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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.
Aquesta situació la provo-

quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.
El problema és que aquest fe-

nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.
Una de les beneficiàries d’a-

quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.
Aquesta activitat és puntual i

es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BAIX LLOBREGAT

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.
Pel que fa a la situació de les

persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.
Quan serem lliures els catalans? No

ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.
Recordo quan era jove, en

ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.
Sembla que no hem après la lliçó,

malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.
Tenim uns poders superiors que ens

humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 
Quan un passa una malaltia greu s’a-

dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.
El senyor Fernández del PP va dir

l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.
Ara, catalans i altra gent que viu i es-

tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.
També em direu alguns

que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.
No sé si ha quedat prou clar quina

és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

Penya Esplugues
Tres derrotes consecutives en els dar-
rers partits fan que la Penya Esplugues
hagi perdut pistonada (i algunes posi-
cions) després d’una gran ratxa. Les 
espluguines, però, afrontaran encara
tres partits abans que s’acabi l’any. 

pàgina 13

Els semàfors

Comissions Obreres
Els companys i amics de Juan Requena,
que va morir el febrer passat, van voler
fer un sentit homenatge a la dedicació
d’aquest líder sindical de Corberó

que també va ser regidor de l’Ajunta-
ment de la ciutat amb el PSUC el 1979. 

pàgina 6

Assoc. Veïnal Mas Lluí
L’Associació Veïnal de Mas Lluí va reco-
llir gairebé 150 quilos d’escombraries
al barri i als peus de Collserola durant
la segona edició del ‘Let’s Clean Up’ que
va organitzar a la ciutat per conscienciar
de les deixalles que llancem a la natura. 

pàgina 9
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

 

Pàgines especials
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VIOLÈNCIA4A la ciutat hi ha
hagut 71 casos de violència de gè-
nere des de principis d’any. Així
ho reflecteixen les dades de les ac-
tuacions que han dut a terme els
Mossos d’Esquadra i la Policia Lo-
cal recollides per l’Ajuntament.
Segons aquesta informació, dels
61 casos atesos pels agents de la
policia catalana, 17 són per de-
lictes contra la llibertat sexual.
Aquestes mateixes dades re-

flecteixen que, l’any passat, els
Mossos van actuar en 74 casos de
violència masclista, mentre que
els agents de la Policia Local en
van atendre 10.
Davant d’aquestes xifres, des

del Centre d’Informació i Recur-
sos per a Dones (CIRD) de la ciu-
tat recomanen que, davant de
qualsevol sospita de maltracta-
ment o assetjament contra una
dona, la víctima que ho pateix o
alguna persona propera adver-
teixin les autoritats.
El mateix CIRD, ubicat a Vil·la

Pepita, ha atès 45 dones des de
principis d’any. Al centre hi tre-
ballen professionals de camps
com la psicologia o el dret que es
dediquen a atendre i ajudar les
víctimes de violència masclista.
A més, treballen de manera

coordinada amb la Policia Local,
els Mossos d’Esquadra, els cen-
tres de salut i d’educació de la ciu-
tat i alguns serveis municipals
com els d’Ocupació, de Joventut

o els Serveis Socials per tal que la
xarxa que ajuda les dones vícti-
mes de violència masclista sigui
la més àmplia possible.
Aquestes dades es van donar

a conèixer amb motiu del 25 de
novembre, el Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones, que a la
ciutat es va commemorar amb
la lectura d’un manifest i una ac-
tuació de dansa.

Un dels actes per condemnar la violència contra les dones. Foto: Ajuntament

Més de setanta dones han patit
violència de gènere a la ciutat
» Són les dades sobre els casos que ha atès la policia aquest any
» L’Ajuntament té un centre per atendre i donar ajuda a les víctimes

PSC i PP aproven uns comptes
de 43,5 milions per al 2020

ECONOMIA4El govern del PSC
liderat per Pilar Díaz va rebre el
suport del regidor del Partit Po-
pular per aprovar els pressupos-
tos municipals de l’any que ve en
un Ple extraordinari que es va ce-
lebrar dimarts 26 de novembre.
Els comptes, que van rebre els

vots en contra d’ERC i Cs i l’abs-
tenció dels comuns, sumaran un
total de 43,5 milions d’euros, un
5,16% menys que aquest any per
la reducció de les subvencions
d’altres administracions per fi-
nançar alguns projectes. De fet,
la partida d’inversions serà de 2,4

milions, mentre que aquest any
ha estat de 6,2.
Des del consistori expliquen

que gairebé un de cada tres euros
es destinaran a polítiques so-
cials i educadores, que rebran una
partida de 12,5 milions. També
serà important la quantitat que
rebrà Territori, Sostenibilitat i
Transició Ecològica, que amb 11
milions tindrà una quarta part del
pressupost.
Pel que fa als ciutadans, fins

al 19 de gener poden fer les seves
propostes per invertir els 245.000
euros del pressupost participatiu.

Comissions Obreres organitza
un homenatge a Juan Requena
RECORD4El sindicat Comis-
sions Obreres, juntament amb
Esplugues en Comú-Podem i l’A-
juntament, van voler reconèixer
la dedicació de Juan Requena a
la lluita sindical i el seu compro-
mís amb els treballadors i treba-
lladores espluguins.
Per això, divendres 22 de no-

vembre li van dedicar un acte a la
biblioteca Pare Miquel sota el tí-
tol: ‘Un compromís militant per
la igualtat i la solidaritat’. L’en-
carregada de conduir-lo va ser Jo-
ana Solsona, secretària general
del Sindicat Intercomarcal de

Pensionistes i Jubilats del Baix
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-
Garraf. Entre les intervencions
que es van fer, van parlar el se-
cretari general de CCOO Cata-
lunya, Javier Pacheco, l’alcal-
dessa de la ciutat, Pilar Díaz, o la
regidora d’Esplugues en Comú,
Lola Castro.
A més de recordar el seu pa-

per com a líder sindical a l’em-
presa Corberó, l’acte també va
servir per rememorar el paper de
Requena, que va morir aquest fe-
brer, com a regidor del PSUC a
l’Ajuntament el 1979.

L’Ajuntament instal·la
una pista de gel per Nadal

FESTES4La plaça Catalunya serà
l’escenari protagonista on, durant
aquest Nadal, es faran gran part
de les activitats programades per
l’Ajuntament.
Una de les principals novetats

serà la instal·lació, per primera
vegada, d’una pista de gel que
obrirà, cada dia, des del 3 de des-
embre i fins al 7 de gener. L’espai
tindrà una superfície de 420 me-
tres quadrats i hi podran patinar
persones de totes les edats.

A més de la pista de gel, a la
plaça també s’hi instal·larà, del 20
al 24, un Tió gegant i, els dies 21
i 22 al matí, s’hi faran diversos ta-
llers per als més menuts.
El dia 3 també es farà l’acte

d’inauguració de la il·luminació
nadalenca d’enguany, que es re-
partirà pels principals eixos co-
mercials de la ciutat i per fo-
mentar les compres als comerços
locals. L’encesa dels llums es farà
a la plaça de Santa Magdalena.

Innovació |Nestlé permet pagar amb reconeixement facial
La botiga d’alimentació que Nestlé té a la seva seu s’ha convertit en la primera d’aquest
sector a tot l’Estat que permet pagar a través del reconeixement facial. Amb aquest 
sistema, el client pot pagar fent-se un ‘selfie’ amb una tauleta que hi ha a la botiga.
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SOCIETAT4El Parc de Torre-
blanca va ser el lloc triat pel Con-
sell de Dones del Baix Llobregat
per acabar la setena edició de la
Marxa El Baix Llobregat contra
la Violència Masclista. En aques-
ta zona verda que Sant Joan
comparteix amb Sant Just i Sant
Feliu hi van coincidir, diumen-
ge 24 a dos quarts d’una del mig-
dia, les columnes que aquell
mateix matí havien sortit des
dels diferents municipis de la co-
marca. Pel que fa a la columna
santjoanenca, aquest any va
sortir des del centre cívic Les
Planes i va passar per la plaça de
l’Ermita.
Un cop van arribar totes,

Mar Artigas Dalmau, guanyado-
ra del premi edurecerca 2019, va
ser l’encarregada de llegir el ma-
nifest unitari contra la violència
masclista. Després, es va fer un
minut de silenci per recordar
les dones que han mort per cul-
pa de la violència masclista.

FORMACIÓ I CULTURA
A banda de la marxa, a Sant
Joan es van fer actes durant tot
el mes de novembre, d’entre els
que destaquen els cinefòrums
que es van fer sobre la pel·lícu-
la ‘Solteras’ o la sèrie ‘Creedme’
o la presentació del llibre de l’es-
criptora Najat El Hachmi [vegeu
entrevista a la pàgina 10] per
part de la també escriptora
Gemma Lienas.

A més, dissabte 23 es va fer la
segona Jornada Feminista contra
les Violències Masclistes. Du-
rant tot el matí, el centre cívic Les
Planes es va omplir de tallers,
com per exemple d’autodefensa
o de representació de les violèn-
cies masclistes als mitjans de co-
municació, organitzats per l’A-
juntament amb l’objectiu de pro-
moure la resiliència i l’apodera-
ment de les dones. 

Un moment de la marxa santjoanenca anant cap al parc. Foto: Ajuntament

Torreblanca acull la 7a Marxa
contra la Violència de Gènere
» El parc va ser l’escenari escollit per finalitzar la trobada comarcal
» La ciutat també va organitzar actes perquè les dones s’empoderin

Els sindicats arriben a un acord
amb Bayer per reduir l’ERO

OCUPACIÓ4Els sindicats han
anunciat que han arribat a un
acord amb Bayer Hispania sobre
l’expedient de regulació d’ocu-
pació (ERO) que la farmacèuti-
ca va anunciar el mes passat.
Segons aquest pacte, la mul-

tinacional ha reduït en 15 per-
sones els llocs de treball afectats,
que passen de 75 a 60. A més, els
treballadors acomiadats no po-
dran ser membres d’una matei-
xa parella ni dones víctimes de
violència de gènere o persones
amb una discapacitat igual o
superior al 44%.

READMISSIÓ JUDICIAL
En una altra empresa de la ciu-
tat, Nobel Plastiques, un jutge ha
obligat a readmetre una treba-
lladora que va ser acomiadada el
2016 després de declarar nul el
seu acomiadament.
Segons l’ACN, el magistrat

considera que no es van esgotar
totes les possibilitats d’adaptació
de la treballadora, que té una dis-
capacitat provocada per fer con-
tínuament la mateixa feina i que
l’empresa va aprofitar un aco-
miadament col·lectiu per encobrir
“una pràctica discriminatòria”.

Pressió política per l’assistent
social a Pla de Vent-Torreblanca
DEMANDA4La pressió dels
veïns i veïnes de Pla de Vent-To-
rreblanca perquè un dels assis-
tents socials de l’Ajuntament
atengui els ciutadans al seu ba-
rri va en augment. Ara, a la de-
manda que fan des de l’Asso-
ciació de Veïns s’hi ha sumat el
grup municipal de Ciutadans.
El portaveu local dels taron-

ges, José Luis Cerro, explica
que des del seu partit són “cons-
cients que existeixen barris amb
més necessitats que altres” i afe-
geix que “tots els barris haurien
de disposar de, com a mínim, un

treballador social que pugui ofe-
rir la seva ajuda a totes les per-
sones que així ho requereixin”.
Des del partit, Cerro explica

que donen tot el seu suport a la
petició que fa l’Associació de
Veïns de Pla de Vent-Torre-
blanca, una demanda que con-
sideren “justa i necessària”.
L’entitat fa aquesta petició

perquè molts dels usuaris d’a-
quest servei, que ara està cen-
tralitzat al barri de Les Planes i
a Sant Pancraç, són persones d’e-
dat avançada i, a més, algunes te-
nen problemes de mobilitat.

Una festa per reivindicar
els Drets dels Infants

INFÀNCIA4Els esplais i diverses
entitats de la ciutat, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament, van or-
ganitzar una festa per comme-
morar el Dia Internacional dels
Drets de l’Infant, que se celebra
el 20 de novembre.
La festa es va celebrar dissabte

23 de novembre a la tarda a la
plaça del Consell d’Infants i va
comptar amb la lectura d’un ma-
nifest per part de joves de dife-
rents esplais i dels membres del

Consell d’Adolescents de la ciu-
tat. També hi va haver jocs, ta-
llers, un berenar saludable i la
participació d’una batucada de
dansa africana.
Aquest any, la celebració del

Dia Internacional dels Drets de
l’Infant ha estat especial perquè
s’ha celebrat el 30è aniversari de
la Convenció sobre els Drets de
l’Infant (1989) i el 60è aniversa-
ri de la Declaració Universal dels
Drets de l’Infant de l’ONU (1959).

Mobilitat | Anar a l’escola a peu o en bicicleta
Animar els estudiants perquè vagin a l’escola a peu, en bicicleta o en transport 

públic. Aquest és l’objectiu d’una campanya que va posar en marxa l’Ajuntament
a mitjans de novembre, repartint díptics informatius i amb consells a les escoles.

Sant Joan Despí



9 | 

líniatres.cat Desembre 2019

Sant Just Desvern

FEMINISME4L’aplicació de se-
guretat ciutadana M7, que serveix
per comunicar-se de manera fà-
cil i ràpida amb els agents de la
Policia Local, ha incorporat una
nova funció per alertar de casos de
violència masclista. Aquest nou
sistema pioner té dos nivells de se-
guretat i permet emetre alertes
immediates i preventives.
El nivell 1 està adreçat exclu-

sivament a dones en situacions de
risc per violència masclista, com
ara aquelles que tenen una pare-
lla o exparella amb una ordre d’a-
llunyament. Amb aquesta eina,
poden activar una alerta sense ni
tan sols desbloquejar el mòbil. El
nivell 2, en canvi, s’activa pitjant
un botó a la pantalla d’inici del te-
lèfon. En tots dos casos, els avi-
sos arriben a la Policia Local i,
gràcies a un geolocalitzador, es
posen en marxa els protocols
d’assistència.
L’app també ofereix la possi-

bilitat de programar alertes pre-

ventives, que s’activen quan de-
tecten una possible situació de pe-
rill. Per exemple, si una usuària
programa el temps que trigarà a
fer un recorregut determinat i tri-
ga més del previst, s’envia una
alerta a qui ella hagi triat: un al-
tre usuari o cossos de seguretat
públics i privats. A més, l’aplica-
ció funciona arreu del món.
La presentació d’aquesta no-

vetat es va fer a Cornellà, on s’ha

desenvolupat l’aplicació, coinci-
dint amb els actes del 25N, Dia
Internacional contra la Violència
de Gènere.
Per commemorar aquesta

jornada, a Sant Just es van orga-
nitzar actes durant tot el mes que
van acabar el mateix dia 25 amb
una concentració i la lectura d’un
manifest i la intervenció de Mer
Maló, santjustenca i víctima de
violència de gènere.

Concentració per condemnar la violència masclista el 25N. Foto: Ajuntament

Un sistema d’alertes pioner per
a casos de violència masclista
» La nova eina s’ha incorporat a l’aplicació de Seguretat Ciutadana
i ha coincidit amb el Dia internacional contra la violència de gènere

Els veïns de Mas Lluí recullen
escombraries de l’entorn

MEDI AMBIENT4L’Associació
Veïnal de Mas Lluí es va sumar,
per segona vegada consecutiva, a
‘Let’s Clean Up’, la recollida d’es-
combraries que s’organitza anual-
ment a escala europea per cons-
cienciar la ciutadania de la quan-
titat d’escombraries que els hu-
mans llancem a la natura.
A més, aquesta campanya

impulsada per la Comissió Eu-
ropea, que aquest any ha arribat
a la setena edició, també pretén
sensibilitzar sobre els problemes
que aquesta contaminació pro-
voca a la natura.

L’acció va començar amb un
esmorzar popular a la plaça Iulia
Quieta a les deu del matí. Des d’a-
llà, els participants a l’acció van
començar a recórrer els carrers
del barri i van arribar fins al peu
del Parc de Collserola.
Durant el trajecte, es van re-

collir gairebé 150 quilos d’es-
combraries entre els quals hi ha-
via tres pneumàtics de cotxe, una
maleta, un sofà, un extintor o fins
a 36 quilos d’envasos. Totes les
deixalles es van separar correc-
tament i es van dipositar perquè
siguin reciclades com toca.

Arrenca la construcció
del Centre Cívic Soledat Sans
EQUIPAMENTS4La construc-
ció del nou centre cívic del poble,
que s’edificarà al barri de Mas
Lluí, ja està en marxa. Les obres
van començar a mitjans de no-
vembre i, segons la previsió que
fa l’Ajuntament, l’edifici estarà
enllestit a finals de l’any que
ve, en un termini d’entre dotze
i catorze mesos.
Aquest nou equipament, ubi-

cat al carrer Maria Montessori,
tindrà diferents espais d’estudi
que, segons la intenció del con-
sistori, estaran oberts les 24
hores del dia.

A més, també tindrà zones
dedicades a l’emprenedoria i
d’altres per a fer-hi activitats
per a les famílies i per a dina-
mitzar socialment el barri. Per
exemple, el centre també acolli-
rà la seu de l’Associació de Veïns
i Veïnes de Mas Lluí.
La posada en marxa de les

obres per construir el Centre Cí-
vic Soledat Sans, que rep el
nom d’aquesta reconeguda pe-
dagoga i artista santjustenca,
arriba nou mesos després que es
posés la primera pedra d’a-
quest nou equipament.

Joan Margarit rep el premi
Cervantes per la seva carrera
CULTURA4El Ministeri de Cul-
tura ha reconegut amb el Premi
Cervantes 2019 la trajectòria del
poeta Joan Margarit, veí de Sant
Just. El jurat considera que l’o-
bra poètica de Margarit és d’una
“profunda transcendència i de
llenguatge lúcid sempre innova-
dor” que, tant en català com en
castellà, ha acabat enriquint les
dues llengües.
En una roda de premsa reco-

llida per l’ACN, Margarit va ex-

plicar, el dia que van anunciar que
havia rebut el premi, que espera
que serveixi per tenir més lectors,
que llegeixen poesia per buscar
“consol en els grans moments de
pèrdues i penes”. Sobre l’idioma,
Margarit va dir que té dues llen-
gües “gràcies a Franco”, que n’hi
va “col·locar” una, però que la seva
llengua materna és el català.
El premi Cervantes, dotat amb

125.000 euros, és el més prestigiós
de les lletres espanyoles.

Concurs | Un veí competirà per ser el millor gelater del món
Lluís Ribas, veí del municipi, participarà amb l’equip estatal en la 8a edició del Campionat 
del Món de Gelateria Artesana, que se celebrarà a Itàlia el mes que ve. Ribas va explicar 

a Ràdio Desvern que, tot i tenir menys pressupost, esperen fer un bon paper.
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Amb vuit anys vas marxar
del Marroc per anar a viu-
re a Vic. Has apreciat una

evolució de la nostra societat
en termes de feminisme durant
aquest temps?
Vam créixer amb la idea que el fe-
minisme ja havia complert els seus
objectius. Era una imatge engan-
yosa que no ens permetia veure la
realitat de la discriminació de les
dones en molts àmbits. La gene-
ració que va batallar durant els anys
setanta tenia molt clar que s’havia
de treballar per canviar moltes co-
ses. En el nostre cas, el canvi ha es-
tat acabar de prendre’n conscièn-
cia. Les dones que estàvem vivint
en la pròpia pell discriminacions
molt evidents no podíem evitar te-
nir una inquietud feminista.

En una entrevista a El Mundoex-
pliques que ser feminista et va
portar a perdre la fe. Com va ser
aquest procés?
Quan tens inquietuds en relació
amb el teu lloc al món com a
dona, et qüestiones els elements
que fan que siguis una persona
considerada de segona. Analitzes
el context cultural i social en què
has nascut i has de fer una con-
frontació feminista amb la matei-
xa religió, perquè té elements que
són clarament discriminatoris cap
a les dones. Llavors és molt difícil
no qüestionar-te la religió sencera. 

Amb vint anys et van obligar a
casar-te, però al cap d’un temps
et vas revelar i vas trencar la re-
lació amb la teva família. Com ha
canviat la teva vida des d’ales-
hores?
Van ser uns anys molt durs perquè
vaig sentir molta soledat. Vaig
marxar de Vic i vaig anar a viure a
Granollers i després a Barcelona.
Així vaig escapar una mica del

control social. L’escriptura i haver
guanyat el premi Ramon Llull
l’any 2008 em va permetre tenir
una vida millor. Ha sigut un reco-
rregut llarg, però ara considero
que m’he desprès de moltes de les
coses que em condicionaven com
a dona. 

En una altra entrevista vas dir:
“Vaig pagar un preu molt alt
per expressar el què pensava”. El
pagament d’aquest preu t’està
condicionant la vida?
En aquests moments no, perquè el
preu ja el vaig pagar. Estic en un en-
torn on les meves idees no són ata-
cades, i tinc la possibilitat d’es-
criure i parlar públicament. Tenint
aquest privilegi, i sabent que hi ha
dones en situacions semblants a les
que jo vaig viure, no estaria tran-
quil·la fent veure que aquesta re-
alitat no té res a veure amb mi. 

També has comentat en més
d’una ocasió que ara s’està ve-
nent un islam ortodox. Per què
creus que passa això?
Les organitzacions que tenen el po-
der de difondre els seus missatges
en molts casos són molt conser-
vadores, fins i tot reaccionàries i fo-
namentalistes. L’islam que es de-
fensa no és divers i obert, sinó
que és un corrent que ens diu
que hem de tornar a una altra
època de la història per ser bones
musulmanes. Hi ha creients que no
tenen coneixement dels seus orí-
gens. És més important que mai
una educació crítica, en què les fa-
mílies musulmanes puguin apren-
dre de quina realitat venen.  

Utilitzes força l’expressió bones
musulmanes. Què és ser una

bona musulmana, segons el teu
punt de vista?
Jo no ho sé. Hauríem de deixar que
cadascú expressés i sentís la fe a la
seva manera. El problema és que
ara tenim uns discursos públics que
defineixen com s’han de compor-
tar les dones, què han de fer amb
les seves vides, amb la seva lliber-
tat i, sobretot, amb els seus cossos.
Encara no podem parlar d’una re-
alitat en què puguem apel·lar a al-
gun tipus de llibertat o elecció. Avui
dia, la majoria de dones musul-
manes estan sotmeses a unes
pressions tremendes i tenen uns
rols marcats que quasi sempre ve-
nen determinats per estructures li-
derades per homes i amb una vi-
sió molt masclista. 

Has explicat en diverses oca-
sions que al Marroc les dones ca-
sades porten el hijab per dife-
renciar-se de les que no ho estan.
Per què creus que aquí noies
cada vegada més joves porten el
mocador?
Perquè no tenen el coneixement
del context d’origen, i reivindi-
quen d’una forma identitària ele-
ments que són relativament re-
cents. El hijab és una manera de ta-
par-se molt recent. Fins i tot està en
discussió teològicament. A més,
instàncies polítiques han donat a
entendre que la dona que és re-
presentativa a nivell polític és la que
porta mocador. Qui diu que la
teva identitat s’hagi de demos-
trar amb un tros de tela? Per què tu
ho has de fer i els teus germans no?
Són preguntes molt bàsiques que
aquestes noies no s’estan fent.
Ningú confronta les teories que cir-
culen lliurement. Ho fem només les
que ens declarem feministes sen-
se cap restricció. Fan falta més es-
pais de debat tranquil i seriós per
confrontar aquestes idees. S’es-
tan escampant, sense cap mena de
resistència, coses absolutament
falses sobre l’islam, que van en con-
tra de les lluites feministes de les
dones musulmanes.  

Una dona pot ser feminista i
musulmana a la vegada?
Jo suposo que sí. En el meu cas no
va ser possible, però jo no nego a
ningú el dret a fer compatible les
seves creences amb el feminisme.
L’important és separar les dues
esferes i defensar els teus drets sen-
se haver-los de justificar pel que di-
guin els textos sagrats. S’ha de
defensar la llibertat de pensament
fins i tot si ets creient. 

Parlant de l’actualitat política,
creus que Vox ha buscat un cop
d’afecte escollint Ignacio Garri-
ga com a cap de llista per Bar-
celona?
Aquest cas demostra que el fet de
ser d’una manera no et legitima ne-
cessàriament per parlar en nom de
les persones que comparteixen la
teva mateixa característica. És el cas
d’una persona que nega comple-
tament la discriminació que exis-
teix. Aquí hi ha també un element
de classe molt important a tenir en
compte. El fet de ser de casa bona
et blanqueja bastant. 

Com a filòloga i escriptora, fins
a quin punt creus que la litera-
tura ha col·laborat a elaborar
un esperit crític?
Crec que la lectura t’obra finestres de
mons que no coneixes, altres reali-
tats i formes d’expressar el malestar.
Evidentment, un dels malestars més

importants que apareix en la litera-
tura des del segle XX és el que fa re-
ferència a les dones. L’escriptura
també et fa posar en pràctica tot el
que estàs intentant entendre tu
mateixa. Per a mi és un camí de co-
neixement del món en què visc.  

Recentment has presentat Sem-
pre han parlat per nosaltres a
Sant Joan i Sant Just. Com ha si-
gut la rebuda a les dues ciutats?
Tant a Sant Joan Despí com a Sant
Just Desvern la presentació del
llibre va anar molt bé. A Sant Joan
Despí vam tenir un debat intens i
apassionant amb un grup de do-
nes del municipi de procedència
marroquina. Crec que calen més
espais de trobada per compartir
punts de vista. A Sant Just Desvern
va ser diferent, però em vaig alegrar
de conèixer Cal Llibreter i trobar-
me amb lectors a l'acte.

Què destacaries d’aquesta nova
obra en relació amb les altres? 
És un assaig, un text que expressa
un punt de vista molt clar. No és
tant una novel·la on es pot veure
part de la meva inquietud, sinó que
m’expresso més directament.

Com definiries tu el feminisme?
Crec que és una forma de pensar
el món i les relacions entre les
persones. Jo associo el feminisme
amb la llibertat, la justícia i la pau.

Najat El Hachmi / Escriptora i filòloga

Després de presentar el seu nou llibre Sempre han parlat per nosaltres
a Sant Joan Despí i Sant Just Desvern amb motiu de la commemoració del 

Dia internacional contra la violència de gènere, Najat El Hachmi atén Línia Tres 
per parlar del procés que l’ha portat a construir un esperit crític i feminista.

Foto: Àlex Akeru

Perfil | Donant veu al feminisme amb la literatura
Najat El Hachmi (Marroc, 1979) és llicenciada en Filosofia àrab per la UB. Guanyadora del Premi
Ramon Llull de novel·la l’any 2008 i del Premi Sant Joan de narrativa el 2015, transmet a les se-
ves obres la realitat de les dones marroquines i com ha desenvolupat ella un esperit feminista.  

“A Sant Joan vam tenir
un debat intens amb
dones de procedència
marroquina”

“Qui diu que la teva 
identitat s’hagi de

demostrar amb una tela?

Lola Surribas
SANT JOAN
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Encesa dels llums de Nadal als
barris del Centre i les Planes

SANT JOAN4Alguns pobles han
avançat, els darrers anys, l’en-
cesa dels llums de Nadal perquè
l’acte coincideixi amb el ‘Black
Friday’, una jornada de rebaixes
importada dels Estats Units a la
qual fa temps que els comerços
locals s’han sumat. I un d’ells és
Sant Joan Despí, que va fer l’ac-
te d’encesa dimecres 27 de no-
vembre al vespre.
Aquest any, la il·luminació

nadalenca es va encendre amb
dues festes que es van fer als ei-
xos comercials dels barris Cen-
tre i les Planes. La primera va co-

mençar a un quart de sis de la
tarda a la plaça d’Antonio Ma-
chado, al costat del mercat mu-
nicipal del barri, i va estar pro-
tagonitzada per un espectacle de
la companyia Bufanúvols, una
xocolatada i una cercavila plena
de llums i colors. El relleu el va
agafar, mitja hora després, la pla-
ça de l’Ermita amb un programa
molt similar.
Aquests actes marquen l’ini-

ci de la campanya comercial de
Nadal, que amb el lema ‘Aquí co-
merç’, vol fomentar les com-
pres al comerç de proximitat.

SANT JUST4L’ambient nada-
lenc ja es comença a respirar als
carrers de Sant Just Desvern
després de l’encesa dels llums de
Nadal, que es va fer divendres 29
de novembre amb una festa al
parc de Can Freixes.
Les activitats van començar a

les cinc de la tarda amb una xo-
colatada solidària organitzada
pel Consell de Solidaritat i Coo-
peració, que va destinar els be-
neficis a la campanya ‘Cap infant
sense joguina’. A més, també es
van fer activitats infantils i ac-
tuacions musicals per a la cana-
lla. Per tal d’impulsar les compres
a les botigues de proximitat, les
associacions Desvern Comerç i
Dona i Empresa van regalar de-
coracions nadalenques als ciuta-
dans que van comprar productes
als establiments santjustencs.
Tal com han explicat des de

l’Ajuntament, la il·luminació d’a-
quest any estarà composta per
164 punts de llum led de baix
consum repartits per tot el mu-
nicipi. La il·luminació estarà en-
cesa fins al 7 de gener i es posa-

rà en marxa quan s’encenguin els
fanals i fins a la mitjanit.

REBAIXES A L’APARCAMENT
Una altra de les propostes per fo-
mentar les compres de Nadal al
comerç local és la que ha fet Ciu-
tadans. El portaveu municipal
dels taronges, Kiko Ferrer, en de-
claracions a Ràdio Desvern, va

explicar que es podria reduir el
preu a l’aparcament del Mil·le-
nari, una idea que podria servir
per fomentar el comerç del barri
Centre.
Ferrer assegura que, sovint,

l’aparcament, que té 124 places,
està molt buit i que, rebaixant-ne
el preu, més gent el faria servir
per anar a comprar a la zona.

La il·luminació de Nadal la formaran 164 punts de llum led. Foto: Ajuntament

Una festa al parc de Can Freixes,
inici de la campanya de Nadal

Esplugues | El futur mercat de La Plana tindrà una plaça
L’espai que hi haurà davant del nou edifici del mercat municipal de La Plana, entre
el carrer del Carme i l’avinguda Cornellà, es convertirà en una plaça per als usuaris
del mercat, evitant que l’espai es converteixi en un eix de circulació per als cotxes.

Comerç
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L’últim mes de l’any comença
amb una nou sotrac de resultats
per a la Penya Esplugues. I és que
després de sis victòries seguides
entre mitjans d’octubre i princi-
pis del mes passat, les de Robert
Caneda van encadenar tres der-
rotes consecutives en els últims
partits de novembre. Dues d’a-
questes van ser a domicili (a Sa-
ragossa i a Alcorcón, en aquest
darrer cas per la mínima), però la
més dolorosa va ser a les More-
res contra el Burela (6-1), en l’ú-
nic partit que les blanc-i-verme-
lles han perdut davant l’afició.
L’objectiu de les espluguines,

doncs, serà trencar aquesta peti-
ta mala ratxa abans que s’acabi un
any històric, amb la participació
a la fase final de la Copa de la Rei-
na, competició que enguany ha

canviat de format, i que farà que
l’equip visiti la pista del CFS Ei-
xample barceloní (equip de Se-
gona) el pròxim divendres 6 en la
ronda de setzens de final.
Pel que fa a la lliga, el conjunt

de Caneda jugarà dos dels tres
darrers partits de l’any lluny de
casa. Els viatges a Ourense i a la
Universidad de Alicante seran
els últims reptes del 2019 a do-
milici, mentre que les blanc-i-ver-
melles s’acomiadaran de l’afició

fins al gener amb un partit con-
tra el Navalcarnero.

CLÀUDIA PONS CONVOCA OLIVA
El mes de desembre, però, va co-
mençar amb la bona notícia de la
primera convocatòria de Laura
Oliva per als amistosos que la se-
lecció espanyola absoluta, que en-
trena Clàudia Pons, jugarà con-
tra el combinat nacional del Japó
els dies 10 i 11 d’aquest mes a Ma-
rín i Burela (Galícia).

Nova minicrisi de la Penya
Esplugues amb tres derrotes

» La Copa i tres jornades de lliga, els reptes abans de les vacances
» Laura Oliva podria debutar amb la selecció espanyola absoluta

Un gran novembre catapulta
l’HC Sant Just fins al tercer lloc

Els magnífics resultats
obtinguts durant el mes
passat han catapultat
l’HC Sant Just de Fer-

ran Pujalte fins a la tercera posi-
ció del grup sud de l’OK Plata.
I és que el conjunt groc va es-

trenar el penúltim mes de l’any
amb una derrota a la Bonaigua
contra el Vendrell, però va sumar
els altres nou punts, derrotant el
Barça B (4-0), el CD Santa María
del Pilar (3-7) i el Burguillos ex-
tremeny (11-3). El conjunt groc,
doncs, ha passat en qüestió de
setmanes de batallar per evitar les

dues posicions de descens a una
zona molt més ambiciosa: els
santjustencs són a només un
punt del segon, el SHUM, i a dos
del líder, el Vendrell.
Els de Pujalte voldran apro-

fitar aquest impuls recent per tan-
car amb dos bons resultats més
un 2019 inoblidable, marcat per
l’històric ascens de categoria.
Després de dues setmanes sense
competició, el conjunt groc tan-
carà l’any a domicili el pròxim dia
14 a la pista del Rivas, mentre que
el comiat a la Bonaigua serà el dia
21 contra l’Alcobendas.

Velasco i Álvarez Izquierdo,
premiats a la Gala Estrelles

RECONEIXEMENTS4Gairebé dos
mesos després del que estava
previst, el pròxim dimarts 3, la
capitana de la Penya Esplugues,
Berta Velasco, i l’àrbitre santjo-
anenc Alfons Álvarez Izquierdo
recolliran els seus premis a la vui-
tena edició de la Gala Estrelles
del Futbol Català que es celebrarà
a l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm, a Barcelona.
Velasco recollirà el premi

que l’acredita com a millor ju-
gadora de la temporada 2018-19
(aconseguit amb el 73,8% dels
vots, molt per sobre d’Elisabet

Carrasco i Marta de los Riscos,
actuals jugadores de l’FSF Rol-
dán). A punt de complir 32 anys
(el seu aniversari és el pròxim dia
13), la jugadora viu un moment
de maduresa òptim.
Per la seva banda, Álvarez Iz-

quierdo serà distingit amb un
dels dos premis del Jurat. El
col·legiat santjoanenc va superar
la xifra de 200 partits en la mà-
xima categoria del futbol espan-
yol i des de la temporada passa-
da desenvolupa les funcions d’àr-
bitre assistent de vídeo (VAR) a
Primera Divisió.

Futbol | Jan González jugarà el Campionat d’Espanya Regions UEFA
La magnífica feina de Jan González (i per extensió de l’Atlètic Sant Just) serveix perquè el davanter
hagi estat convocat amb Catalunya per al Campionat d’Espanya de Regions UEFA. L’equip de Toni
Almendros s’enfrontarà a l’amfitriona, Extremadura, i a l’Aragó, entre els dies 6 i 7 d’aquest mes.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Esplugues i Sant Joan, cara 
i creu a la Primera Estatal

HANDBOL4Ja s’ha disputat més
d’un terç de la lliga i la dinàmica
segueix igual a la Primera Esta-
tal masculina: l’Esplugues és cin-
què i el Sant Joan haurà de ba-
tallar per no perdre la categoria.
Els espluguins segueixen amb

la seva magnífica dinàmica, es-
pecialment a les Moreres (on no
han perdut cap partit), que serà
l’escenari de dues de les tres dar-
reres cites de l’any. Els blaus re-
bran el Sant Quirze i el Sant Es-

teve de Palautordera, mentre
que l’única visita que resta en
aquest 2019 és a la Roca.
El Sant Joan, per la seva ban-

da, va poder trencar la ratxa ne-
fasta de vuit derrotes seguides en
l’últim partit del mes passat, amb
una victòria contundent en la
visita a Banyoles (24-35). L’equip
també jugarà dos dels tres darrers
partits de l’any al Salvador Gi-
meno, contra l’OAR de Sabadell
contra l’Handbol Palautordera.

Robert Caneda parla amb les seves jugadores. Foto: Jose Carrera / AEPE
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’,

concurs en què va quedar segona. Un cop acabat el
programa, la cantant de Sant Climent de Llobregat de
seguida es va convertir en la concursant més popular.
A l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Te-
léfono, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix
any va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la

llum el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment,
la seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i

que no es va endur el Grammy Llatí al qual estava no-
minada, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests
premis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir
a la gala People in Red de Barcelona, organitzada per
la Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va

acaparar totes les mirades i va interpretar dues de les
seves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que
ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en les pri-
meres setmanes als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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DIMECRES 4 DE DESEMBRE
19:00 L’historiadora i directora dels MEL, Roser

Vilardell, s’encarregarà de la conferència
anomenada Esplugues 1936-1939 . Fent me-
mòria. / Can Tinturé.

DIMECRES 11 DE DESEMBRE
10:00 Els alumnes de les escoles de la ciutat s’en-

carregaran de cantar nadales al carrer en una
activitat en la qual també convidaran els ve-
ïns a unir-se a ells i elles. / Plaça de Mercè Ro-
doreda.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE
19:00 Fes comestible la decoració del teu arbre

de Nadal. El Bulevard ha preparat una sessió
pensada perquè els alumnes aprenguin a fer
galetes de Nadal. El preu de la sessió és de 5
euros. / El Bulevard, casal de joves.

DIJOUS 5 DE DESEMBRE
19:00 José Luis Ibáñez Ridao serà l’encarregat

de coordinar la primera sessió del Club de lec-
tura d’aquest mes, organitzada per la bi-
blioteca Joan Margarit (19:00).  / Masia de Can
Ginestar.

DIUMENGE 8 DE DESEMBRE
11:30 El Planeta s'escalfa. Què puc fer jo? serà el

nom de la primera sessió de la Jugatecam-
biental, amb continguts relacionats amb el
parc i la sostenibilitat. / Plataneda del parc
de Torreblanca.

DIJOUS 12 DE DESEMBRE
SANT BOI El segon dijous d’aquest mes es farà

una de les darreres activitats de la programació
del Dia Internacional contra la Violència
Masclista, una de les Converses feministes
(19:00). / Can Jordana.

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
SANT FELIUWorking on Ken Loach serà el nom

de la sessió d’aquest mes d’Història amb cris-
petesque coordinarà Xavier Montáñez (18:30).
/ Biblioteca Montserrat Roig.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
SANT JOAN Partit de futbol corresponent a la

tretzena jornada de la Primera Nacional fe-
menina entre el Levante las Planas i l’Euro-
pa (16:30). / Municipal de les Planes.

SANT BOI Lildami i La Tiguerita, dos
dels artistes catalans joves més emer-
gents, actuaran a Sant Boi el pròxim
dia 5. / Can Massallera.

Sant Boi acollirà un concert 
de Lildami i La Tiguerita
Dijous 5 de desembre a les 22:00

Víctor Rodríguez, de Foodieslab, s’en-
carregarà de coordinar la sessió mo-
nogràfica per aprendre a preparar ta-
pes vegetarianes creatives. / Mercat
Municipal Barri Centre.

El Foodieslab prepara un taller
de tapes vegetarianes creatives
Divendres 20 de desembre a les 18:00

L’alumnat dels cursos de formació
per a persones nouvingudes serà l’en-
carregat de coordinar un curs de cui-
na monogràfic anomenat Fogons del
món. / Casal de Cultura Robert Brillas.

‘Fogons del món’, un taller
de cuina abans de Nadal

Dijous 19 de desembre a les 17:30

SANT JUST Partit de futbol de la
quinzena jornada de Primera Catala-
na entre l’Atlètic Sant Just i el Marti-
nenc. / Municipal de Sant Just.

L’Atlètic Sant Just tancarà el 
2019 contra el Martinenc

Dissabte 21 de desembre a les 20:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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