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La Generalitat farà un
nou centre d’urgències
mèdiques a Torreblanca

Roba Estesa, reclam
musical de la Festa
Major de Sant Just
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Càritas atén 1.413 veïns que
viuen en situació de pobresa
Les desigualtats provocades per la crisi també augmenten a Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern pàg 3

SOLIDARITAT pàg 6

El Parlament acull
la presentació de la
Fundació Carme Chacón
COMERÇ pàg 12

Temps de Festes Majors
Sant Joan celebra amb èxit la seva festa gran pàg 8

El Parc de Torreblanca
s’omple pel Sant’s Market
ESPORTS pàg 13

Temporada perfecta del
juvenil de la Penya Esplugues
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Una manifestació contra la pobresa energètica. Foto: Alèxia Vila/ACN

Una ferida que no es tanca
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats provocades per la crisi augmenten
» L’entitat demana a totes les administracions que s’impliquin més i augmentin la despesa social
Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
“La desigualtat és una ferida
que no cicatritza”. Aquesta és
l’advertència que fan des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat en la presentació del
seu informe anual d’activitat,
que recull la feina feta per l’entitat durant el 2018.
En aquest document expliquen que, l’any passat, van atendre 1.413 persones d’Esplugues,
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. D’aquestes, gairebé el 70%
han necessitat suport en aquelles
necessitats més bàsiques, com
poden ser l’habitatge, la inserció
laboral o l’alimentació.
De fet, com detalla en el seu
informe, l’entitat ha detectat

que ara atén menys llars i persones que en la pitjor època de la
crisi, però que els que necessiten
la seva ajuda la necessiten més
sovint.
MÉS DESIGUALTATS
Des de Càritas alerten que la recuperació econòmica viscuda els

1.413

persones són ateses
per Càritas
a Esplugues,
Sant Just i Sant Joan

darrers anys deixa una nova realitat “encara més preocupant”.
L’entitat explica que la recuperació no és igual per a tots i que
encara no s’ha arribat a les xifres

que hi havia el 2007. A més, adverteix que les persones en situació d’exclusió més severa han
quedat en una posició encara
més precària i han esgotat totes
les xarxes de suport i seguretat.
MÉS IMPLICACIÓ
Davant d'aquesta situació, des de
Càritas Diocesana de Barcelona,
que també ha presentat el seu informe recentment, reclamen a
totes les administracions públiques una major implicació en
qüestions de desigualtat.
També demanen a l'Estat
que augmenti la despesa en matèria d'habitatge i de protecció a
les famílies perquè estigui al
mateix nivell que la mitjana europea i reduir així la bretxa que
separa la classe mitjana d’aquella que viu una situació de major
precarietat i que va en augment.

Tenir feina ja no garanteix
poder sortir de la pobresa

DESIGUALTATS4Si aquesta
ferida provocada per la crisi
econòmica no s'aconsegueix
tancar és, en part, per la precarietat laboral.
Segons les xifres de Càritas, a Catalunya hi ha un
15,3% de treballadors pobres,
és a dir, gent que tot i tenir
una feina no aconsegueix arribar a final de mes.
Per a Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana
de Barcelona, aquesta dada
"és molt preocupant". I la situació és encara més greu si es
té en compte el "context de suposada recuperació econò-

mica" que en principi viu el
país.

INGRESSOS INSUFICIENTS
La precarietat laboral, en forma de contractes temporals o
a temps parcial i de sous insuficients, se suma a l’elevat
preu de l’habitatge i dels subministraments com la llum i
l’electricitat.
Aquest conjunt de factors
són els principals esculls que
es troben les famílies i que les
acaba abocant a una situació
d’exclusió, deixant aquestes
persones en una situació encara més vulnerable.
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Els semàfors

La lupa

L’altra onada
per @ModernetdeMerda

Govern espanyol

Càritas reclama a l’Estat, i a la resta
d’administracions, que augmentin les
partides que dediquen a les persones
amb menys recursos perquè s’apropi a
la mitjana europea i millorar així la situació de les persones més vulnerables.
pàgina 3

L'onada de calor està sent intensa, però després, Neymar. Que torni el fill pròdig,
Hem vist portades en què s'anuncial'onada de vergonya que aquests dies tren- el que va dir-li al pare que aquí es que- va que el brasiler cobraria la meitat i que
ca sobre el barcelonisme és una altra cosa. dava, que ell se n'anava a triomfar a ter- retiraria la demanda per la comissió de
És una onada sense precedents (o amb res franceses per quatre duros més i qua- la renovació. Noti's la desesperació a bantants precedents que deixem-ho estar), tre competitivitats menys. I ara, per aca- da i banda. L'un per sobreviure al camp,
de no sé quants metres, monstruosa, que bar de rematar el cicle gloriós de pena i els altres per sobreviure als despatxos.
ja fa temps que vèiem venir des d'un ho- de desfeta, ves que no torni també Alves,
I hem tolerat portades en què s'afirritzó proper però que crèiem que no avan- la llegenda que va marxar d'aquella ma- mava a baix que "Neymar quiere pedir
çaria tan de pressa perquè... perquè nera i a qui avui l'alè li fa un tuf a passat perdón" i a dalt que "Alves, a tiro". Sumeu
Messi. Sempre Messi. Com si Messi que tomba d'esquena.
les dues tristors, els dos símptomes units
també frenés onades de mien una única pàgina magissèria.
tral, i traieu-ne vosaltres maBé, ara ja tenim l'onada a L’onada de vergonya aliena monstruosa teixos les conclusions que la
sobre, i no hi ha refugi que
paciència i la calor infernal us
que aquests dies trenca sobre
valgui. Repasseu, si la dignipermetin.
tat i la força espiritual us ho
Som aquí, senyores i seel barcelonisme no té precedents
permet, les portades dels dianyors, en plena onada de
ris esportius d'aquestes últivergonya aliena. I això són
mes setmanes. Repasseu-les bé, pam a
Hem llegit portades que emmarcaven només uns quants exemples relacionats
pam. Escruteu-les amb atenció, acosteu- les paraules "Tranquilos, vendré" de amb la política de fitxatges, d'entrades i
vos a la plana i oloreu-la, toqueu una es- Neymar. Tranquilos, vendré. Neymar sortides, només una petita part de tot
tona el paper, deixeu-vos destrossar per dient això al Barça. Tranquilos, vendré. aquest nuñisme que s'exhibeix i se'ns
uns anys 90 que, lletra a lletra, us miren Neymar calmant als jugadors, i també a menja i corona les portades i abraça el
als ulls i us amenacen la vostra vida i la nosaltres, assegurant-nos que vindrà. Camp Nou. Ho tenim aquí i estem deidels vostres fills.
Perquè el fet que torni l'ambició torta i xant que ens ofegui. Mentre l'onada de caFa unes setmanes, Griezmann, l'ho- desordenada ha de calmar al millor club lor assenyala el devastador canvi climàme que encara riu ara. Un Club ageno- del món, representa. I per això el diari ho tic, l'onada barcelonista assenyala la fi dels
llat davant la rialla de l'adolescent. Dies destaca. Tranquilos, vendré.
millors anys de la nostra vida.

Aj. d’Esplugues

El consistori està instal·lant un centenar
de cendrers a les papereres que hi ha als
punts més freqüentats de la ciutat. L’objectiu és que els fumadors no tirin les
puntes de cigarreta a terra i evitar que
d’aquesta manera contaminin l’entorn.
pàgina 6

AE Penya Esplugues

Els èxits del club no només es limiten al
sènior femení: el juvenil A del club ha
guanyat els tres títols que ha jugat, tancant una temporada perfecta. Les espluguines ja estan de vacances, recarregant
piles de cara a la temporada que ve.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@ivanxil

Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC
pasa del referéndum unilateral a la Ley de Claridad, a la canadiense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar competencias Estatut).

@BernatDedeu
La cançó és una puta
obra mestra, no perquè la canti en català
(això tant se me'n fot, a mi), sinó perquè resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pujols i de Salvador Dalí. Aquesta noia esplèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.
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@RequenaAguilar
Según la propuesta de
Ciudadanos sobre gestación subrogada, las
"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso tendrían que cumplir los "padres subrogantes".
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@claudiperez
Lagarde es inteligente,
tiene talento para comunicar, sabe formar
consensos. Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sarkozy) debería ser suficiente para tumbar una carrera.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

¿Más elecciones?

Horari escolar en perill

per David Creus

per David Rabadà

a princesa Haya de Jordània, sisena esposa del xeic Mohamed al Maktoum de Dubai, fuig cap Europa amb els seus fills
i 40 milions de dòlars buscant asil. Per la seva part, Al Maktoum ha publicat un poema a Instagram que parla de traïció, amb
versos que diuen “has enganyat la cosa més preciosa”.

L

ritíquen Humana per l’eslògan ‘de l’armari al contenidor’
durant el dia de l’orgull LGTBI. L’ONG va publicar la campanya a les xarxes socials, on volia mostrar suport al
col·lectiu LGTBI. La frase, però, va dur a males interpretacions
que semblaven enviar a la brossa els membres de la comunitat.

C

ospitalitzen Steven Adler, exbateria de Guns n’ Roses, després d’apunyalar-se ell mateix a l’estómac. El músic, que va
gravar el mític àlbum Appetite for Destruction amb el grup
de hard rock, es va fer una ferida considerable al ventre. El seu representant nega que es tracti d’un intent de suïcidi.

H

apó torna a la caça comercial de balenes després de 30
anys. La decisió, que ha aixecat moltes crítiques, ha arribat
després que el país asiàtic abandonés la Comissió Balenera Internacional, que prohibeix aquesta pràctica. El govern
nipó ha establert una quota de 227 cetacis fins a final d’any.

J

proven la ‘viagra per a dones’ als Estats Units. La medicació,
anomenada Vyleesi, s’injecta 45 minuts abans de l’activitat
sexual per millorar el desig. Està pensada per combatre l’anorèxia sexual, que consisteix en la pèrdua sobtada de les ganes
de tenir sexe i que poden patir les dones premenopàusiques.

A

El + llegit
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1

El PSC es reforça i aconsegueix
la majoria absoluta a Esplugues

2

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

3

El PSC creix a Sant Just i guanya un regidor,
però haurà de buscar socis

4

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

5

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

Ojito que los políticos nos toman
el pelo otra vez.
Cansa que la política, con sus
políticos de turno, sea tan corta
de miras y nos intenten tomar el
pelo a los ciudadanos.
Si vuelven a pedirnos votar
una vez más, ya no se las que llevamos este año.
Porque ya demostraron que
son incapaces de dialogar entre
ellos y me niego a votar otra vez
hasta que tengan los unos y otros
el resultado que desean.
La vida no es así y no la he inventado yo.
No volver a votar es lo que
deberíamos hacer la mayoría de
los ciudadanos para que dejen
de tomarnos de una vez el pelo,
no acudir mas a las urnas. Estan
jugando con nuestro futuro
mientras el suyo esta más que
resuelto solo por ser políticos.
Que gobiernen de una vez.
Los ciudadanos ya les dijeron
como, con sus votos. Dialogar o
pactar y, en la mayioría de casos,
con pactos antinaturales que incluso hemos aceptado. Se manipula lo que desean, con sus votos, los ciudadanos por ser algo
según se cuenta democratico.
Vale, bien. Pero señores, no más
tomadura de pelo, les toca trabajar en entenderse, que por eso
se les paga, y muy bien por
cierto. Basta de elecciones, ya saben lo que piensa el ciudadano,
ahora entiéndase ustedes.

La Fundació Bofill ha proposat
un horari partit als centres d’ensenyament catalans. És a dir, si
ara es feia sols horari de matí, es
passarà a classes de matí i tarda. Aquesta idea no té en compte els informes on es manifesta
que els conflictes a les aules de
Secundària es produïen fonamentalment a les tardes.
Se sap, i apareix en molts estudis, que les trifulgues a classe
s’esdevenen quan, després de dinar, els adolescents se senten
molt violents en fer sessions a les
tardes. Cal afegir que la Fundació Jaume Bofill, defensora de
l’autonomia dels centres, ara
vulgui imposar un horari partit
a tots els centres catalans. Tots
ells, i sota la votada autonomia
de centres, han pogut escollir
quin horari més els convenia. Si
ara tornem a un horari de matí
i tarda, seria com un pas enrere en les millores d’ensenyament. A més, no es pensa en els
mesos infernals de maig i juny
que sovint ostenten la nostra climatologia, on se superen les
temperatures que la llei laboral
prohibeix per tal de treballar-hi.
Cal veure què diu el Departa-

ment d’Educació, sabent que
s’ha reduït el fracàs escolar d’ençà de l’aplicació de l’horari intensiu de matí.
Tot i així, la Fundació Jaume Bofill proposa que es facin
activitats extraescolars a la tarda. La pregunta òbvia és qui pagarà totes aquestes sessions. És
de summa preocupació que
l’antic horari partit, que abans
s’aplicava a Secundària, ara es
vulgui aplicar de nou durant el
pròxim curs. No sembla que
aquesta mesura sigui massa
innovadora, amb l’afegit que la
Fundació Jaume Bofill sempre ha apostat per la innovació
educativa. Podríem dir que la
Bofill, i el seu afí, el Departament d’Educació, té pressa en
fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar
amb mesures immediates. De
fet, aquest vell horari partit no
està sent acordat ni publicat
amb temps suficient. Els canvis
sota la política d’innovacions
semblen més una alteració del
sistema educatiu que no pas
una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur no
vol dir repetir els errors passats.

Línia Tres no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#EnCatalà

@EnricGoma: Acabo de sentir la cançó
en català de la Rosalia i m'ha agradat molt.
"Només vull veure bitllets de cent" és una
tonteria estupenda.

#BorrellUE

#Estrasburg

@HiginiaRoig: “Sólo mataron cuatro indios”, “stop it” y “hay que desinfectar”, cap
de la diplomàcia europea. Bona nit i
bona sort.

@eduardvoltas: Gràcies als que heu anat
a Estrasburg. Esteu defensant-me a mi i a
més de 2 milions d’europeus, que veiem indignats com no es respecta el nostre vot.
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L’escriptor mallorquí Melcior Comes, establert a la ciutat, ha guanyat el premi literari Crexells, entregat per l’Ateneu Barcelonès. Aquest guardó, que reconeix la millor novel·la publicada, ha entregat aquest reconeixement a ‘Sobre la terra impura’.

El Parlament acull la presentació
de la Fundació Carme Chacón
» L’entitat operarà infants que pateixin cardiopaties congènites
» Els expresidents Montilla i Zapatero en són membres d’honor
SOCIETAT4Cada any neixen un
milió i mig d’infants que pateixen cardiopaties congènites de
diferents tipus. Carme Chacón
també en patia una que, l’abril
del 2017, li va arrabassar la vida.
De fet, la gran majoria d’aquestes malalties es poden detectar i
tractar, però la falta de recursos
fan que 500.000 nens i nenes
morin per culpa d’aquestes malalties del cor.
Per tal de lluitar contra
aquesta xacra, s’ha posat en
marxa la Fundació Carme Chacón, que el 25 de juny es va presentar al Parlament. L’entitat
treballarà per operar els infants
amb pocs recursos que pateixin
cardiopaties congènites, donar a
conèixer aquesta patologia, formar metges perquè puguin detectar i tractar aquestes malalties
i oferir recursos materials, tecnològics i humans per millorar la
qualitat de vida dels pacients i reduir els efectes de la cardiopatia.

L’expresident Montilla durant la presentació de la fundació. Foto: Pol Solà/ACN

Per fer-ho, l’entitat ja ha firmat diferents programes d’actuació i convenis amb associacions i centres de referència,
com per exemple el Centre Internacional Cor Barcelona.

PRESENTACIÓ DE NIVELL
Tal com recull l’ACN, la presentació de la Fundació Carme Chacón que es va fer al Parlament,
que tindrà un Comitè d’Honor on

participaran l’expresident de la
Generalitat José Montilla i l’expresident del govern espanyol
José Luis Rodríguez Zapatero, va
comptar amb la presència de diferents partits.
Durant l’acte, la mare de Carme Chacón, Esther Piqueras, va
recordar la “vida plena i intensa”
que va tenir la seva filla tot i les
poques esperances que els van
donar els metges quan va néixer.

Cultura i tradició per celebrar
30 anys de Santa Magdalena

FESTES4La Festa Major de Santa Magdalena celebra 30 anys des
de la seva recuperació, el 1989.
Aquell any, un grup de veïns i veïnes va reprendre aquesta festa, lligant-la a la cultura popular.
Per commemorar aquest aniversari, la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular de la
ciutat ha organitzat diferents actes previs per recordar l’origen i
la història de la festa i reivindicarne la vigència.

I a partir de divendres 18 començaran els concerts, vermuts
i dinars populars i les cercaviles,
que s’allargaran fins al 22 de juliol. Aquell dia es faran el ball del
Ginjoler, el ball de Nans, el ball de
Gegants, el ball de bastons El Valset, el ball del Babau, la sardana
Terra de Gegants, l’Entrada a
plaça dels Castellers i, de nou, el
Babau obert a tothom. Finalment es faran les ofrenes, el ball
de Diables i el castell de focs.

Cendrers a les papereres
per evitar les burilles a terra
MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha instal·lat un centenar de cendrers a diferents papereres de la
ciutat per evitar que els fumadors tirin les puntes dels cigarrets a terra i acabin, arrossegades per la pluja, a la xarxa de clavegueres.
El problema és que les burilles tarden fins a una dècada a
degradar-se, de manera que
contaminen l’entorn durant deu
anys, amb el cost ambiental que
això significa. Per tal de combatre aquest tipus de contaminació,
el consistori ha decidit instal·lar

cent cendrers, que aniran adherits a les papereres de zones on
hi ha més afluència de ciutadans.
Amb aquesta mesura, des
de l’Ajuntament també esperen
combatre l’habitual gest entre
molts fumadors de tirar la punta de la cigarreta a terra i apagar-la amb la sola de la sabata,
molts dels quals ja la deixen a
terra.
En aquest sentit, des del consistori demanen als fumadors
que no llencin les burilles enceses a la paperera, cosa que pot
acabar provocant incendis.

Pilar Díaz divideix el govern
local en quatre grans àrees

POLÍTICA4La majoria aconseguida pel PSC a les eleccions municipals del 26-M ha permès a
Pilar Díaz organitzar el nou govern municipal al seu gust, sense haver de comptar amb socis
per elaborar-lo. Així doncs, el
cartipàs per al nou mandat passa de tres a quatre grans àrees.
La primera serà la de Serveis
Generals i Govern Obert i estarà dirigida per la mateixa alcaldessa, Pilar Díaz. Aquesta cartera
engloba Serveis Econòmics, Policia Comunitària, Economia i
Treball, Comerç i Consum, Tu-

risme i Organització i Recursos
Humans, que recau en Oliver
Peña, el quart tinent d’alcaldia.
La segona àrea serà la de
Territori i Sostenibilitat i estarà
dirigida per Eduard Sanz, que
també serà primer tinent d’alcaldia. La segona tinent serà
Sara Forgas, que estarà al capdavant de l’àrea de Drets Socials,
que també inclou Habitatge.
Finalment, la quarta àrea
serà la de Drets Civils i Ciutadania i estarà dirigida per
Montse Zamora, la tercera tinenta d’alcaldia.
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Mobilitat | Connexió amb la platja de Gavà tot l’any

La línia d’autobús L77 arriba a la platja de Gavà des de l’1 de juliol. D’aquesta manera, la ciutat té connexió directa amb la costa de la comarca i no cal fer transbordaments. A més, quan s’acabi l’estiu aquesta ampliació del recorregut es mantindrà.

La música, el foc i l’aigua omplen
la ciutat durant la Festa Major
» El Mag Lari va ser el pregoner d’unes festes amb més de 80 actes
» Del 20 al 24 de juny els veïns i veïnes van omplir els carrers
FESTES4El foc, l’aigua i la música han estat, un any més, els
grans protagonistes de la Festa
Major de Sant Joan, que va omplir la ciutat amb més d’una
vuitantena d’activitats des del 20
fins al 24 de juny. L’encarregat
de posar-ho tot en marxa va ser
el Mag Lari, el pregoner d’enguany, que va omplir la plaça del
Mercat dijous 20 al vespre per
donar el tret de sortida a les festes i que va ser rellevat per la tronada i els gegants de la ciutat,
que van marcar el Toc d’Inici.
Divendres 21 va ser el torn
dels més petits amb totes les activitats que es van organitzar a la
zona del Centre Cultural Mercè
Rodoreda, com ‘El Poblat de
Cabanes’ o l’espectacle Glups.
Per als més nocturns, el grup de
tribut a Abba ‘Dancing Queen’
van tocar al parc de la Fontsanta, mentre que a la plaça del Mercat, David Amor va fer riure tothom amb el seu monòleg.

SUCCESSOS4Un autobús de TMB es va incendiar a l’avinguda de Barcelona el passat 27 de juny al migdia. El conductor
i els passatgers van sortir sense problemes del vehicle.

La Pegatina va protagonitzar el concert estrella de les festes. Foto: Ajuntament

Dissabte 22 va començar
amb la Festa d’Aigües a la plaça
de l’Ermita, on els més petits van
poder gaudir de tota mena d’actvitats relacionades amb l’aigua,
una bona opció en dies tant calurosos.
Però el plat fort es reservava
a la nit, quan el parc de la Fontsanta es va omplir de gom a gom
per poder veure en directe el concert de La Pegatina.

Diumenge 23 va estar marcat
per les diferents revetlles, on hi
va haver concerts i festes per a
tots els gustos amb les actuacions
de les orquestres Solimar, Glacé,
Odisea, Texas i la Festa Lúppiter.
El punt final es va posar dilluns 24 de juny al vespre, quan
el parc de la Fontsanta va acollir
el Holi Festival i el Piromusical
i el Castell de Focs, que van
il·luminar el fi de festa.

El Barça inaugurarà l’estadi
Johan Cruyff el 27 d’agost

INFRAESTRUCTURES4Un partit entre els juvenils del Barça i
l’Ajax servirà per inaugurar, el 27
d’agost, el nou Estadi Johan
Cruyff. Aquest espai serà la joia
de la corona de la nova ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, que s’està construint a la
zona de Les Begudes.
El nou camp, que tindrà capacitat per a 6.000 espectadors,
serà l’espai on jugaran els equips
formatius del club blaugrana,

Poveda nomena Belén García
coordinadora del govern local

com per exemple els juvenils o el
Barça B.
A l’estadi també hi jugaran
les noies del primer equip del
Barça femení, que hi podrà disputar tant els partits de lliga
com els de Champions.
La data, avançada per Mundo Deportivo, complirà amb els
terminis que es va marcar el
club a l’hora de construir aquest
estadi, que és obra de Batlle i
Roig Arquitectes.

POLÍTICA4Per millorar la coordinació i gestió dels serveis
municipals i fer més eficient l’atenció a la ciutadania, Antoni Poveda ha redefinit el nou govern
municipal, que passa de tenir
dues a tres grans àrees de gestió.
El consistori es dividirà en
les competències de Serveis a la
Persona; Governança i Desenvolupament Local; i Territori,
Espai Públic i Medi Ambient.
Aquesta última àrea estarà dirigida per Belén García, que
també assumirà la primera tinença d’alcaldia.

A més, García tindrà funcions de coordinadora del govern
i de representació de l’alcalde per
tal de millorar l’eficiència dels diferents membres del govern i
atendre millor les necessitats
de la ciutadania.
Per a Poveda, aquest nou
sistema permetrà “desenvolupar
els eixos de govern del nou mandat”, que se centraran en “l’educació, la reactivació econòmica i la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats”. El govern estarà format pels 11 regidors del PSC i els 2 dels comuns.

Que la calor no t’amargui l’estiu
9|

Pàgines especials

Juliol 2019

líniatres.cat

» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de festa, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada vegada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor.
Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

Els efectes de la calor
són tan preocupants

com la grip a l’hivern
40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol persona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termòmetre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departament de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beure molta aigua, de ventilar i mantenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de protegir-se del sol la pell posant-se
crema solar.
TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en conscienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Generalitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades temperatures de l’estiu poden considerar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen.
Per exemple, que durant l’estiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifiquessin 65 casos de cops de calor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

Enguany ja s’ha

viscut una onada

de calor històrica
del Segrià- i un balanç de tres casos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provocat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya augmentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

canalsalut.gencat.cat

Els centres sanitaris, a punt

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que passi, però, la xarxa sanitària pública de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’activitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa.

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària.
En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’assistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

L’atenció primària

i hospitalària té 503
professionals més

A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativament la població.
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Energia | Vuitè municipi en instal·lacions fotovoltaiques

Sant Just és el vuitè municipi de Catalunya amb més instal·lacions de plaques
fotovoltaiques per a autoconsum. Al municipi hi ha deu edificis amb aquest sistema de generació d’energia, molt per darrere dels 204 que hi ha a Barcelona.

Salut construirà un centre
d’urgències a Torreblanca
» L’equipament es farà en un edifici del Consell Comarcal
» La conselleria espera que aquest centre alliberi el Moisès Broggi
SANITAT4Els santjustencs i les
santjustenques no hauran de
marxar de la ciutat per ser atesos
en un centre d’urgències mèdiques. El Departament de Salut
construirà un nou Centre d’Atenció Primària (CUAP) al municipi després d’arribar a un acord
amb el Consell Comarcal, que li
cedirà una finca de la seva propietat al Parc de Torreblanca perquè hi faci aquest equipament que
atendrà urgències les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any.
A més del municipi, el nou
equipament sanitari atendrà els
habitants d’Esplugues, Sant Joan
Despí, Sant Feliu de Llobregat,
Vallirana, el Papiol, Molins de
Rei, Corbera de Llobregat, Cervelló i la Palma de Cervelló.
BONA COL·LABORACIÓ
L’anunci de la cessió d’aquest edifici per part del Consell Comarcal es va fer en un acte que va
comptar amb la presència del

L’edifici de Torreblanca on es construirà el nou CUAP. Foto: Ajuntament

president del Consell Comarcal
en funcions, Josep Perpinyà, i el
director del Servei Català de la
Salut, Adrià Comella.
A l’acte, el director del CatSalut va destacar que el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya
recull la construcció d’aquest
equipament i per això va agrair
l’esforç fet des de la comarca.
Durant la signatura també es
va remarcar la importància del

Consell de Salut, una iniciativa
pionera del Consell Comarcal.

CULTURA4La poetessa Marta
Pessarrodona serà l’encarregada
de posar el punt final a l’edició
d’enguany de la Universitat Santjustenca d’Estiu, organitzada per
Cal Llibreter.
La flamant guanyadora del
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes farà un recital poètic dimecres 31 com a colofó a la quarta edició d’aquesta iniciativa organitzada per la llibreria per debatre sobre temes d’actualitat.
Aquest any, la Universitat
Santjustenca d’Estiu va arrencar
el 3 de juliol amb una xerrada del

professor de filosofia Daniel
Gamper que, sota el títol ‘Las mejores palabras’, va reflexionar
sobre el valor de les paraules i l’efecte que pot produir en els conceptes la proliferació de les fake
news.
Dijous 11 serà el torn de l’escriptora Sílvia Soler, que presentarà ‘El fibló’, la seva última
obra, amb les lectures de l’actriu
Marta Domingo. Els següents
actes seran les xerrades del matemàtic Cristian Tolsa i la dels periodistes Carme Porta i Antoni
Trobat, dimecres 17 i 24.

PSC i Movem reediten el pacte
i Esquerra es queda a l’oposició

ALLIBERAR URGÈNCIES
Des de Salut expliquen que la
construcció d’aquest nou CUAP,
equipaments on l’atenció de les
urgències acostuma a ser més àgil
que als hospitals, servirà per millorar l’atenció dels pacients i
descongestionar les urgències
de l’Hospital Moisès Broggi.

Música i activitats al carrer
per celebrar la Festa Major

FESTES4El programa d’actes
de la Festa Major, que se celebrarà de l’1 al 6 d’agost, ja es comença a perfilar. El tret de sortida el donarà el pregó, que es
farà el mateix dijous 1 d’agost i
que anirà a càrrec del Club
d’Esplai “Ara Mateix” i de l’Agrupament Escolta Martin Luther King, que aquest any celebren 50 anys.
La música serà un altre dels
plats principals de la festa i n’hi

Marta Pessarrodona tancarà
la quarta Universitat d’Estiu

haurà durant els diferents dies i
per a tots els gustos. El grup
Roba Estesa tocarà divendres 2
al camp de futbol, on també tocarà l’Orquestra Gira-sol el dia 3.
El punt final es posarà dimarts 6 d’agost amb la tradicional botifarrada, seguida de la
cantada d’havaneres i l’espectacle de foc a Camoapa i la
marxa de llums i el concert
que farà El Petit de Cal Eril al
Parc de Can Freixes.

POLÍTICA4El PSC i Movem han
reeditat el pacte del mandat passat. Qui no s’hi ha sumat aquesta vegada és Esquerra Republicana, que va decidir en assemblea
no entrar al govern local liderat
per Josep Perpinyà i es queda a
l’oposició.
Tot i aquest pacte, el nou govern municipal estarà en minoria al sumar vuit dels disset regidors del Ple després de la caiguda de Movem, que ha perdut un
dels dos regidors que tenia, i només es veu compensat per l’augment d’un regidor socialista.

El cartipàs municipal, presentat en un Ple extraordinari celebrat l’1 de juliol, constarà de
quatre àrees dirigides pel mateix
Perpinyà, Alcaldia-Presidència;
Gina Pol, Economia i Sostenibilitat; Joan Basagañas, Política
Territorial, Habitatge i Medi Ambient; i Just Fosalva, que dirigirà l’àrea de Serveis a la Persona.
NO CONTINUA AL CONSELL
Qui no repetirà al capdavant del
Consell Comarcal del Baix Llobregat serà Josep Perpinyà, que
deixa la presidència de l’ens.
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Esplugues | Comencen les obres dels mercats municipals
Juliol 2019

Les màquines i els operaris ja han començat a treballar en la construcció dels nous
edificis dels mercats de Can Vidalet i La Plana, unes obres que està previst que
durin uns 20 mesos. Mentrestant, els paradistes estaran en espais provisionals.

El Parc de Torreblanca s’omple
per la festa de Sant’s Market
AL CARRER4El Parc de Torreblanca es va convertir en un formiguer dissabte 29 de juny al
vespre. Els veïns i veïnes de
Sant Just, Sant Joan i Sant Feliu, i els d’altres municipis de la
comarca, van omplir aquest
espai en la primera edició del
Sant’s Market, que ha estat tot
un èxit.
Aquesta iniciativa, impulsada per les regidories de comerç dels tres municipis i per
les diferents associacions comercials de Sant Just, Sant
Joan i Sant Feliu, va aprofitar
el bon temps dels primers dies
d’estiu per promocionar els comerços locals. De fet, l’alerta
per les altes temperatures va fer
que els consistoris decidissin
endarrerir l’inici del mercat i de
les diferents activitats dues hores i, en comptes de començar
a les cinc, tot plegat no comencés fins a les set del vespre
i s’allargués fins a la mitjanit.
Algunes de les activitats que
es van fer a Torreblanca van
ser les mostres que els diferents

El Parc de Torreblanca ple durant el Sant’s Market. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

comerciants van fer dels seus
productes, com per exemple les
desfilades de roba que es van fer
a l’escenari instal·lat al parc.
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
Segons els organitzadors, gairebé una cinquantena de comerciants dels tres municipis van
participar en aquesta fira de

mostres, que va agrupar sectors com el de la moda i el calçat,
el de la cultura, el de les flors, el
de les joguines o el dels electrodomèstics, entre d’altres.
Al Sant’s Market també hi
van participar mitja dotzena
d’establiments de restauració,
que van oferir degustacions dels
seus productes als visitants.

Els Premis Despí reconeixen
la qualitat del Forn de la Plaça

RECONEIXEMENT4La qualitat
del pa artesà que s’elabora des de
fa 80 anys ha estat un dels principals motius que ha fet al Forn
de la Plaça mereixedor d’un dels
Premis Destí d’enguany.
En un acte presentat pel Mag
Lari al Teatre Mercè Rodoreda,
l’establiment va rebre el reconeixement per elaborar el pa,
cada dia, en el seu forn històric,
un tret distintiu d’aquest establiment ubicat al barri Centre de
la ciutat. A més, els guardons
també reconeixen la trajectòria
del negoci, que des de fa mig se-

gle també té una botiga molt popular a l’avinguda de Barcelona.
La gala de lliurament, que
també va premiar Carns Prior, va
servir per donar el tret de sortida dels actes de Festa Major, entre els quals destaca la Ruta de
la Tapa.
Un any més, aquesta és la
novena edició, gairebé una
quarantena de bars i restaurants de la ciutat van proposar
les seves especialitats culinàries durant els dies de Festa
Major perquè els veïns i veïnes
les poguessin degustar.

Esports
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Futbol | Renovacions i cares noves a l’Atlètic Sant Just

La direcció esportiva de l’Atlètic Sant Just ha anunciat les primeres novetats de cara al curs que
ve. De moment, han renovat el porter Jesús Unzué, Edu Alliaume, Marc García o Alejandro
García, mentre que alguns fitxatges són Álvaro Figueroa (porter) o el defensa Aleix Massegú.

El juvenil de la Penya Esplugues
tanca una temporada perfecta
» L’equip ha guanyat la Divisió d’Honor, la Copa i el títol d’Espanya
» Mercat en ebullició: renovacions en marxa als sèniors del club
Pau Arriaga
ESPLUGUES
Pocs equips, de qualsevol disciplina esportiva, poden presumir
d’haver aconseguit el mateix que
el juvenil de la Penya Esplugues.
L’equip va tancar la temporada
2018-19 el passat 30 de juny
amb un triplet: Divisió d’Honor, Copa Catalunya i campionat
d’Espanya. Les espluguines van
conquerir el títol estatal a la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid), guanyant la final per un
contundent 7-3 contra l’Atlético
Torcal de Màlaga.
El triomf a la lliga va arribar
per un sol punt sobre el les Corts
UBAE (73 a 72), mentre que les
jugadores de Ricard Rubiols van
aconseguir proclamar-se campiones de Catalunya el passat diumenge 16 de juny a Martorell
després de derrotar també el

La foto de la plantilla amb els tres trofeus. Foto: AEPE

conjunt barceloní a la tanda de
penals (8-7, després que el partit acabés sense gols).

MOVIMENTS ALS DESPATXOS
Així, amb el curs 2018-19 oficialment tancat, el que fa setmanes que està en marxa és el mercat estival, de manera que els moviments durant els mesos que han
de venir estan als despatxos.
De moment, pel que fa al pri-

mer equip femení, se sap que Estela Cantero, Iris Amaro i Marta
de los Riscos no seguiran vestint
de blanc-i-vermell el curs que ve.
El club treballa en renovacions i
incorporacions per afrontar el
repte del curs 2019-20.
Al sènior masculí, en canvi,
s’ha anat per feina i s’han confirmat les renovacions del cos tècnic
i dels jugadors José García, Aldo
Fuster i Guillermo Rodríguez.

Edu Fernández, segon
fitxatge de l’HC Sant Just

El projecte de l’HC
Sant Just a l’OK Plata
comença a definir-se.
Si el passat 28 de juny
s’anunciava la incorporació de
Joan Lluís Mudarra, pocs dies
després, el dia 2 d’aquest mes, el
club va fer oficial la segona incorporació de l’equip, Edu Fernández, que vestirà de groc el
curs que ve procedent del Noia.
Fernández es va formar a la
base de l’Igualada HC, però tam-

bé ha jugat a la Vendéene de
França, el CP Vilafranca i el CE
Vendrell abans d’incorporar-se a
la disciplina del Noia.

PUJALTE, CAMPIÓ ALS WRG
Per altra banda, Joan Pujalte
s’ha proclamat campió d’hoquei
patins dels World Roller Games
amb la selecció espanyola sub19.
El combinat estatal va penjar-se
la medalla d’or el passat dia 5
derrotant l’Argentina (2-3).

Maria Llompart, reforç de
luxe per al renovat Levante

Després de l’ascens
de categoria toca
fer els deures per
convertir el Levante, de nou, en un equip competitiu a Segona i la directiva va pel
camí de fer-ho. De fet, com va publicar Futfem.cat, el conjunt
santjoanenc ha fitxat l’exespanyolista Maria Llompart, que ha
de ser la líder del conjunt vermell
sobre la gespa en la pròxima
temporada 2019-20.
L’arribada ha estat possible
gràcies a l’amistat de la jugadora amb l’entrenador del conjunt

santjoanenc, Ferran Cabello, que
va admetre que durant tota la
temporada passada va mantenir
converses amb la futbolista.
La de Llompart, però, no
serà l’única cara nova a les Planes de cara al curs que ve. Ari
Sáez, Laia Jordán, Sandra Alberola, Laura Fernández, Cristina
Fernández, Andrea Pueyo, Paula López i Anna Rois també vestiran el vermell del Levante a partir del mes de setembre. El sènior
femení, però, mantindrà bona
part del bloc que ha aconseguit
l’ascens des de Preferent.

Navarro, del Jujol, bronze
en hoquei línia als WR Games

Final de curs amb
premi extra per a
Roger Navarro. El
jugador del sènior
dels Jujol Jokers va guanyar la
medalla de bronze amb la selecció espanyola júnior en els World
Roller Games que s’estan disputant a Barcelona. Navarro va ser
un dels més destacats del combinat de Phil Boudreault, i va
marcar tres gols i va repartir
quatre assistències en els partits
que va disputar. Espanya va guanyar el bronze el passat dijous 4
derrotant el Canadà (2-4).

MÉS JOKERS PROTAGONISTES
A banda d’aquesta gran notícia,
més Jokers han estat o seran
protagonistes en aquests WRG.
L’exjugadora del club Marlen
Beltrán (ara al Tres Cantos de
Madrid) va ser la banderera de la
selecció espanyola i forma part
del combinat femení que entrena Marcin Malacz.
Per altra banda, un dels companys de Navarro al primer equip
masculí, Josep Tomàs, està jugant la competició amb el combinat espanyol absolut. La final es
jugarà el pròxim dissabte 13.

Viu en línia
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| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Mar Vila/ACN

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del moment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indústria musical internacional, i en un moment tan dolç
ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i
això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acumula milions de reproduccions a YouTube en pocs
dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titulat El mal querer. El treball musical, basat en una novel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magistral les últimes tendències en música urbana amb el
flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases
rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de
llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva
popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del
cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que
l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,
que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una
obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud).
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Música

Pelis i sèries

Final
Karl Ove Knausgård

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final contundent (1.133 pàgines aquest volum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

El cicle de joves creadors porta aquesta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i preguntes per verbalitzar aquells sentiments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.
Al Teatre del Raval de Barcelona.

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un concert amb tota la seva banda presentant Fins demà o la propera metamorfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

El director de Trainspotting o Slumdog
Millionaire presenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que intenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un accident i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.
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Esplugues
DES DEL 22 DE JULIOL
18:30 El pròxim dia 22 s’inaugurarà la mostra
anomenada La casa de tothom: 75 anys de la
casa de la Vila. Estarà tancada durant el
mes d’agost. / Casa de la Vila.

La ciutat es prepara per
torna a gaudir l’Esplurock
27 i 28 de juliol

PROPOSTES

Sant Joan

Un itinerari modernista per
posar el punt final al mes
Diumenge 28 de juliol a les 11:00

Visita guiada per Can Negre, la Torre de
la Creu, façanes de la Torre Jujol, Casa
Serra-Xaus, Casa Rovira, porta del
manyà Josep Oliver i església parroquial. / Ciutat Modernista.

DIVENDRES 19 DE JULIOL
22:00 Una sessió de zumba per intentar combatre la calor. Els responsables de Joventut han
programat una sessió nocturna d’aquesta disciplina oberta a tothom. / Plaça del davant
d'El Bulevard.
L’últim cap de setmana d’aquest mes
se celebrarà una nova edició de l’Esplurock amb grups com Ultimo Rekurso, Rat Penat o The Escale Dogs. /
Parc dels Torrents.

DIMECRES 24 DE JULIOL
16:00 L’Assessoria de mobilitat internacional ofereix informació, orientació i assessorament als
i les joves que vulguin anar a l’estranger a treballar, estudiar o viure durant algun període
de temps. / Oficina Jove.

Sant Just

DIVENDRES 12 DE JULIOL
22:00 Spiderman: Into Spider-verse serà una de
les propostes del cicle Cinema a la fresca que
organitzarà l’Associació veïnal Mas Lluí. Pensat per a nens i nenes que tinguin més de 7
anys. / Parc Iulia Quieta.

DIMECRES 31 DE JULIOL
20:00 Marta Pessarrodona, assagista i poetessa (i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes),
serà la convidada en la sessió de cloenda de
la quarta edició de la Universitat Santjustenca
d’Estiu. / Cal Llibreter.

Comarca

El TCM Jazz Quartet oferirà
un concert a Sant Boi
Dissabte 13 de juliol a les 22:00

SANT BOI La Unión Extremeña organitza un concert nocturn del TCM Jazz
Quartet. El preu de l’entrada és de cinc
euros. / Torre Benviure.

Esports
DEL 12 AL 13 DE JULIOL
SANT JOAN Tennis Despí organitza un torneig
de pàdel nocturn per equips formats per tres
nois i tres noies. (19:00). / Pistes de tennis Sant
Joan Despí.

Una sortida en BTT amb
l’Agrupació Ciclista Sant Just
Diumenge 28 de juliol a les 08:00

DIVENDRES 12 DE JULIOL
SANT BOI La ciudad de las estrellas: la, la, land,
un dels darrers grans èxits del cinema musical
serà la proposta cultural del segon divendres
d’aquest mes. Entrada gratuïta (22:00). / Cinemes Can Castellet.

DIJOUS 8 D’AGOST
SANT FELIU Els increïbles 2 serà la pel·lícula seleccionada per una de les sessions del Cinema a la fresca del mes que ve (21:30). / Plaça de la Vila.

SANT JUST L’Agrupació Ciclista Sant
Just ha preparat una sortida en BTT
l’últim diumenge d’aquest mes. / La
sortida es farà des de la plaça de la Pau.
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