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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. Tot i això,
en l’últim Baròmetre de l’Ajunta-
ment de Barcelona, per exemple,
la contaminació no apareixia fins
al novè lloc en la llista dels pro-
blemes dels ciutadans.

Deixant de banda l’opinió dels
barcelonins, el cert és que el pro-
blema de la contaminació va més
enllà de Barcelona. L’àrea metro-
politana és la zona de Catalunya on
la contaminació de l’aire és més
greu. La realitat parla per si sola i
és preocupant: entre l’any 2010 i
el 2017 a Barcelona hi va haver
3.393 morts que es poden atribuir
a la contaminació. Les xifres for-
men part d’una estimació que
l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona va fer en el seu informe del
2017 referent a l’estat de salut de
la capital catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Bar-
celona, dues terceres parts pro-
venen de fora de la ciutat. 

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han

pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-
nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-

pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai.

MESURA INSUFICIENT
A principis de juliol, la metròpo-
lis, i també tota Catalunya, van viu-
re un dels pitjors quadres de con-
taminació dels últims anys. Tot i
la situació, no es van decretar
restriccions al trànsit. Des d’Eco-
logistes en Acció denuncien “la in-
acció” de la Generalitat “davant la
greu situació de contaminació” i
reclamen restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis pun-
tuals d’alta contaminació. A ban-
da de la reducció “dràstica” del
trànsit, l’entitat considera que cal
un pla amb protocols d’actuació
que s’activin amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Plata-
forma per la Qualitat de l’Aire i el
Moviment per la Justícia Climà-
tica. Veuen insuficient la Zona
de Baixes Emissions que impulsen
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB

i demanen un peatge urbà “per re-
duir un 50% els vehicles privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el 10 de juliol durant la
creació de la Taula per l’Emer-
gència Climàtica que impulsa el
consistori barceloní. L’alcaldessa
Colau va dir pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-

gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va recordar que la seva apli-
cació depèn de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de
portar l’Estat espanyol als tribu-
nals per no fer prou contra la
contaminació. Segons la CE, les úl-
times dades de la qualitat de l’ai-

re demostren que s’han sobre-
passat de forma persistent els lí-
mits legals de pol·lució a Barcelo-
na, Terrassa, Sabadell, el Prat del
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanma-
teix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, con-
sidera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”. 

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini
per complir els límits que marca
Europa. Tot plegat en el marc
d’una cimera contra la contami-
nació on la Generalitat, 40 muni-
cipis i entitats supramunicipals
van conjurar-se per ampliar la
zona de baixes emissions, incre-
mentar el transport públic i fer
més carrils bus-VAO, entre altres
mesures. Una zona de baixes
emissions que, per exemple, ja
s’està impulsant a Sant Just Des-
vern i Sant Joan Despí.

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment

Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

per Iu Forn

Els abusos a Montserrat

Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat
molt valenta encarregant un informe ex-
tern i independent per escatir si dos
membres de la seva congregació van
abusar de diversos menors. I ha estat
molt valenta assumint-ne les conclu-
sions sense cap excusa ni justificació.

Sí, l'abat de Montserrat ha estat
molt encertat demanant perdó pels
abusos tant als escoltes com als escolans
i per haver fallat en els controls, cosa que
altres congregacions i estaments reli-
giosos ni han fet ni faran mai.

És d'agrair que l'actual
cúpula del monestir afronti
de cara els fets i que n'assu-
meixi la culpa tot i que van
succeir quan ells no tenien
cap responsabilitat jeràr-
quica a la comunitat. I ja era
hora que l'actual pare abat
hagi qualificat la persona que a l'infor-
me s'identifica com a “G. Andreu M. So-
ler” com “un depredador sexual i un pe-
derasta”. Ja tocava començar a dir les
coses pel seu nom.

Tanta transparència és positiva per-
què potser serveix perquè totes les víc-
times, i no només les 8 que han apare-
gut ara, tinguin la sensació de suport i
d'escalf necessària per atrevir-se a
afrontar una situació que els angoixa des
de fa anys i per poder superar-la.

És molt positiu que l'abadia no intenti

justificar tot el que va passar amb eufe-
mismes i frases buides, que reconegui pú-
blicament els fets i que en tot moment
utilitzi un llenguatge directe, cru i clar.  

I està molt bé que Montserrat hagi
anunciat que a partir d'ara se sotmetrà
a un protocol específic de detecció d'a-
busos sexuals a menors. I que aquest
protocol funcioni de veritat.

Ara bé...
Pel que fa a l'interior de la comunitat,

ningú en sabia res de tot això? Pretenen
que ens creiem que un depredador sexual

va estar abusant durant 28 anys (del 1972
al 2000) d'una xifra de menors que pos-
siblement mai sabrem i ningú en va
sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se-
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest
silenci còmplice que fa segles que dura al
si de l'església? Per què demà les coses co-
mençaran a ser diferents? Què canviarà
en la mentalitat dels abusadors i, sobre-
tot, en la dels que ho veuen i callen?

I dues qüestions internes, però que
afecten tota la comunitat religiosa:

1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià

Maria Just va descobrir el cas de l'altre
abusador, identificat com a V.T.M en
l'informe que ha estat fet públic ara, i va
decidir expulsar-lo del monestir, això va
ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
d'un pederasta si aquest pertany a la l'es-
glésia. Per què a un abusador de menors
que és capellà o monjo no se li aplica la
llei dels homes, a part d'aquesta llei di-
vina que és una miqueta millorable?

I 2/ A l'informe es parla de l'exis-
tència “d'una rumorologia sobre el cas”
d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de

l'església que sempre que
topem amb un cas com
aquest acabem sabent que se
sabia però que s'ha tapat?
Què pensa fer l'església; tota
perquè casos n'hi ha a Mont-
serrat, Irlanda, EUA, Ale-
manya o Xile; per acabar

amb aquesta situació? ¿Quan reconei-
xerà obertament que no són casos aïllats
sinó que és una causa general i prendrà
les mesures que calguin perquè els res-
ponsables ho paguin i, sobretot, per co-
mençar a construir un nou futur? Si això
ha passat, passa i passarà dins de l'es-
glésia és per alguna cosa. La valentia de
segons quins informes està molt bé, però
potser han de canviar moltes coses i molt
profundes per eradicar-ho.

Publicat a El Nacional.cat

Què canviarà en la mentalitat 
dels abusadors i, sobretot, 

en la dels que ho veuen i callen?

Un truco que usamos
los castellanoparlantes

para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie con-
trata a alguien que no habla castella-
no de cara al público. Tomad nota, va-
lencianos supremacistas.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,

però també em va sem-
blar horrible d'entrada tot el disc an-
terior i ara crec que té 6 cançons ex-
traordinàries. Ara: quina sort mostrar el-
darrer que has fet i que la gent discu-
teixi sobre si és bo o no i, sobretot, so-
bre què punyetes has volgut fer.

El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comu-

nidad de Madrid le cues-
ta a los madrileños 1,3M€. El director
será el torero Miguel Abellán con
75.000€ al año. Se quedó sin escaño de
diputado con el PP y Ayuso lo ha co-
locado. Admitió no tener ni idea de
economía ni formación de nada.

@FonsiLoaiza@PonsPereAntoni@apuente

Avui, un altre cop, una
part important de la

ciutadania catalana mos-
tra que, mentre no se li doni sortida, se-
guirà defensant en pau la seva reivin-
dicació legítima. En temps de crisi de
la democràcia, és una lliçó espectacu-
lar. Bona #Diada19 a tothom i visca
els/les catalans/es!

@ander_errasti

Els semàfors

Esplugues
Un informe del Fòrum Empresarial

del Llobregat diu que la ciutat és el ter-
cer millor municipi del Baix Llobregat
per buscar feina, només per darrere de
ciutats amb grans polígons industrials
com l’Hospitalet o El Prat de Llobregat. 

pàgina 6

Endesa
La companyia elèctrica, que té beneficis

multimilionaris, va enviar una carta
als ajuntaments per reclamar la meitat
del deute de les famílies vulnerables.
A l’Ajuntament de Sant Just, que es
nega a pagar, li exigeix 7.650 euros. 

pàgina 10

H. Moisès Broggi
El Comitè d’Empresa de l’Hospital Moi-
sès Broggi denuncia que el servei d’ur-
gències del centre està col·lapsat. Els
professionals diuen que han d’atendre
els pacients als passadissos, on s’estan
dies perquè no hi ha llits disponibles. 

pàgina 8
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Càritas atén 1.413 veïns 
que viuen en situació de pobresa1

2
El Parlament acull la presentació 
de la Fundació Carme Chacón

PSC i Movem reediten el pacte 
a Sant Just, ERC no hi entra

El Parc de Torreblanca s’omple 
per la festa de Sant’s Market

Salut construirà un centre 
d’urgències a Torreblanca

El + llegit líniatres.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionar-
lo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “pro-
grama comú progressista”, Pe-
dro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no per-
cep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.

La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només per-
cep i està capacitat per perpe-
tuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.

I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la re-
petició del seu mantra que el
problema català és de convivèn-
cia, i així ens menysté i ridicu-
litza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonàn-
cia cognitiva potenciant el seu
atavisme.

Forat negre
per Amadeu Palliser

Rieres i tsunamis
per @ModernetdeMerda

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella al-
tra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els senti-
ments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època dau-
rada de rieres i torrents. És lla-
vors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amo-
rós entre l'home, la meteorolo-
gia i el motor. Un triangle pas-
sional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.

Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sen-
se frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la cos-
ta. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'à-
nim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteorò-
legs de capçalera.

I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'in-
dependentisme.

Efectivament.
Seguint la llarga i consolida-

da tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrare-
llotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.

Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsu-
nami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense pre-
cedents. Bé, tant de bo. En prin-
cipi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb es-
creix les forces d'una riera. De llarg.

Ja ens explicaran com s'a-
caba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil -
i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren al-
gunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el proble-
ma gros que hi veig és que, en-
tre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig en-
cara hi tenim el cotxe aparcat.

Les millors
perles

Una filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va pas-
sar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va acon-

seguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

El destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que

passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

Una dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en

perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare pa-
tís un infart l’endemà del part. 

Marco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evan-
gèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat

brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

El monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula ge-
gant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició

de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

A les xarxes

@pvallin: Pablo Echenique: "El PSOE nos
ha trasladado que si no aceptamos que
gobiernen solos no tiene sentido seguir
reuniéndose".

#Naufragi

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón. 

#BarçaTacón

@assemblea: Aquest és l'aspecte de
plaça Espanya! Hem tornat a desbordar
Barcelona amb un crit nítid i clar: inde-
pendència! Som-hi! 

#Diada2019

 Safata d’entrada



líniatres.cat Setembre 2019

Esplugues

| 6

Llum verda a la construcció
de 2.000 pisos a la Montesa

URBANISME4La Comissió de
Política Territorial i Urbanisme de
Catalunya ha aprovat la modifi-
cació del planejament urbanístic
de l’àrea residencial Montesa, un
espai de més de 10 hectàrees on
hi havia hagut la fàbrica de la his-
tòrica marca de motocicletes.

Tot i que en un principi no s’hi
havien de fer pisos de lloguer, un
acord entre l’Ajuntament, la Ge-
neralitat i la propietat dels te-
rrenys ha permès que 795 dels
1.059 pisos de protecció oficial que

s’hi faran, siguin de lloguer. En
aquest espai s’hi construiran 13
blocs de pisos, que suposaran
2.105 nous habitatges a la ciutat.

Aquest anunci arriba després
que, al darrer Ple, s’aprovés per
unanimitat la modificació dels tres
sectors industrials de la ciutat: El
Gall, La Plana i Montesa.

Al mateix Ple també es va vo-
tar per rescindir el contracte de
construcció de l’Auditori a petició
de la mateixa empresa i amb l’ob-
jectiu de reprendre les obres.

FESTES4Molta música, cultura
tradicional i activitats per a tots
els públics són algunes de les més
de vuitanta activitats que han
preparat, entre entitats i Ajunta-
ment, per celebrar la Festa Ma-
jor de Sant Mateu d’enguany,
que se celebrarà del 20 al 22 de
setembre.

Tot i que hi haurà algunes ac-
tivitats prèvies, l’inici de les fes-
tes el marcarà l’obertura del mer-
cat ‘Esplugas City’, la fira de
mostres, oficis i paradetes que es

farà a la zona del carrer Església
i el carrer Montserrat i que re-
corda l’època en què a la ciutat es
rodaven pel·lícules western.

Un altre dels espais centrals
de la Festa Major serà l’escenari
que s’instal·larà a l’aparcament
del carrer Sant Antoni Maria
Claret. Allà hi actuaran Hotel
Cochambre, el mateix divendres
20 a partir de les 11 de la nit. L’en-
demà serà el torn de l’espluguí
Carlos Right, que actuarà a la ciu-
tat després del seu pas per OT.

Al mateix escenari, diumen-
ge 22 a la tarda s’hi farà la Festa
Holi, que aquest any arriba a la
quarta edició.

Un altre dels plats forts de la
programació seran les festes de
cultura popular. Per exemple,
dissabte 21 a la tarda hi haurà la
24a Diada Bastonera, que dona-
rà pas al Correfoc que es farà en-
tre Can Tinturé i el parc Pou
d’en Fèlix. El diumenge serà el
torn de la 26a Diada Castellera i
la 35a Trobada de Gegants.

Actualment, les 10 hectàrees es fan servir d’aparcament. Foto: Ajuntament

Apunt per celebrar Sant Mateu

Cultura | Xerrada sobre les primeres obres de Gaudí
Els Amics dels Museus i del Patrimoni (AMPEL) han organitzat una xerrada per
a dimarts 17 de setembre sobre les primeres obres de l’arquitecte Antoni Gaudí a
càrrec de la historiadora i especialista en patrimoni modernista Raquel Lacuesta.

ECONOMIA4Esplugues és una
de les millors ciutats del Baix Llo-
bregat per trobar feina. Així ho
diu l’informe sobre Conjuntura
Econòmica del segon trimestre
elaborat pel Fòrum Empresa-
rial del Llobregat. Segons aques-
ta anàlisi, la ciutat és una de les
tres que ha contractat més per-
sones durant els tres primers
mesos de l’any, juntament amb
les ciutats del Prat i l’Hospitalet.

Anant al detall de les xifres, a
la ciutat hi ha 20.332 persones
amb feina durant el primer tri-
mestre de l’any. Comparat amb
les xifres del mateix període de
l’any 2018, quan hi havia 18.950
persones contractades, significa
que entre gener, febrer i març
s’han contractat 1.382 persones.
Aquestes xifres situen la ciutat
només per darrere de l’Hospita-
let, on s’han firmat 5.076 nous
contractes i s’ha superat la xifra
dels 100.000 treballadors, i El
Prat de Llobregat, on s’han con-

tractat 1.773 persones durant el
primer trimestre de l’any.

Si es mira proporcionalment,
la ciutat s’enfila fins a la prime-
ra posició i, amb un 7,29%, es
converteix en la millor població
de la comarca per trobar feina.

Aquestes xifres van en sinto-
nia amb la resta de la comarca

on, com explica l’informe, no hi
ha cap municipi on es perdin
llocs de treball en global.

Per exemple, Sant Joan Des-
pí també aconsegueix molt bons
resultats amb 433 nous contrac-
tes durant el primer trimestre de
l’any i Sant Just Desvern suma
383 nous treballadors.

Nestlé, una de les empreses que té la seva seu a la ciutat. Foto: ACN

La ciutat és la segona millor del 
Baix Llobregat per trobar feina

» Ho diu un informe del Fòrum Empresarial del Llobregat
» Durant el primer trimestre s’han contractat 1.382 persones
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Sant Joan Despí

Can Negre acollirà diferents
experts de l’obra de Jujol

PATRIMONI4Can Negre és l’es-
cenari escollit per fer les Jorna-
des Internacionals ‘Jujol: animar
les pedres i posar vida’, que reu-
niran una desena d’experts del
món acadèmic i professional
per analitzar l’obra de l’arqui-
tecte Josep Maria Jujol.

Dins dels actes de l’Any Ju-
jol140, des de l’Ajuntament ex-
pliquen que volen que les jor-
nades serveixin per “sumar la
mirada de diferents especialistes
que, des de les seves disciplines,
han tingut contacte amb l’obra
del genial artista”.

Del 27 al 29 de setembre, el
consistori ha organitzat una sè-
rie de conferències, debats i tau-
les rodones amb la col·laboració
de la Universitat Internacional
de Catalunya.

Durant aquests dies també es
farà una ruta modernista per co-
nèixer les obres de Jujol al Camp
de Tarragona, visitant la Casa
Bofarull dels Pallaresos o el Te-
atre Metropol de Tarragona.

A més, l’artista urbà Amp-
parito serà l’encarregat de pin-
tar el mural commemoratiu de
l’Any Jujol140.

L’estadi Johan Cruyff,
estrenat amb entitats locals

INAUGURACIÓ4La joia de la
corona de la ciutat esportiva del
F.C. Barcelona, l’estadi Johan
Cruyff, ja està a ple rendiment.
Els encarregats d’estrenar-lo
van ser els jugadors juvenils del
club blaugrana, que es van en-
frontar als juvenils de l’Ajax.

La inauguració oficial, que es
va fer dimarts 27 d’agost, va
comptar amb la participació de
l’alcalde Antoni Poveda i de di-
ferents entitats de la ciutat, que
van animar la tarda amb activi-
tats a l’exterior del recinte cons-
truït a la zona de Les Begudes.

L’estrena no va ser rodona
per la derrota que va patir el Bar-
ça, que va caure 0 a 2 contra els
holandesos. Abans del partit,
també es va descobrir una placa
en honor a Johan Cruyff a la llot-
ja presidencial i el seu fill, Jordi
Cruyff, va ser l’encarregat de
fer el servei d’honor.

Qui sí que es va estrenar
amb bon peu al nou estadi ha es-
tat el Barça femení, que en la pri-
mera jornada de la lliga feme-
nina, que s’enfrontava al Ta-
cón, va guanyar 9 a 1 a l’equip
comprat pel Reial Madrid.

El curs arrenca amb una
conferència sobre educació

EDUCACIÓ4Una conferència de
la pedagoga, mestra i escriptora
Eva Bach va ser el principal acte
que es va fer durant la inaugura-
ció del curs escolar 2019-2020
que va dur a terme l’Ajuntament
el 5 de setembre.

Bach, pionera pel que fa a l’e-
ducació emocional en els àmbits
familiars i escolars, va parlar so-
bre la competència emocional
dels docents com a factor de
qualitat educativa.

Durant l’acte, també es van
entregar els reconeixements als
mestres i professors que s’han ju-
bilat o han deixat la direcció dels
centres durant el curs passat.

A banda d’aquest acte, els di-
ferents centres de la ciutat han
aprofitat les vacances d’estiu per
fer obres de reparació i mante-
niment. S’han fet treballs a l’es-
cola Sant Francesc d’Assís, Pau
Casals, Espai 3, Roser Capdevi-
la i Joan Perich.

Trasllat | Gallina Blanca envia la producció a Osca
La fàbrica de Gallina Blanca de la ciutat ja s’ha aturat. Després d’anunciar

el tancament i d’arribar a un acord amb els treballadors, divendres 2 d’agost va
ser l’últim dia de producció a la factoria, que es trasllada a la seu d’Osca.

SANITAT4“Col·lapse perma-
nent”. D’aquesta manera defi-
neixen la situació que es viu al
servei d’urgències de l’Hospital
Moisès Broggi. Qui fa aquesta
denúncia és el Comitè d’Em-
presa, que assegura que tot i la
baixa afluència de pacients du-
rant l’estiu, la situació ha em-
pitjorat, ja que la direcció del
centre ha tancat 68 llits durant
els mesos d’estiu.

Els professionals expliquen
que la falta de llits obliga a dei-
xar els pacients que arriben d’ur-
gències cinc o sis dies als passa-
dissos, ja que no hi ha llits dis-
ponibles per ingressar-los. És en
aquest mateix espai, sense cap
mena d’intimitat, on els profes-
sionals els han de fer proves, els
han de canviar i on els pacients
han de menjar, dormir i fer les
seves necessitats. Per això, de-
nuncien que “el que en un pri-
mer moment va ser una pun-
tualitat que no va posar en aler-

ta la direcció del centre, s’ha
convertit en una pràctica habi-
tual” i normalitzada.

A més, els professionals de-
nuncien que aquest col·lapse ha
provocat que, en algunes oca-
sions, la ràtio de pacients per
cada infermer hagi superat les 30
persones.

Des del Comitè també expli-
quen que molts professionals
que arriben a l’hospital, sigui

amb contractes fixos o amb tem-
porals, en veure la situació la-
boral del centre, marxen a altres
hospitals on els ofereixen millors
condicions de treball.

Davant d’aquesta situació,
el PSC va registrar una sèrie de
preguntes al Parlament per de-
manar a la Generalitat que re-
solgui la situació del Moisès
Broggi i asseguri un bon servei
als ciutadans de la comarca.

Pacients als passadissos d’urgències aquest estiu. Foto: Twitter (@MontserratMas5)

El Comitè d’Empresa denuncia
col·lapse a urgències del Broggi

» Els pacients es passen dies als passadissos per falta de llits  
» El PSC porta la qüestió al Parlament perquè el Govern respongui
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POLÈMICA4El consistori sant-
justenc és un dels prop de 400
ajuntaments catalans que, a finals
d’agost, va rebre una carta d’En-
desa. La companyia elèctrica re-
clama als consistoris que paguin
la meitat del deute que han con-
tret algunes famílies vulnera-
bles. Concretament, al municipi
aquesta situació afecta una quin-
zena de famílies i el deute que re-
clama Endesa a l’Ajuntament
puja a gairebé 7.650 euros.

A més, en la missiva, la com-
panyia també adverteix que, si els
ajuntaments no paguen, l’em-
presa tallarà el subministrament
elèctric a les famílies afectades el
dia 1 d’octubre.

QUE HO ASSUMEIXI L’EMPRESA
Davant d’aquesta exigència per
part d’Endesa, l’Ajuntament va
participar en la trobada que van
mantenir consistoris, la Diputa-
ció de Barcelona i la Generalitat
per tal de donar una resposta con-

junta i resoldre aquesta situació,
que afecta els més vulnerables.

En declaracions a Línia Tres,
la regidora d’Acció Social, Gina
Pol, defensa que, personalment,
creu que hauria de ser la matei-
xa empresa qui assumís aquest
deute i apel·la a la responsabili-
tat social de la companyia.

Pol també adverteix a Ende-
sa que ha de tenir en compte la
llei, que no permet tallar el sub-
ministrament a les famílies vul-
nerables. Per això, assegura que
“si algú es queda sense llum” al
municipi, els serveis jurídics mu-
nicipals estudiaran quines ac-
cions pot emprendre el govern.

Ajuntaments i Diputació han pactat una posició comuna. Foto: Miquel Codolar/ACN

L’Ajuntament se suma al front
comú per no pagar a Endesa 

» El consistori es nega a pagar els 7.650 euros exigits per l’elèctrica
i avisa que, si hi ha talls de llum, estudiarà denunciar la companyia

La llar d’infants Tic-Tac obre
a l’espera d’obtenir la llicència
EDUCACIÓ4La llar d’infants
Tic-Tac va obrir portes a princi-
pis de mes amb normalitat men-
tre espera la decisió del Depar-
tament d’Educació, que al maig
li va retirar l’autorització del
centre per oferir els serveis de
guarderia.

Des de la llar d’infants expli-
quen que la decisió de la Gene-
ralitat s’ha de conèixer al no-
vembre i afegeixen que tenen
tota la confiança que tornaran a
rebre la llicència, perquè han so-

lucionat totes les demandes que
els va fer el departament a la pri-
mavera. A més, des de la pro-
pietat asseguren que, un cop
començat el curs, la Generalitat
no pot tancar el centre.

Sigui com sigui, des de la llar
d’infants reconeixen que aquest
curs han tingut dificultats per
omplir totes les places i que hi ha
hagut pares que han tret els
seus fills del centre per por a que-
dar-se sense guarderia amb el
curs ja en marxa.

PATRIMONI4Després de recu-
perar part de l’espai que forma-
va la Font de la Bonaigua durant
aquest estiu, l’Ajuntament ha
decidit protegir les restes que es
van trobar i tornar a cobrir amb
terra el forat que es va fer durant
l’excavació, de quatre metres de
fondària, per seguretat.

Per tal que els elements no es
deteriorin amb la reomplerta
del forat, les restes de la font es
van protegir amb geotèxtil.

Ara, el consistori està estu-

diant diferents opcions per tal
que l’espai sigui visible.

Amb aquesta solució, el go-
vern municipal espera que es pu-
gui veure part del mosaic cerà-
mic central on hi ha escrit el nom
de la font, part de les escales i dos
bancs d’una de les zones d’es-
barjo més concorregudes pels
santjustencs i les santjusten-
ques entre els anys trenta i els
anys setanta del segle passat.

De fet, el 5 d’agost, l’Ajun-
tament va organitzar una visita

a les excavacions perquè el veï-
nat pogués veure els resultats
del treball arqueològic que es va
fer durant el mes de juliol i que
ha permès recuperar l’espai,
que va ser enterrat quan es va
canalitzar la Riera de Sant Just
i l’institut, el 1979.

Durant la jornada, diferents
veïns i veïnes van explicar les se-
ves vivències i anècdotes rela-
cionades amb un espai que ha
tornat a veure la llum després
d’estar 40 anys enterrat.

El centre ha solucionat totes les reclamacions d’Ensenyament. Foto: Google Maps

Salvant la Font de la Bonaigua

Cultura | La pianista Clara Peya, premiada a L’Altaveu
Els Premis Altaveu, lliurats pel Festival Altaveu a Sant Boi el 5 de setembre, van
reconèixer la pianista i compositora santjustenca per estar al “punt àlgid de la
seva trajectòria” i per conduir “amb destresa una personalitat artística lliure”.
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Obren un nou aparcament
per promocionar el comerç

SANT JUST DESVERN4L’Ajun-
tament ha obert un nou aparca-
ment al carrer Tudona, al costat
de la farmàcia, per promocionar
les compres al comerç local i fa-
cilitar l’accés als veïns i veïnes a
la zona del centre del municipi.

L’estacionament compta
amb 26 places de cotxe i cinc
més per a motos, que també te-
nen l’objectiu de pacificar el ba-
rri Centre, per tal que sigui més
amable per als vianants, de ma-
nera que també sigui més cò-
mode de passejar-hi per als
veïns i veïnes i per als visitants

d’altres municipis que vulguin
comprar a les botigues del poble. 

L’empresa municipal Pro-
munsa ha llogat l’espai per tal
que l’aparcament sigui públic i
gratuït.

Per altra banda, el consisto-
ri continua treballant en dos
projectes diferents per construir
dos aparcaments soterrats a la
ciutat. Aquestes infraestructures
s’ubicarien sota el Parc del Pa-
rador, a tocar de l’aparcament
provisional, i al carrer de Can Pa-
droseta, on actualment ja hi ha
un aparcament.

ESPLUGUES4L’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona estan
treballant en l’elaboració d’un
estudi del comerç local de la ciu-
tat. Amb les conclusions que se
n’extreguin, les dues adminis-
tracions elaboraran un Pla Es-
tratègic de Comerç que recolli-
rà les iniciatives i estratègies pú-
bliques que s’hauran de desen-
volupar per impulsar un model
de comerç de proximitat de
qualitat.

Amb aquest estudi, Ajunta-
ment i Diputació esperen poder
tenir un coneixement detallat de
la realitat comercial de la ciutat,
tenint en compte les capacitats,
les oportunitats, els reptes i les
possibles mancances que hi pu-
gui haver a les botigues i co-
merços espluguins.

Per poder conèixer més a
fons l’opinió dels professionals,
l’estudi que elaboren conjunta-
ment el consistori i la Diputació
realitzarà una enquesta de clima
comercial als comerciants del
municipi. Per tal de tenir infor-
mació detallada del comerç local,

es faran una sèrie de preguntes
als treballadors i botiguers per
conèixer la seva opinió sobre te-
mes com, per exemple, com
funciona el seu negoci o quina
perspectiva de futur hi veuen,
entre d’altres.

A banda dels professionals,
l’estudi també farà una enques-
ta als veïns i veïnes per tal de sa-

ber quins són els seus hàbits de
compra. D’aquesta manera, el
pla també vol recollir quin és el
comportament de la població a
l’hora de comprar, tenint en
compte els diferents productes i
el seu perfil.

L’enquesta, sigui de comer-
ciant o de ciutadà, també es pot
respondre a espluguesparticipa.

L’estudi vol conèixer l’estat del comerç i els hàbits de compra. Foto: Aj. d’Esplugues

Enquesta a comerciants i veïns
per conèixer l’estat del comerç

Sant Joan Despí | Els mercats tornen a l’horari d’hivern
Els mercats municipals del Centre i de Les Planes han tornat al seu horari habitual
des de principis de setembre. Això significa que el mercat del Centre torna a obrir a
les tardes de dimarts a divendres mentre que Les Planes ho fa dimarts i divendres.



13 | 

Esports

Ja s’ha convertit en un clàssic. El
passat dia 11, aprofitant la jorna-
da festiva de la Diada, la Penya
Esplugues va alçar la seva quar-
ta Copa Catalunya consecutiva. El
conjunt de Robert Caneda va
derrotar el CFS Eixample barce-
loní, en un partit disputat al Pa-
velló Sabadell Nord (0-4).

Superat el primer ensurt del
CFSE, amb un xut a la sortida
d’un córner que es va estavellar
contra el pal, la capitana Berta Ve-
lasco va trencar l’empat inicial
amb una jugada individual per la
banda esquerra i una vaselina per
sobre de Laia Jordán. Poc més
d’un minut després, sense donar
temps perquè les barcelonines re-
accionessin, les de Caneda van
marcar el segon, amb un xut cre-
uat d’Arantxa Medina amb la

cama esquerra. Pilar Ribes seria
la gran protagonista del tram fi-
nal del primer temps i també de
la segona meitat, ja que les dues
darreres dianes de l’equip, que va
vestir de blau, serien seves.

DEBUT AL PLA D’URGELL
L’equip, doncs, ja es pot centrar
al 100% en la lliga, com els seus

companys del primer equip mas-
culí, que després d’haver-se que-
dat a prop del títol el curs passat,
arrencaran la campanya 2019-20
visitant la pista de l’FS Linyola el
pròxim dissabte 21.

L’estrena de l’AEPE a les Mo-
reres del conjunt espluguí serà set
dies més tard contra un altre
equip de Lleida, l’FS Solsona.

La Penya Esplugues alça la seva
quarta Copa Catalunya seguida
» L’equip de Robert Caneda va superar el CFS Eixample a Sabadell

» El sènior masculí debutarà a Tercera el pròxim dia 21 a Linyola

Els Jokers començaran la lliga
contra l’Espanya HC balear

El millor hoquei lí-
nia tornarà a Sant
Joan Despí a partir
del primer cap de

setmana del mes que ve. Els Ju-
jol Jokers arrencaran la Liga
Elite masculina, la màxima ca-
tegoria d’aquest esport, d’aquí a
unes setmanes contra l’Espanya
HC al Poliesportiu del Mig.

La primera sortida que hau-
ran d’afrontar els Jokers serà una
setmana més tard, a las Palmas
de Gran Canaria, per jugar con-
tra el Club Molina Sport. La pri-
mera volta arribarà a la seva fi el

cap de setmana del 14 i el 15 de
desembre (amb un viatge al Va-
llès Occidental, a la pista del
Rubí Cent Patins), mentre que
l’última jornada de la lliga serà a
finals del març del 2020, també
contra l’equip rubinenc.

El conjunt santjoanenc va
tancar la temporada passada en
la sisena posició, sense patir per
mantenir la categoria però alho-
ra lluny (a 14 punts) de l’últim
dels conjunts que van entrar al
play-off pel títol. L’objectiu,
doncs, és millorar el rendiment
i els resultats del curs passat.

Esplugues, a punt per al 
seu 34è Torneig d’Handbol

HANDBOL4L’esport tindrà la
seva quota de protagonisme du-
rant la Festa Major d’Esplugues.
I és que entre el divendres 20 i el
diumenge 22 d’aquest mes se
celebrarà la 34a edició del Tor-
neig Ciutat d’Esplugues Handbol,
una cita que any rere any permet
veure algunes de les millors pro-
meses en la categoria juvenil.

El CEM les Moreres serà l’es-
cenari de tots els partits en tres
dies frenètics; l’Handbol Esplu-
gues organitza la competició en la
qual no és gens estrany trobar els
principals clubs del país, com el

Barça, el Balonmano Granollers
o el Bordils, entre altres.

PRIMERA ESTATAL
El mateix cap de setmana i en
l’escenari que es disputa el cam-
pionat, el primer equip de
l’Handbol Esplugues debutarà
en la Primera Estatal. Els blaus
rebran el Banyoles el dissabte 21
a tres quarts de vuit del vespre.

El Sant Joan Despí, per la
seva banda, es posarà en marxa
el mateix dia visitant un dels
candidats a l’ascens, l’Handbol
Sant Esteve Sesrovires.

Futbol | El Levante s’estrenarà a les Planes contra el Pallejà
El primer partit del curs com a local del Levante las Planas serà el pròxim diumenge 22
contra el Pallejà. Les santjoanenques van debutar el passat dia 15 visitant el complicat
camp del Son Sardina i tancaran el primer mes de la lliga amb un desplaçament a Vic.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

L’HC Sant Just, subcampió 
de la Supercopa Catalana

Sobre el paper era el
favorit, però l’HC Sant
Just no va poder gua-
nyar la Supercopa Na-

cional Catalana, que va anar a pa-
rar a les vitrines del Piera (3-4). 

El conjunt de Ferran Pujalte
va plantar-se a Piera (on es va
disputar el partit) sense pesos pe-
sants com Borja López, Fede
Hinojal o una de les cares noves,
Edu Fernández, però no va poder
superar els de l’Anoia, que ja han

començat la lliga (els santjustencs
no debutaran a l’OK Plata fins al
dia 19 del mes que ve).

De fet, els santjustencs van
encaixar tres gols en el primer
quart d’hora de partit, però van
poder marcar abans del des-
cans. Sergi Bastardas va repetir
com a golejador al minut 42, però
el Piera recuperaria els dos gols
de renda set minuts més tard.
L’últim gol del matx va portar la
firma de Pol Macià.

L’equip va poder celebrar el títol amb jugadores de la base. Foto: FCF



Viu en línia

Una parella: La Mara Lincoln i el Xavi
Vera; l’aventurera incansable i l’arqui-
tecte d’èxit. Junts celebren l’arribada
d’un nou any i són feliços. O això sem-
bla. Paraules que tu entendràs és una
novel·la que combina la tendresa i la
ironia per explorar les relacions de pa-
rella, els secrets de cadascú i l’ús que
fem de la veritat.

Llibres

Paraules que tu entendràs
Xavier Bosch

Els camins de dues monges peculiars i
dues adolescents rebels es creuen en
un campament cristià que canviarà la
vida de totes quatre. És l’argument de
La llamada, el musical de Javier Calvo i
Javier Ambrossi convertit en pel·lícula
el 2017, que aterra a Barcelona durant
tres úniques setmanes.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

La llamada
Javier Calvo i Javier Ambrossi

El cantautor Feliu Ventura ha ofert un
primer tastet del seu pròxim disc, Con-
vocatòria (Propaganda pel fet!, 2019)
amb la publicació d’una cançó homò-
nima, acompanyada d’un videoclip.
L’àlbum veurà la llum l’11 d’octubre i
inclourà un llibret amb textos d’amics
de l’artista de Xàtiva, que serviran per
vestir cadascun dels temes.

Música

Quan ja fa dos anys de l’exitosa (segona)
adaptació de la novel·la d’Stephen King,
el pallasso Pennywise torna a la ciutat de
Derry i a la pantalla gran amb It: Capítu-
lo 2. Després de 27 anys, els protagonis-
tes, ja adults, hauran de retrobar-se per
fer front a la reaparició dels globus ver-
mells que indiquen que l’objecte dels
seus malsons és a prop.

Pelis i sèries

It: Capítulo 2
Andrés Muschietti

Convocatòria
Feliu Ventura

Festes de La Mercè
Barcelona viurà, del 20 al 24 de setembre, la seva festa grossa:
la Mercè. Durant cinc dies, la capital catalana serà més capital
que mai, amb una seixantena d’escenaris repartits arreu de la
ciutat, que acolliran 100 concerts i 147 espectacles d’arts d’es-

cèniques. El pregó, que anirà a càrrec de Manuela Carmena,
marcarà l’inici d’una celebració amb moltes cares. L’oferta

musical, un dels atractius principals, es dividirà en tres pro-
postes: BAM, Mercè Música i BAM Cultura Viva. També hi ju-

garà un paper important la tradició, amb la clàssica diada cas-
tellera Història de la Mercè. I no hi faltarà el Piromusical.

Que Billie Eilish és un fenomen de masses és un fet
innegable. Els milions de seguidors, de likes i, sobre-

tot, de reproduccions que ha aconseguit amb no-
més17 anys ho confirmen. De moment, la california-
na només ha publicat un àlbum (When We All Fall As-

leep, Where Do We Go?), però ja s’ha convertit en la
icona de la seva generació: la generació Z. Després
de guanyar el premi MTV Video Music Award a mi-

llor artista revelació, la cantant va aterrar a Barcelo-
na per oferir tot un espectacle al Palau Sant Jordi.

Malgrat tenir un esquinç a cada turmell, es va man-
tenir al 100% d’energia durant tot el show i va fer

embogir el públic amb cada cançó, gest i moviment.
El concert va anar in crescendo i va acabar ben

amunt, amb els 17.000 espectadors del Sant Jordi
saltant al ritme de Bad Guy, el seu tema més cone-

gut i que prèviament havia donat el tret de sortida a
una nit que, per a molts, serà difícil d’oblidar.

B I L L I E  E I L I S HQUI ÉS?
Ser la cantant del moment

És la millor artista revelació segons MTV

Famosos

Fer un concert al Palau Sant Jordi
L’artista ho va donar tot, malgrat tenir dos esquinços

Els fans, als seus peus
Els seguidors que la van veure la consideren “una deessa”

QUÈ HA FET?

La fitxa

| The Ninja Saviors
Amb The Ninja Saviors: Return of the Warriors els més nostàlgics gaudiran d’un viatge a la dècada

dels 80, quan els videojocs arcade estaven a l’ordre del dia, a través de Nintendo Switch i PS4.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DES DEL 16 DE SETEMBRE
Tarda El dia 16 s’inaugurarà la mostra anome-
nada Mirada enrere amb la vista al present,  a
càrrec del Grup d’Amics de la Fotografia de l’A-
venç. / Casal de Cultura Robert Brillas.

DIVENDRES 4 D’OCTUBRE
17:30 M’ajudes a llegir? serà el nom de l’activitat
que, en la primera sessió del mes que ve, con-
vidarà els participants a portar la seva mas-
cota. Activitat gratuïta. / Sala Camèlies de la
Biblioteca Mercè Rodoreda.

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
12:00 El SIAD (Servei d'Informació i Atenció a
les Dones) ofereix sessions conduïdes per una
psicòloga on es parla de l'autoestima, la so-
ledat, els conflictes, les relacions, la comu-
nicació o la salut. / Serveis a la Persona.

DIMARTS 17 DE SETEMBRE
Tarda Nova crida a la solidaritat dels veïns del
poble i de la resta de la comarca. El Banc de
Sang i Teixits organitzarà una jornada a par-
tir de dos quarts de cinc de la tarda. / Casal
de Joves.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
20:00 Womanhood, del director Beryl Magoko,
serà el Documental del mes. Explica diferents
casos d’ablacions en països africans i què els
passa a les dones després de patir-la. / Sala
Cinquantenari de l'Ateneu.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
SANT BOI Taller en què els participants colliran
ametlles dels ametllers de Can Palós, pre-
pararan la farina d’ametlla i tastaran delícies
fetes amb aquest fruit sec tan mediterrani
(10:00). / L’Olivera.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
SANT BOI En el marc de les Activitats Culturals
de la Torre del Sol es farà la representació de
l’obra de teatre anomenada La corda (18:00).
/ Jardins de la Torre del Sol.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
ESPLUGUES Partit de futbol sala corresponent
a la tercera jornada de Primera Divisió entre
la Penya Esplugues i el Poio Pescamar.
(16:00). / CEM les Moreres.

SANT FELIU A principis del mes que
ve es farà una sessió per aprendre a fer
servir Twitter amb finalitats d’em-
presa. / Promoció Econòmica.

Un dia per aprendre les eines
corporatives de Twitter

Dimecres 2 d’octubre a les 10:00

Els dies que vindranés una pel·lícula que
explica com canvia la vida de la Vir i en
Lluís, una parella jove, quan desco-
breixen que ella està embarassada. /
Teatre Mercè Rodoreda.

‘Els dies que vindran’ arriba 
al teatre Mercè Rodoreda
Dijous 19 de setembre a les 20:00

Dues de les cites imprescindibles de la
Festa Major de la ciutat, el Correfoc i
el Cercatasques, seran les primeres ac-
tivitats de la celebració. / Plaça de San-
ta Magdalena.

El Correfoc i el Cercatasques
encetaran la Festa Major

Divendres 20 de setembre a les 22:00

SANT JOAN Partit d’handbol de la se-
gona jornada de Primera Estatal en-
tre l’Handbol Sant Joan Despí i el
Sant Vicenç. / Pol. Salvador Gimeno.

L’Handbol Sant Joan debuta 
a casa contra el Sant Vicenç
Dissabte 28 de setembre a les 20:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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