de referència per als di-
ferents municipis de la comarca.

A banda de la zona destina-
da a la venda de productes, tam-
bé hi haurà un espai per als co-
merços que es dediquin a l’ali-
mentació, així com per als bars
i restaurants que també es vul-
guin promocionar. En aquesta

zona, tots els visitants que pas-
sin per la mostra podran de-
gustar els diferents productes
que ofereixin els comerciants.

TARDA PLENA D’ACTIVITATS
Més enllà de les parades de les
diferents botigues, la zona comp-
tarà amb un escenari on els co-
merciants que ho vulguin po-

dran fer una demostració per
promocionar els seus productes.

Per altra banda, el Sant’s
Market coincidirà amb l’activi-
tat ‘Torreblanca, nit d’estiu’, un
itinerari per conèixer l’origen
del parc, que engloba Sant Just,
Sant Joan i Sant Feliu, que va
des del seu origen a l’època ro-
mana fins a arribar a l’actualitat.

El cartell del Sant’s Market. Foto: Aj. de Sant Just Desvern

Sant Just, Sant Joan i Sant Feliu
treuen el seu comerç al carrer

Sant Just | Mas Lluí estrena un nou mercat ambulant
La plaça Iulia Quieta del barri Mas Lluí de Sant Just Desvern acull, des del 8 de juny,

un nou mercat setmanal. Cada dissabte, cinc parades ofereixen els seus productes al veï-
nat. Entre d’altres, s’hi pot trobar fruita i verdura, plantes, sabates i parament de la llar. 

Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat

a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per
identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-

ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-
tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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El curs 2018-19 acaba de la millor
manera possible. El primer equip
de l’HC Sant Just va aconseguir,
el passat dia 9, certificar un ascens
desitjat i merescut a la Bonaigua,
davant d’una afició entregada. Els
de Ferran Pujalte van superar el
Piera en l’última eliminatòria del
play-off d’ascens i ja poden dir
que són un equip de l’OK Plata.

Després d’una temporada
llarga i de diverses rondes de post
temporada, la plaça d’ascens es
decidiria entre els santjustencs i
els de l’Anoia. Els groc, però, te-
nien el factor pista a favor, cosa
que seria determinant en el des-
envolupament de la sèrie final.

El Sant Just va donar el pri-
mer pas cap a l’OK Plata el pas-
sat 26 de maig, quan va vèncer en
el primer partit per 5-2. El Piera,

però, equilibraria la sèrie una set-
mana més tard jugant com a lo-
cal (el Sant Just també va perdre
per 5-2), de manera que el títol i
la plaça d’ascens es decidirien a
la Bonaigua en una tarda no
apta per a cardíacs.

Sense Borja López, sancionat,
Pau Vilà va trencar el 0-0 quan
només s’havien jugat dos minuts
del primer temps. El gol matiner,
però, seria l’únic que l’afició po-
dria celebrar abans del descans. 

Els visitants equilibrarien el
resultat només tornar dels ves-
tidors i el pitjor escenari apa-
reixia quan Muntané, tres mi-
nuts després, feia l’1-2. La reac-
ció santjustenca, però, va ser ga-
irebé immediata; Fredy Hinojal
tornava a situar l’empat en la ju-
gada posterior i entre el 44 i el
50 Josep Grima i Joan Pujalte
feien esclatar d’alegria la Bo-
naigua. I és que el títol és al sar-
ró i l’ascens és una realitat.

L’eufòria de l’equip després de certificar-se l’ascens. Foto: M. Pujalte

L’HC Sant Just aconsegueix
l’ascens a la lliga OK Plata

» El conjunt que entrena Ferran Pujalte es va fer fort a la Bonaigua 
i va superar el Piera en el tercer partit per poder pujar de categoria 

La temporada del
primer equip de l’At-
lètic Sant Just ha fre-
gat la perfecció. Els

d’Arnau Blanco (que el passat dia
10 va renovar el seu contracte) es
van coronar campions del grup 3
de Segona Catalana i aconsegu-
eix un ascens històric a Primera.

Els grocs, a més, ho han fet
sense perdre cap partit a casa: 12
triomfs i cinc empats són el sal-
do de l’Atlètic al Municipal de
Sant Just. L’equip també va po-

sar el punt final a la temporada a
finals del mes passat com el con-
junt més golejador del grup (76
dianes en 34 partits, amb Jan An-
toni González i Sergio Morgado
com a principals arguments ofen-
sius amb 22 i 16 gols, respecti-
vament), mentre que en defensa
només el Martorell ha encaixat
menys gols (33 a 26).

Els 78 punts que han acon-
seguit els santjustencs són la se-
gona millor puntuació de la ca-
tegoria; només el Valls, campió

del grup 6 amb 84, ha obtingut
un saldo millor a final de curs.

L’HORA DE LA COPA
Abans de començar unes meres-
cudes vacances, però, l’equip ha
avançat rondes en la Copa Cata-
lunya amateur. L’Atlètic havia su-
perat tres fases fins que, el passat
diumenge 9, va veure com se sus-
penia el partit contra l’Sporting
Gavà 2013 per una picabaralla
entre els jugadors. L’Atlètic per-
dia per dos gols a zero.

Pau Arriaga
SANT JUST

Campions i a Primera Catalana

Futbol | El Levante las Planas queda fora de la Copa Catalunya
L’extraordinària campanya a la lliga no ha pogut tenir rèplica a la Copa Catalunya. El sènior

del Levante las Planas va quedar fora de la competició del KO en la primera ronda després de
perdre contra l’AEM (0-1) al Municipal de les Planes en un partit jugat el passat 19 de maig.

La Penya Esplugues se 
cita amb la història a Galícia

Burela serà un tes-
timoni més de la
històrica temporada
del primer equip fe-

mení de la Penya Esplugues. Les
blanc-i-vermelles jugaran, per
primera vegada en la seva histò-
ria, la fase final de la Copa de la
Reina. Els vuit millors equips
d’Espanya competiran al Pabe-
llón Vista Alegre d’aquesta loca-
litat de la província de Lugo en-
tre els dies 14 i 16 d’aquest mes. 

El sorteig, però, va voler que
les de Cinto García s’hagin d’en-
frontar contra el conjunt, sobre el
paper, més dur dels vuit que hi

ha: les campiones de lliga, el
Futsi Atlético Féminas. Aquest
partit de quarts de final es juga-
rà el divendres 14 a un quart de
set de la tarda.

Si les blanc-i-vermelles su-
peren l’eliminatòria (els prece-
dents d’aquesta temporada són
de dues derrotes, 2-3 i 2-0), en la
semifinal es veurien les cares
l’endemà contra el vencedor de
l’enfrontament entre el Roldán i
l’Alcorcón. Per l’altra banda del
quadre, d’on ha de sortir l’altre fi-
nalista de la Copa, hi van les
amfitriones, la Universidad de
Alicante, l’Ourense i el Poio.

Passi el que passi, la temporada ja és excel·lent. Foto: Jose Carrera / AEPE
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Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència so-

bre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per

un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les en-
trades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i

que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,

la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Mi-

lošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a ca-

sos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víc-
times d’abusos contra els drets humans a tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?

La fitxa

|MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopicsd’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher

Viu en línia
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DIMARTS 18 DE JUNY
18:30 Yolanda Martínez, del Centre Artístic d’Es-
plugues, s’encarregarà de fer la conferència
La vida des de l’ànima de Frida Kahlo. / Pla-
ça de la Bòvila.

DIJOUS 20 DE JUNY
22:00 El grup Please ara fa 20 anys que va néi-
xer de la mà del periodista Jordi Tardà. Es trac-
ta d’una banda formada per quatre músics
que fa un tribut al grup irlandès U2. / Plaça
de l’Ermita.

DILLUNS 1 DE JULIOL
18:30 Una proposta per llepar-se els dits. El Bu-
levard ha preparat, de cara al primer dia del
mes que ve, un taller perquè els joves apren-
guin a preparar deliciosos gelats i batuts. / El
Bulevard.

DISSABTE 15 DE JUNY
Matí El tercer dissabte d’aquest mes es farà una
nova visita comentada al refugi antiaeri de
la Guerra Civil. Es faran quatre tandes, cada
hora entre les 10 del matí i les 2 del migdia.
/ Les Escoles.

A PARTIR DEL 20 DE JUNY
19:30 El pròxim dia 20 es farà la inauguració de
l’exposició dels treballs que han preparat els
alumnes l’alumnat de CreantArt, el taller d’arts
plàstiques per a adults. Entrada gratuïta. / Ce-
ller de Can Ginestar.

DISSABTE 15 DE JUNY
SANT BOI El Festival Karxofarock canvia de for-
mat per concentrar la programació en un dia
i esdevenir el primer festival familiar de
Sant Boi. Hi haurà propostes per a totes les
edats (Tot el dia). / Parc de la Muntanyeta.

DIMECRES 3 I 10 DE JULIOL
SANT FELIU Eines al núvol per a la gestió de l'em-

presa serà el seminari on s’aconsellarà en as-
pectes com el treball cooperatiu (10:00). / De-
partament de Promoció Econòmica.

DIVENDRES 14 DE JUNY
SANT JOAN Fase grups de la categoria de pro-
meses de la novena edició del torneig de fut-
bol Cebrià Benages (17:00). / Camp de fut-
bol Barri Centre.

SANT BOI El documental de Martin
Scorsese The last Waltz explica l’últim
concert de The Band. / Cinemes Can
Castellet.

El documental ‘ The last Waltz’ 
es projectarà a Sant Boi 
Dijous 27 de juny a les 19:30

Una de les grans cites de la Festa
Major és el Correfoc de bèsties, orga-
nitzat per la Colla de Diables, i que tin-
drà la col·laboració d’altres colles. / Re-
correrà bona part de la ciutat.

La ciutat tornarà a gaudir 
amb el Correfoc de bèsties
Dissabte 15 de juny a les 19:30

Conèixer els canals de recerca, fer un
currículum o la carta de presentació se-
ran alguns dels aspectes que es tre-
ballaran en la sessió d’orientació la-
boral. / Oficina Jove d’Emancipació.

L’Oficina Jove prepara una
sessió d’orientació laboral
Dimecres 26 de juny a les 18:00

SANT JOAN Cursa infantil de bici de ca-
rretera en el marc de la Copa Catalunya
Infantil de Carretera de la Federació Ca-
talana de Ciclisme.

La Cursa de la Festa Major de
Sant Joan arriba a la 73a edició

Dissabte 16 de juny a les 17:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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