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El PSC ha aconseguit mantenir-
se com a primera força a Esplu-
gues i Sant Joan Despí en les
eleccions generals del 10 de no-
vembre, tot i la caiguda de la par-
ticipació, que en els dos muni-
cipis ha baixat al voltant d’un 5%
en comparació amb els comicis
del 28A.

De fet, en aquestes dues ciu-
tats el podi queda igual, amb En
Comú Podem en segona posició
i Esquerra Republicana com a
tercera força. Però tot i que els
tres partits han patit pèrdues de
vot en comparació amb les elec-
cions d’ara fa vuit mesos, els que
han aconseguit retenir més vo-
tants han estat els republicans,

que només n’han perdut uns
300 a cada municipi. En canvi,
els més perjudicats per la repe-
tició han estat els socialistes,
que han vist com perdien al vol-
tant d’un miler de vots als dos
pobles.

En canvi, a qui ha anat molt
bé la nova cita amb les urnes ha
estat al Partit Popular. Tant a Es-
plugues (2.852 vots) com a Sant

Joan Despí (1.544 vots), els de
Pablo Casado han tornat a ser la
quarta força després de caure, el
28A, fins al sisè lloc a Sant Joan,

quedant per darrere de Ciuta-
dans i Junts per Catalunya.

DESFETA TARONJA
El partit que ha sortit més es-
caldat de la repetició electoral ha
estat Ciutadans, que s’ha en-
fonsat als tres municipis. A Es-
plugues (1.986 vots) i a Sant
Joan Despí (1.462 vots) ha acon-
seguit mantenir-se com a cin-
quena força, però la pèrdua de
suport als dos pobles ha estat
molt important.

Si a Esplugues els taronges
han perdut fins a 1.437 suports
en comparació amb el 28A, a
Sant Joan Despí la sagnia ha es-
tat molt més greu, i els de Rive-
ra han vist com s’esfumaven
2.144 de les paperetes que van
rebre ara fa vuit mesos.

De fet, a Sant Just Desvern,
on el 28 d’abril van arribar a ser

la cinquena força amb 1.235
vots, aquesta vegada han caigut
fins a la setena posició, quedant
fins i tot per darrere de la CUP,
que ha sumat 733 vots en la
seva estrena en unes eleccions
generals. Amb tot, Cs ha perdut
4.252 vots entre les tres ciutats.

REPETEIX EL GROC
Tot i que Sant Just és el poble on
més vots ha perdut (394), Es-
querra Republicana ha repetit
com a primera força al municipi,
lloc que va aconseguir assolir el
2016, després de rebre 2.339
suports, i que ja no ha cedit.

Una vegada més, a Sant Just
(on la participació ha caigut un
4,1%) és on els partits inde-
pendentistes aconsegueixen mi-
llors resultats. Junts per Cata-
lunya s’enfila al podi com a ter-
cera força amb 1.665 vots, des-

prés de guanyar-ne 107 en com-
paració amb el 28A. També és
aquí on la CUP aconsegueix la
millor posició dels tres munici-

pis, sisena força, després de su-
mar 733 vots. A Sant Just, els
cupaires queden per davant de
Ciutadans i de Vox. 

El partit d’ultradreta també
ha estat un dels més beneficiats
per la repetició electoral, guan-
yant suports a tots els munici-
pis. A Esplugues, la pujada ha
estat de 694 vots.

Territori vermell i groc
» El PSC repeteix com a primera força a Esplugues i Sant Joan Despí tot i perdre un miler de vots
» Esquerra guanya per tercer cop a Sant Just Desvern malgrat ser el municipi on perd més suports

Pau Massip
ESPLUGUES

Un míting del PSC a Sant Joan Despí (esquerra) i els dirigents d’ERC celebrant la victòria a Catalunya (dreta). Fotos: Sílvia Jardí i Guillem Roset / ACN

La participació cau
entorn d’un 5% a
Esplugues i a Sant Joan
i un 4,1% a Sant Just

4.252
són els vots
que ha perdut
Ciutadans entre
els tres municipis
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 

A Espanya, 1.911.186 per-
sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 

Com es produeix aquesta ansietat?
Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 

Les primeres etapes de la vida poden
jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.

La finalitat de l'ansietat és assenya-
lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

RFEVb
La Federació Espanyola de Voleibol s’ha
vist immersa en una polèmica després
que el CV Esplugues l’acusés de no per-
metre que una jugadora del club amb
síndrome de Down participi en un tor-
neig. Finalment, la noia podrà jugar.

pàgina 13

Els semàfors

ATM
El Consell d’Administració de l’Autoritat

del Transport Metropolità (ATM) ha
aprovat l’estudi informatiu que ha d’am-

pliar la xarxa de tramvia connectant
Sant Just i Esplugues pel carrer Laureà

Miró. Un pas endavant important. 
pàgina 11

Aj. d’Esplugues
L’Ajuntament d’Esplugues ha posat en
marxa una campanya per augmentar la
recollida selectiva entre els comerços de
la ciutat. Vol que el reciclatge augmenti
tant en quantitat com en qualitat. Una

iniciativa sens dubte positiva. 
pàgina 12
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Joan Margarit farà un recital 
poètic a Sant Just Desvern1

2
El Trambaix celebra 15 anys 
connectant la comarca

La Penya Esplugues es fa forta 
al CEM les Moreres

Cent menors viuen des de 
fa un any en un hotel a Sant Just

Manifestació a Sant Joan 
contra la sentència del Procés

El + llegit líniatres.cat

3

4

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

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

Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició
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INCIVISME4La campanya im-
pulsada per l’Ajuntament per
detectar, denunciar i corregir les
conductes incíviques dels pro-
pietaris de gossos ha acabat amb
39 denúncies. Batejada amb el
nom ‘Operació Can’, la majoria
d’infraccions denunciades pels
agents de la Policia Local són per
portar els gossos deslligats fora
dels espais o les zones on poden
anar lliures.

Aquesta és la segona vegada
que s’activa aquesta operació. El
primer cop va ser l’abril passat,
quan els agents van posar una
desena de denúncies. En aquella
ocasió, la majoria també van ser
per portar els gossos deslligats, tot
i que també n’hi va haver per por-
tar gossos potencialment peri-
llosos sense morrió o per no re-
collir els excrements dels animals.

L’objectiu d’aquesta cam-
panya és complir amb la nova or-
denança de tinença d’animals,
que pretén millorar la convivèn-

cia ciutadana evitant les conduc-
tes incíviques dels propietaris
d’animals.

POLICIES D’INCÒGNIT
Per poder detectar millor els
incompliments de l’ordenança
sobre tinença d’animals, en
aquesta ocasió alguns dels poli-
cies que hi participaven anaven
de paisà, per tal de no ser reco-
neguts pels vianants.

Tot i que l’operació de control
es va dur a terme per tota la ciu-
tat, les zones que més es van con-
trolar van ser els parcs i jardins
i les zones de passeig. Per això,
a més del cos policial, en l’ope-
ració també hi van participar
agents cívics, els treballadors
dels serveis municipals de jar-
dineria i els treballadors del ser-
vei de neteja de la via pública i els
vigilants dels parcs.

Agents de la Policia Local de paisà durant l’Operació Can. Foto: Ajuntament

L’Operació Can acaba amb 
una quarantena de denunciats
» La majoria de multes són per portar els gossos deslligats 

» Els agents han patrullat de paisà per detectar les infraccions

El Ple aprova un recàrrec del
50% de l’IBI per als pisos buits

HABITATGE4El Ple del mes d’oc-
tubre va aprovar incloure un re-
càrrec del 50% de l’IBI als habi-
tatges que estiguin buits perma-
nentment. La decisió va tirar en-
davant amb els vots a favor dels
socialistes i els comuns i l’abs-
tenció del PP i Cs.

Els quatre regidors d’Es-
querra Republicana no van par-
ticipar en el Ple, que es va cele-
brar el 16 d’octubre, com a pro-
testa per la sentència judicial
contra els líders polítics i socials
independentistes, que s’havia
conegut dos dies abans.

Un altre dels punts que es va
tirar endavant al Ple va ser l’a-
provació provisional d’un Pla es-
pecial perquè es pugui construir
un tanatori a la parcel·la que hi ha
al número 112 de l’avinguda Ja-
cint Esteva Fontanet.

Aquesta mesura va rebre el
vistiplau del Ple després que el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya donés la raó a Elysius
Europa, l’empresa que vol cons-
truir el tanatori a la ciutat. La
companyia va portar el cas als tri-
bunals després que el Ple tombés
el seu projecte inicial.

Tres detinguts en una
operació policial a Montesa

SUCCESSOS4Una actuació po-
licial conjunta al barri de Mon-
tesa on va participar la unitat ca-
nina de la Policia Local, agents
de la Policia Nacional i els Mos-
sos d’Esquadra va acabar amb
tres detinguts, acusats per haver
comès presumptes delictes con-
tra els drets dels treballadors i
per haver falsificat documents.

Des de Policia Nacional, en-
carregats d’aquesta operació,
també els acusen d’haver co-
mès usurpacions d’identitat i
frau econòmic, d’irregularitats
amb estrangeria i d’activitats

irregulars. A més dels detin-
guts, dues persones van ser tras-
lladades a dependències policials
per qüestions relacionades amb
estrangeria.

De fet, en l’operació policial
també hi va participar Inspec-
ció de Treball i tècnics munici-
pals d’Activitats de l’Ajunta-
ment. Ells van ser els encarre-
gats de comprovar, un cop van
entrar al local, que dins d’a-
quest espai es comerciava irre-
gularment amb roba, mobles,
ferralla i electrodomèstics, en-
tre altres productes.

Millora la connexió amb bici
entre Sant Just i Barcelona

MOBILITAT4El carril bici que
connecta la ciutat amb Barcelo-
na ja està acabat. A mitjans d’oc-
tubre es va estrenar el tram de
80 metres que quedava pen-
dent, entre l’avinguda Jacint
Esteva Fontanet i la Diagonal.

Aquest vial uneix el carril
bici que hi ha a l’avinguda de la
capital catalana amb el que ja
discorre pel carrer Laureà Miró.
D’aquesta manera, també es mi-
llora la connexió entre Barcelo-

na i Sant Just Desvern, ja que el
final del vial connecta amb el que
passa per la plaça de Santa Mag-
dalena, a prop del terme de Sant
Just.

Qui s’ha encarregat de cons-
truir aquest nou carril, que fa 2,3
metres d’amplitud i també per-
met el pas de vianants, ha estat la
junta de compensació del projecte
urbanístic Porta BCN, que tam-
bé ha fet un pas de vianants a l’a-
vinguda Jacint Esteva Fontanet.

Ocupació |‘Sales blanques’ troba feina al 80% dels participants
Vuit de cada deu participants en el projecte ‘Sales blanques’ ja treballen. Aquest curs, impulsat per
l’Ajuntament i l’AMB a l’abril, forma dones perquè s’especialitzin en la neteja de sales de laborato-

ris i hospitals, una feina que requereix un alt nivell d’especialització i està molt ben pagada.

Esplugues
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Sant Joan Despí

Teatre de primer nivell 
al Mercè Rodoreda

CULTURA4El Teatre Mercè Ro-
doreda ha començat la tempo-
rada amb nota. Després d’oferir,
el 18 d’octubre, l’obra Rei Lear,
el passat dia 3 va arribar al mu-
nicipi La tendresa, l’espectacle
de Dagoll Dagom i T de Teatre
que ha triomfat a Barcelona. 

Una de les protagonistes d’a-
questa obra escrita per Alfredo
Sanzol és Elisabet Casanovas,
l’actriu que donava vida a la
Tània de Merlí. L’èxit d’aques-

ta sèrie de TV3, disponible tam-
bé a Netflix, ha popularitzat Ca-
sanovas arreu de l’Estat i, fins i
tot, a l’Amèrica Llatina. 

A banda, el Mercè Rodoreda
comptarà amb dues obres més
durant aquest novembre. El dia
23, oferirà El futur, dirigida per
Helena Tornedo i, finalment, el
dia 30 serà el torn d’El apagón.
Es tracta d’una proposta de la
companyia local Hocus Pocus,
dirigida per Francisco Carretero.

ASSETJAMENT ESCOLAR4Un
de cada tres adolescents reconeix
que ha participat en l’assetja-
ment d’algun company de clas-
se. Així ho diu un estudi elabo-
rat per la Fundació Ecologia
Emocional, que detalla que gai-
rebé un 34% dels estudiants de
14 centres de secundària pú-
blics i concertats han fet ‘bull-
ying’ de manera activa o passiva
a algun dels seus companys.

Dels 2.450 adolescents d’en-
tre 11 i 18 anys que han respost
el qüestionari, hi han participat
els estudiants d’un centre de
Sant Joan Despí i els d’un altre
d’Esplugues.

L’estudi explica que, segons
les respostes dels estudiants, un
terç dels adolescents han asset-
jat un company de l’escola, sigui
de manera activa o de forma pas-
siva. Entre els que ho han fet, els
impulsors de l’estudi no han de-
tectat diferències de gènere, és a
dir, que tant hi han participat

nois (34%) com noies (33,4%).
Pel que fa a les víctimes, en
aquest cas sí que detecten que hi
ha més casos entre el gènere
masculí (15,4%) que entre el fe-
mení (12,8%).

MIRAR LES EMOCIONS PRÒPIES 
Segons l’ACN, que ha recollit les
conclusions d’aquest estudi, un
dels objectius dels impulsors
d’aquest projecte ha estat que, els

estudiants que hi han participat,
fessin una autoexploració a
l’hora de respondre el qüestio-
nari i se sinceressin amb les se-
ves emocions.

La Fundació Ecologia Emo-
cional va enviar uns qüestiona-
ris amb un centenar de pre-
guntes sobre identitat, conduc-
tes de risc, hàbits de salut, co-
municació familiar o tecnolo-
gies, entre d’altres. 

El ‘bullying’ el practiquen tant nens com nenes. Foto: Arxiu

Un de cada tres adolescents 
ha assetjat un company de classe
» Els alumnes han fet un treball d’autoexploració sobre el ‘bullying’
» Un centre de Sant Joan Despí i un d’Esplugues participen en l’estudi

Setanta associacions surten al
carrer per la Diada d’Entitats

ENTITATS4El passeig del Canal
va ser l’escenari escollit per
acollir la 14a Diada d’Entitats,
que va reunir gairebé una se-
tantena d’associacions santjoa-
nenques.

Un any més, la diada va ser-
vir per mostrar l’empenta i la ri-
quesa del teixit associatiu de la
ciutat. Així, els veïns i veïnes que
hi van acudir van poder desco-
brir les diferents activitats que
impulsen les entitats veïnals,
esportives, socials, culturals,
gastronòmiques, de dones, de
lleure i de salut, entre d’altres.

Aquest any, des de l’Ajunta-
ment es va voler que la Diada
d’Entitats també servís per fo-
mentar la lluita contra el canvi
climàtic i la conscienciació dels
ciutadans sobre la necessària
protecció del medi ambient.

Per això, gràcies a la col·la-
boració de l’Escola Municipal
d’Art, part de la decoració de l’es-
pai es va fer amb material reci-
clat. A més, sota el lema ‘El món
de les entitats, amb el medi am-
bient’, es va dedicar un espai a
fer tallers sobre la importància
de conservar l’entorn.

Comissions Obreres s’oposa
a l’ERO anunciat per Bayer

ECONOMIA4La sectorial d’in-
dústria de Comissions Obreres
“rebutja” l’expedient de regula-
ció d’ocupació (ERO) que va
anunciar l’empresa química Ba-
yer el passat 29 d’octubre.

Des del sindicat consideren
que la mesura, que preveu aco-
miadar 75 treballadors i treba-
lladores de la seu que la com-
panyia farmacèutica d’origen
alemany té a la ciutat, no està
justificada i que “només respon
a una estratègia empresarial de
la multinacional” per centralit-
zar els serveis.

De fet, Comissions Obreres
explica que aquest expedient
s’emmarca en el projecte de re-
organització mundial de Bayer,
que es va anunciar ara fa un any,
i que també afectarà altres em-
preses del grup, ja que la multi-
nacional alemanya “pretén re-
tallar 12.000 llocs de treball a tot
el món” i ara ha començat a po-
sar-lo en marxa a les seus que té
a l’estat espanyol.

Des de Bayer asseguren que
l’ERO es farà de manera “so-
cialment responsable i amb la
màxima transparència”.

Feminisme | 20 anys del Consell Municipal de Dones
Aquest òrgan consultiu i de participació municipal fa dues dècades que es va
posar en marxa, sent un dels més antics de la comarca. Per celebrar-ho, el 21
d’octubre es va fer un acte on van participar algunes de les seves integrants.
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Sant Just Desvern

El novè Novembre Literari
s’escriu en femení

CULTURA4La novena edició del
Novembre Literari té nom de
dona. Des del 30 d’octubre i
fins al 30 de novembre, aques-
ta proposta reivindica i home-
natja les veus femenines de la li-
teratura contemporània. 

Entre els actes programats,
destaquen les presentacions i
xerrades d’escriptores de re-
nom. Així, el dia 14, Najat El
Hachmi presentarà Sempre han
parlat per nosaltres a Cal Lli-

breter i, l’endemà, Can Ginestar
acollirà una tertúlia amb Gem-
ma Ruiz per comentar la seva
darrera obra, Argelagues. Tam-
bé passaran per Sant Just auto-
res com Maite Carranza, Jo Ale-
xander o M. Àngels Cabré. A
banda, fins al dia 27 es podrà vi-
sitar una exposició sobre Mercè
Rodoreda al Centre Cívic Joan
Maragall, mentre que a la Bi-
blioteca Joan Margarit hi haurà
l’exposició ‘Art-Llibre’ fins al 30.

MOBILITAT4Llum verda per con-
nectar el Tram entre Sant Just i
Esplugues. El Consell d’Admi-
nistració de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) ha apro-
vat l’estudi informatiu que ha
d’ampliar la xarxa de tramvia
connectant els dos municipis pel
carrer Laureà Miró. De fet, com
expliquen des de l’ATM, aquest
projecte està previst en el Pla Di-
rector d’Infraestructures 2011-
2020.

Aquesta nova via tindrà 1,2
quilòmetres de longitud i unirà la
parada que hi ha actualment a la
Rambla amb la plaça Santa Mag-
dalena, a Esplugues. El trajecte
anirà per la carretera Reial i pel
carrer Laureà Miró, on es preveu
que es construeixin dues noves
estacions.

L’estudi aprovat per l’ATM,
que ara estarà exposat a infor-
mació pública durant dos mesos,
analitza els costos i els beneficis
de quatre alternatives de traçat di-

ferents per on circularien els
combois.

PROJECTE ESPERAT
En l’última edició del Línia Tres,
on es publicava un reportatge so-
bre els 15 anys del Tram, el di-
rector general de la companyia,
Humberto López Vilalta, reco-
neixia que aquesta connexió és
una de les principals prioritats per
millorar la xarxa de tramvia.

En el mateix reportatge, el
president de l’entitat Promoció
del Transport Públic, Ricard Riol,
deia que connectar Sant Just
amb la resta de la xarxa a través
del carrer Laureà Miró serà un
canvi “molt útil” perquè perme-
trà “millorar la competitivitat” del
tram en comparació amb els cot-
xes, ja que reduirà el temps actual
dels trajectes, fent que sigui més
atractiu per als usuaris.

Simulació de com ha de quedar una de les estacions amb l’ampliació. Foto: Tram

Aproven l’estudi per connectar
el Tram per la carretera Reial

» El projecte preveu quatre traçats i construir dues noves estacions
» El nou trajecte permetrà reduir els temps del trajecte actual 

Parc Agrari | Josep Perpinyà deixa la presidència  
La constitució del nou Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari després de les
eleccions municipals ha fet que l’alcalde, Josep Perpinyà, hagi deixat la presidèn-
cia del Consorci, un càrrec que va assumir el desembre del 2014, ara fa sis anys.

El 90% de les deixalles que hi
ha al rebuig es poden reciclar

MEDI AMBIENT4Gairebé totes
les escombraries que hi ha en un
contenidor de rebuig no hi hau-
rien d’anar. Aquesta és la con-
clusió a què es va arribar durant
l’anàlisi que es va fer del contin-
gut d’un dels contenidors grisos
que es va fer per la festa de Sant
Just al Carrer.

Segons aquest estudi, el 57,5%
de les deixalles que hi havia al
contenidor eren matèria orgàni-
ca i, per tant, s’han de llençar al
contenidor marró. A més, una
bona quantitat eren aliments
desaprofitats. De la resta, també

hi havia força quantitat d’envasos
i de vidres, productes que es po-
den reciclar i que, gestionats co-
rrectament, permetrien estalviar
gairebé 11 quilos de CO2.

En aquest sentit, entre el
març i l’abril de l’any que ve, es
posarà en marxa el nou sistema
de recollida d’escombraries, que
funcionarà, bàsicament, amb
contenidors amb xip que només
s’obriran amb una targeta per-
sonalitzada. Els primers a provar-
lo seran els veïns dels barris de la
Plana-Bellsoleig, Mas Lluí i To-
rreblanca i el sector comercial.

El Ple aprova demanar un
crèdit per rehabilitar l’Ateneu
PATRIMONI4El Ple ha aprovat
demanar un crèdit a la Diputació
de més de dos milions d’euros
que servirà per rehabilitar la Sala
Municipal de l’Ateneu. Aquesta
mesura es va aprovar amb els
vots a favor del PSC, Movem,
Junts per Catalunya i Ciutadans
i les abstencions d’Esquerra i la
CUP.

De fet, el consistori destinarà
a les obres de remodelació de la
sala d’aquest històric edifici 1,6
milions. La resta de diners,
482.000 euros, serviran per po-
sar en marxa la primera fase de

la construcció del nou pavelló de
la Bonaigua.

El Ple també va aprovar, per
unanimitat, una moció presen-
tada per Esquerra Republicana
per crear una comissió del no-
menclàtor que s’encarregui de de-
cidir els noms dels nous carrers
i edificis públics del municipi.

A més d’aquest Ple, el mes
passat també se’n va convocar un
d’extraordinari per rebutjar la
sentència contra els líders polítics
i socials independentistes. Es va
votar una moció que va rebre el
suport de JxCat, ERC i la CUP.



líniatres.cat Novembre 2019

Comerç

| 12

La ‘Nit de Sant Just al carrer’
es farà el 23 de novembre

SANT JUST DESVERN4La nit
de botigues al carrer i les Tapes
al Mercat es faran dissabte 23 de
novembre a la nit. Una seixan-
tena d’establiments de santjus-
tencs sortiran al carrer per ofe-
rir els seus productes i serveis.

Una vegada més, des de la
tarda i fins a la mitjanit, els ca-
rrers Raval, Creu i Bonavista
s’ompliran de botigues, para-
des, bars i restaurants per oferir
el que fan als veïns i veïnes.

En un principi, aquestes ac-
tivitats s’havien de fer el 26
d’octubre, però uns dies abans,

els botiguers del Mercat Muni-
cipal i les associacions Desvern
Comerç i Empresa i Dona i Em-
presa van proposar canviar la
data, sobretot tenint en compte
la situació política que està vivint
el país arran de la sentència del
Tribunal Suprem contra els lí-
ders polítics i socials indepen-
dentistes, que es va conèixer el
14 d’octubre.

De fet, el mateix dia 26, di-
verses entitats i sindicats van or-
ganitzar una manifestació uni-
tària de rebuig a la sentència a
Barcelona.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
d’Esplugues ha posat en marxa
una campanya per augmentar la
recollida selectiva entre els co-
merços de la ciutat. Sota el lema
‘Els comerços guanyem en reci-
clatge’, el consistori pretén que els
botiguers i restauradors de la
ciutat separin correctament totes
les escombraries que generen.
Des de l’Ajuntament remarquen
que no només volen que el reci-
clatge augmenti en quantitat en-
tre els comerciants, sinó que
també ho faci en qualitat.

FACILITATS PER RECICLAR
Una de les mesures que ha im-
pulsat el consistori espluguenc
per facilitar el reciclatge, sobre-
tot entre els bars i restaurants, és
instal·lar un sistema hidràulic
en 80 contenidors de vidre.
Aquest sistema permet abocar tot
el vidre de cop al contenidor, fa-
cilitant la tasca i reduint les mo-
lèsties que pugui patir el veïnat
pels sorolls.

A aquells establiments que ge-
nerin més quantitat de vidre,

l’Ajuntament els entregarà uns
cubells de grans dimensions que
s’adapten a aquest sistema.

Per altra banda, a partir d’a-
ra tots els contenidors tindran un
sistema d’identificació. Botiguers
i restauradors rebran una targe-
ta del consistori que servirà per
identificar-se cada vegada que va-
gin a llançar les escombraries, de

manera que es podrà saber quan-
tes deixalles generen i si les reci-
clen o no.

Per posar en marxa aquest
nou sistema, l’Ajuntament ha en-
viat una carta als 400 establiments
que generen més volum de residus
i un equip d’informadors els aju-
darà a implantar el nou sistema
adaptant-lo als seus comerços.

El nou sistema per facilitar el reciclatge de vidre als comerços. Foto: Aj. d’Esplugues

Esplugues vol que els comerços
de la ciutat reciclin més i millor

Sant Joan Despí | Nous tallers de cuina al Foodieslab
El Mercat Municipal del Centre ofereix nous cursos de cuina, com un de berenars
saludables fets amb productes de proximitat, un de plats de cullera o un per apren-

dre a cuinar productes de tardor, a càrrec d’Elena de Alós, o un sobre dolços del món.
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Si res no canvia, la Laia, la jove ju-
gadora amb síndrome de Down
d’un dels equips infantils del Club
Vòlei Esplugues, jugarà la Copa
d’Espanya. Això, però, encara no
és definitiu, tot i que el president
de la Federació espanyola
(RFEVb), Agustín Martín, ha ex-
plicat a Línia Tres que ho serà
després de la reunió de la Junta
Directiva que se celebrarà el dia 22
o 23 d’aquest mes. La trobada ha
de servir per donar llum verda a
la decisió presa pel Comitè Exe-
cutiu de la mateixa federació.

El cas va sortir a la llum el pas-
sat dia 4, a través d’un comunicat
emès pel club, en el qual denun-
ciava que la RFEVb no permetia
la inscripció de la nena (de cate-
goria cadet) amb l’equip infantil.
L’episodi es va viralitzar a les

xarxes socials (fent servir l’eti-
queta #LaiaJuega) i fins i tot al-
tres clubs i jugadors van dir que
no anirien a l’All Star de la Fede-
ració si la situació no es resolia.

ACUSACIONS CREUADES
Línia Tres ha parlat amb les
dues parts, que es dediquen re-
trets mutus i posen sobre la tau-
la versions contradictòries.

Segons la RFEVb, va haver-hi
vuit dies entre la “consulta infor-
mal” del club, a finals d’octubre, i
la “petició formal”, a principis
d’aquest mes. Des de l’ens acusen
l’Esplugues de mentir i fer servir
les xarxes socials per desprestigiar

la imatge de la Federació. Sobre la
possibilitat que el club renunciés
a puntuar en els partits per poder
jugar la Copa amb la Laia, la Fe-
deració també ho descarta. Amb
tot, la RFEVb estudia denunciar el
club i vol que es disculpi en públic.

L’Esplugues, per la seva ban-
da, nega haver rebut una petició
d’aquest tipus, i diu que qui ho ha
de fer és la RFEVb. El president,
Alejandro Gusano, explica que la
Federació va negar la possibilitat
que la Laia jugués dos cops però
que, després de reunions man-
tingudes a principis d’aquest mes,
han rebut la confirmació “extra-
oficial” que la nena podrà jugar.

Llum verda perquè la Laia, 
del CV Esplugues, jugui la Copa
» El cas de la jove jugadora amb síndrome de Down es va fer viral
» Retrets i versions contradictòries entre club i Federació espanyola

Els Jokers segueixen a la 
cua de la Liga Élite masculina

Cinc partits, cinc
derrotes. El sènior
masculí dels Jokers
continua sent un

dels dos equips de la Liga Élite
que encara no ha aconseguit
guanyar cap partit (l’altre és el
BCN Tsunamis).

El pitjor de tot plegat, però, és
que en gairebé cap de les cinc
derrotes l’equip ha tingut opcions
reals d’aconseguir un bon resul-
tat; el 8-4 a Bilbao, a la pista del
Metropolitano HC, i el 4-1 del
passat dissabte 9 a Valladolid han
estat els dos resultats més ‘ajus-

tats’ del conjunt santjoanenc,
que només ha jugat dos d’a-
quests cinc partits a casa.

L’objectiu dels Jokers, doncs,
és començar a puntuar com més
aviat millor. L’ocasió més recent
que tindrà l’equip de Sant Joan
Despí serà el pròxim dissabte 16
al Poliesportiu del Mig contra el
Tsunamis. Una setmana més
tard, els verds tornaran a la car-
retera per visitar el Pavelló Gae-
ta Huguet de Castelló de la Pla-
na, mentre que l’últim partit del
penúltim mes de l’any serà a
casa contra el CHC las Rozas.

Cinc victòries seguides 
disparen la Penya Esplugues

L’inici de temporada
va costar, però la
Penya Esplugues ja
ha trobat la velocitat

de creuer. Les blanc-i-verme-
lles han encadenat cinc victòries
consecutives entre mitjans d’oc-
tubre i els primers partits d’a-
quest mes que han catapultat les
de Robert Caneda fins a la cin-
quena posició de la taula.

Majadahonda, Cidade de As
Burgas, Leganés, Xaloc Alacant
i Roldán han estat les darreres
‘víctimes’ de les espluguines. A
aquest triomf, a més, cal sumar

el de la primera jornada contra
l’UCAM El Pozo Murcia, que fa
que el botí de l’equip després de
les primeres nou jornades sigui
de 19 punts de 27.

El conjunt de Caneda segui-
rà afrontant partits fins al tercer
cap de setmana de desembre,
data en la qual podrà començar
a gaudir de les vacances de Na-
dal; les visites a la pista de l’AD
Sala 10 Zaragoza i de l’Alcorcón
seran els dos últims reptes del
mes a domicili, mentre que el
pròxim partit a les Moreres serà
el dissabte 23 contra el Burela.

Futbol | Cara i creu per a Atlètic i Can Vidalet a Primera Catalana
L’Atlètic Sant Just i el Can Vidalet segueixen amb trajectòries desiguals després de les primeres 10
jornades de Primera Catalana. Els santjustencs són sisens i estan a només cinc punts del segon, el
Santboià, mentre que el Canvi segueix en descens, tot i que té la salvació a només quatre punts.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

L’HC Sant Just suma els
primers dos punts de la lliga

Els empats a Maçanet
de la Selva contra el
SHUM (2-2) i a Sant
Feliu de Codines (3-3)

han donat els dos primers punts
de la temporada al sènior de
l’Hoquei Club Sant Just.

L’assignatura pendent dels
homes de Ferran Pujalte, doncs,
són els partits a la Bonaigua, on
el conjunt groc ha perdut contra
el PHC Sant Cugat (4-6) i contra
el CE Vendrell (2-3).

Després d’aquests primers
quatre resultats, l’HCSJ és novè
en el grup Sud de l’OK Liga Pla-
ta, amb un punt més que el cuer
i l’equip que ara mateix perdria
la categoria, l’HC Burguillos.

El calendari immediat per a
l’equip de Sant Just el portarà a
rebre el Barça B el pròxim dis-
sabte 16, a visitar Hockey Santa
María del Pilar madrileny una
setmana més tard i tancarà el no-
vembre contra el Burguillos. Foto: Twitter (@mardagaori)
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,
nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-
ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional

Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest
mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest
sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-

vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
12:00 Mon Mas serà l’encarregada de coordinar
una sessió de l’Hora del conte pensada per a
infants que tinguin més de cinc anys. / Bi-
blioteca Pare Miquel.

DEL 18 AL 29 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Entre els dies 18 i 29 d’aquest mes
es podrà visitar l’exposició anomenada Drets
de l’infant, feta expressament per part dels
alumnes de diferents escoles de la vila. / Co-
operació i nova ciutadania.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
21:00 El apagón serà una de les propostes de la
companyia santjojanenca Hocus Pocus Tea-
tre. Explica la història d’un jove escultor
que espera la visita d’un col·leccionista. / Te-
atre Mercè Rodoreda.

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
20:00 L’historiador i professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Joan Baptista Cu-
lla serà l’encarregat de pronunciar la confe-
rència La història viscuda. Memòries (20:00).
/ Sala Piquet de l'Ateneu.

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
Tot el matí Torna un clàssic. El Club de Karts de
Coixinets celebrarà, el pròxim diumenge 17,
la 43a edició de la Cursa de Karts de Coixinets.
Cal inscripció prèvia. / Carrers de la Creu del
Padró i de Freixes.

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
SANT FELIU El segon divendres d’aquest mes
es farà una sessió monogràfica en la qual es
parlarà sobre quines són les millors apps i por-
tals web per a persones que busquin feina
(11:30). / Regidoria Promoció Econòmica.

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
SANT FELIU La Mordida literària s’encarregarà
de la darrera sessió d’aquest mes de La Mor-
dida a la biblioteca (19:00). / Biblioteca
Montserrat Roig.

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
SANT JUST Partit d’hoquei patins de la cinquena
jornada del Grup Nord de l’OK Liga Pleta en-
tre l’HC Sant Just i el Barça B (20:00). / CEM
La Bonaigua.

SANT FELIU Alaska, última frontera
serà el nom del documental del cicle
Veure el món per un forat. / Sala del Te-
atre del Centre Parroquial.

‘Alaska, última frontera’,
un documental a Sant Feliu

Divendres 29 de novembre a les 21:00

El tercer diumenge d’aquest mes es farà
un doble taller perquè els més menuts
es familiaritzin amb la figura i l’obra
de Josep Maria Jujol. / Ciutat Moder-
nista.

Dos tallers descobriran el
món de Jujol als més joves

Diumenge 17 de novembre a les 11:00

Els responsables del Remolí s’enca-
rregaran, el pròxim divendres 15, d’u-
na sessió monogràfica en la qual s’en-
senyaran receptes de la cuina tailan-
desa. / Espai Jove Remolí.

Tot a punt per a una 
sessió de cuina tailandesa

Divendres 15 de novembre a les 21:00

ESPLUGUES Partit de futbol sala de
l’onzena jornada de la Primera Divisió
femenina entre l’AE Penya Esplugues
i el Burela. / CEM les Moreres.

La Penya Esplugues tancarà el
mes rebent la visita del Burela
Dissabte 23 de novembre a les 18:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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