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SANT JOAN pàg 8
L’any cultural arrenca
amb un monòleg
descarat de ‘El Sevilla’

SANT JUST pàg 9
L’oposició reclama
solucions per a la llar
d’infants Tic-Tac

COMERÇ pàg 10
Èxit del Sant’s Market
i de les fires de Nadal 
d’Esplugues i Sant Joan

ESPORTS pàg 12
La Penya Esplugues
trenca la mala ratxa
de sis derrotes

Consternats
4L’Ajuntament d’Esplugues serà acusació
popular en la causa contra l’assassinat masclista

4Veïnes i veïns es manifesten per rebutjar el primer
cas de violència de gènere del 2020 a l’estat pàg 6
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NOVES ADDICCIONS pàg 3
7 de cada 10 persones diuen
que han estat massa temps
amb el mòbil aquest Nadal
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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
BAIX LLOBREGAT

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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Els semàfors

Esplugues
El primer assassinat masclista d’aquest
2020 va tenyir de negre el dia de Reis.

Però el municipi va sortir a condemnar i
rebutjar aquest doble crim el mateix
dia, demostrant la tolerància zero del
veïnat a la violència contra les dones. 

pàgina 6

Atlètic Sant Just
Després d’un bon inici de lliga, el conjunt

groc viu un petit sotrac de resultats, 
ja que enllaça cinc jornades sense gua-

nyar. Tot i això, els homes de Joan Suriol 
no patiran per mantenir la categoria si 
repeteixen la primera volta que han fet. 

pàgina 12

Sant Joan Despí
Més de 230.000 persones han participat
en les diferents activitats que s’han orga-
nitzat per commemorar l’any Jujol140,
que ha servit per reivindicar l’obra i la fi-
gura de l’arquitecte Josep Maria Jujol,

referent del modernisme català.
pàgina 8

La lupa

per @ModernetdeMerda    

Extrema i dreta

Hi ha una Espanya -també dins de Ca-
talunya- disposada a tot. Disposada a fer
el que faci falta per garantir la imposi-
ció i la supervivència de les seves idees.
I el que faci falta inclou qualsevol via,
també la violenta, també la que crèiem
superada quan ens intentàvem con-
vèncer que la història no es repeteix i
que la humanitat -en minúscula i en ma-
júscula- avança.

Aquest discurs pessimista, però, no sol
ser compartit entre els demòcrates. Con-
tinua imperant la convicció
que res del que va passar
durant el segle XX és repeti-
ble: “Ets un exagerat”, “però
com vols que torni a passar
allò?”. I per soldar aquesta
convicció s'introdueixen a la
conversa conceptes com Eu-
ropa, la modernitat, les noves generacions
o la humanitat i el segle XXI (com si fos
garantia de res formar part d'aquest se-
gle tòxic pel que fa a la protecció global
dels drets humans).

Cap d'aquests conceptes em genera
confiança. Crec sincerament que, el
dia que aquesta gent decideixi alçar-se,
Europa no aconseguirà evitar res, per-

què prèviament ja l'hauran deslegiti-
mada i fins i tot potser n'hauran pres-
cindit. En tot cas, Europa pot avui re-
tardar l'escomesa. Però quan creguin
que han d'alçar-se, s'alçaran. El que te-
nen al cap és mil cops més important
que un simple club d'estats.

Tampoc crec que les noves genera-
cions siguin més demòcrates o pacifistes
que les anteriors. Al contrari, són molt
més dèbils ideològicament, influenciables
per un populisme que, via xarxes socials,

adquireixen massivament i a la carta. Som
més vulnerables i radicals, embogim
més per defensar idees concretes, i, so-
bretot, escoltem menys. Ens modulem
uns discursos que retroalimentem amb
la nostra gent, la que diu el que volem sen-
tir, i tendim a ignorar els mons paral·lels
i a combatre'ls sense filtres quan ens els
trobem enmig del camí.

I, finalment, hi ha la qüestió de la hu-
manitat. L'altre dia es va fer evident a la in-
vestidura de Pedro Sánchez. Quan Iglesias
va mencionar Aina Vidal i el Congrés va
esclatar en aplaudiments, bona part de la
dreta va restar muda. Després, alguns, alli-
çonats per les crítiques, van intentar es-
menar-ho durant les seves intervencions.
Però el mal, expressat amb sinceritat
quan tocava, ja estava fet.

Si fins i tot consideren enemiga a
una jove que acaba d'anunciar que

lluita contra el càncer, si ni
amb ella els surt de dins un
bri d'empatia, si ni ella me-
reix la més mínima estima
o consideració perquè per
sobre de tot hi ha la bande-
ra, ¿quin filtre humà els
queda? ¿Què els frenarà

d'agafar una arma, després, per de-
fensar aquesta bandera? ¿Què podrà
impedir-los que disparin contra qui no
se la sent seva?

Diria que res. Ni una Europa pres-
cindible, ni aquest segle XXI dantesc, ni
molt menys un entorn mediàtic i social
que acompanyarà el seu dit fins al gatell.
Tant de bo m'equivoqui.

Quan Iglesias va mencionar Aina Vidal 
i el Congrés va esclatar en aplaudiments,

bona part de la dreta va restar muda

No deixem de repetir i
explicar que a Carles
Puigdemont i Toni Co-

mín, amb Oriol Junqueras, només els se-
para el sistema judicial. Els fets per estar
segrestats o en llibertat són exacta-
ment els mateixos. Entre tenir tretze anys
de presó o ser avui a l'Europarlament, hi
ha un jutge espanyol.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Arabia Saudí, las mu-
jeres, con gran riesgo
sobre sus vidas, luchan

por sus derechos y libertades indivi-
duales, pero solo se habla de "liberación
de la mujer" cuando una blanca occi-
dental acude allí "desvelada", sin correr
ningún riesgo. Occidente no libera, si-
lencia y oprime.

@ymouled

Ofensiva judicial per ter-
ra, mar i aire. En un dia,
el Parlament Europeu re-

tira la credencial de diputat de Junque-
ras, Llarena demana suplicatori a l’Euro-
parlament per jutjar Puigdemont i Comín,
el Suprem reafirma la suspensió com a di-
putat de Torra i el jutge de Manresa de-
nega l’habeas corpus a Junqueras.

En 2013, un grupo de
nazis asaltó la librería
Blanquerna, agredieron a

varias personas y arrojaron gas lacri-
mógeno. Ahora, el Tribunal Constitu-
cional anula la sentencia que les con-
denaba a cuatro años de cárcel. Decid-
les a los chavales de Altsasu que la jus-
ticia es igual para todos.

@pablom_m@vilallongapac@jmangues
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Més de setanta dones han patit 
violència de gènere a Esplugues1

2
El Hachmi: “Qui diu que la teva identitat
s’hagi de demostrar amb una tela?”

Joan Margarit rep el premi 
Cervantes per la seva carrera

Torreblanca acull la setena Marxa 
contra la Violència de Gènere

Nova minicrisi de la Penya 
Esplugues amb tres derrotes

El + llegit líniatres.cat
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 Safata d’entrada

S’ha obert el debat de com con-
vèncer els que es desplacen dià-
riament a la feina, les escoles i els
negocis del centre de Barcelona
per evitar la contaminació atmos-
fèrica de la ciutat. L’Ajuntament
de la capital ha optat, en principi,
per la més fàcil: prohibir als cotxes
amb etiquetes/matrícules anti-
gues circular per la ciutat. 

És de pensar que serà la pri-
mera provisió i que li seguiran
d’altres que poden ser també molt
efectives. Que els creuers que visi-
ten el port es connectin a la xarxa
elèctrica. Retirar de la circulació
tots els autobusos, taxis i serveis
de repartiment que van amb mo-
tors de combustió i es promocioni
la instal·lació de troleibusos elèc-
trics. Reforçar la trama de metro i
la freqüència en hores punta. Am-
pliar la xarxa de trens de rodalia i
que la línia de Puigcerdà es des-
dobli. Traslladar el tren de la costa
del Maresme, soterrat, per la vora
de l’autopista C-32, amb estacions
amb aparcament, pels milers de
cotxes de gent que treballa o estu-
dia a Barcelona. Situar a l’actual
traçat del tren de la costa un tram-
via, carrils bicicleta i passeig de
vianants. Tren orbital Mataró-Vi-
lanova i la Geltrú, passant per
Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell i Vilafranca del Pene-
dès. Allargar la Línia 2 del metro
fins al Masnou i metro lleuger des
de Pompeu Fabra fins a l’hospital
Germans Trias. 

Com és natural, aquestes pro-
postes no es resolen d’avui per a
demà. S’ha d’establir un criteri de
prioritats, calendari en temps i
pressupostos, en què es compro-
metin totes les administracions
afectades. Així es faci!

Mesures
per Jordi Lleal

Auditoria emocional
per Ramon Camats

Hi ha estimats, amics, coneguts,
saludats i negligits, així, en ordre
descendent. Les categories són
estables, però no les persones que
s’hi troben. Les relacions hu-
manes són fluides i aquells que
un dia s’abracen amb frenesia,
l’endemà s’odien amb la matei-
xa intensitat. Però no tots els can-
vis són de l’amor cap a l’odi o vi-
ceversa, ni abasten el ventall
sencer. De fet, al principi totes les
relacions parteixen de la indife-
rència inicial per arribar a un grau
o altre de l’escala, on resten o des
d’on davallen una hora o altra.
Les minves, a voltes impercepti-
bles, a voltes evidents. Però sem-
bla clar que en els trams alts de
l’escala, els descensos són irre-
cuperables. Així, si l’amistat pot
acabar en l’amor, rarament l’a-
mor declinant acaba en una
bona amistat. Compte, no parlo
de les ires o baralles puntuals de
l’amor, que sovint acaben en
crestes de passió. Això no val, en
canvi, per a les amistats recon-
ciliades, que són com la paella re-
escalfada, de mal pair.

Sigui com sigui, aquestes fes-
tes, i la presència de ma filla emi-
grant a casa, m’han fet pensar en
allò que preserva els afectes del
corc infatigable del temps i les in-

clemències de l’avorriment, els
desacords o la distància. He vist
–he sentit– que l’amor vertader
és infatigable. En canvi, l’amistat,
que no és simplement un punt
menys d’intensitat, sinó un afec-
te amb entitat pròpia, exigeix re-
ciprocitat. El fil m’ha donat per
passar revista –que no pas comp-
tes– als contextos de correspon-
dència: -Ara els toca a ells, no? Els
tres darrers sopars han sigut a casa
nostra, oi? -Sí, però ja saps com
són, fa molt de temps que no ens
conviden... -I doncs, què fem...?

Ja poden imaginar com se-
gueix. Amb els qui considerem
amics, no mirem prim, és clar.
Però el dia que comencem a
comptar o a fer consideracions
com les anteriors, malament
rai. És evident que no va d’un so-
par amunt o avall, d’una mostra
d’afecte o d’interès més o menys.
Tot plegat són símptomes in-
definibles que quallen per acu-
mulació i intensitat, o justa-
ment per manca d’aquesta. En-
senyament: cal aprendre que qui
et vol, et busca, i qui no et bus-
ca no et vol, i no cal forçar res. El
que flueix, flueix, però quan
l’estimació o l’amistat s’estron-
quen, és debades afegir aigua a
la font, la llera és foradada.

Les millors
perles

Un nen va demandar Nintendo perquè el videojoc que havia
comprat no era tan bo com esperava. El cas s’ha fet viral ara,
però va passar el 1989, quan el petit Clark es va emprenyar

amb tothom que havia tingut a veure amb el joc. La seva decepció
va ser encara més gran quan la demanda va ser desestimada.

Matrimoni a la vista? Rosalía ha sorprès els seus fans
amb una nova foto amb Kylie Jenner, la petita de les
Kardashian. Aquest cop, però, hi ha una novetat: la

cantant ha acompanyat la imatge amb les paraules “He dit que
sí” i l’emojid’un anell de compromís.

La Samantha, una concursant d’OT 2020, ha robat el cor als tuita-
ires catalanoparlants cantant Que tinguem sortde Lluís Llach a
la primera gala del programa. A més, s’ha fet viral un vídeo seu

saludant Rajoy en català des de l’assemblea de joves del seu poble.
Els mitjans espanyolistes ja l’han titllat de “radical” i “separatista”. 

Eduard Farelo i Bad Gyal, pare i filla, protagonitzen l’espot
publicitari dels Premis Gaudí. Es tracta de la primera apari-
ció pública conjunta de l’actor i la cantant. Les reaccions al

vídeo han anat des de l’alegria dels fans de tots dos fins a la sor-
presa dels despitats que no coneixien la relació familiar.

Ho ha tornat a fer: Mariló Montero ha protagonitzat una nova
polèmica. Aquest cop, la periodista ha criticat fermament el
fet que Pablo Iglesias i Alberto Garzón portessin el pin antifei-

xista (un triangle vermell) a la solapa de les jaquetes quan van jurar
els seus càrrecs com a vicepresident i ministre, respectivament.

A les xarxes

@QuicoSalles: El president de l’Eurocambra
demana relax a eurodiputats de Vox que
s'aixequen per rondinar sobre l'acceptació
de Puigdemont i Comín com a eurodiputats.

#Eurodiputats

@toniaira: Consell de Ministres, a partir
d’ara, en dimarts. Ole. Serà divertit veure
la contraprogramació i les respostes-con-
trarespostes entre el Gobierno i el Govern.

#ConsellDeMinistres

@juanjimenista: Bartomeu diciendo que
este ha sido un proceso de meses y en la
última respuesta Setién admite que lo lla-
maron ayer y contestó en cinco minutos.

#SetiénPerValverde
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SOCIETAT4Desconsol, tristesa,
ràbia, indignació i rebuig. Aques-
tes van ser les paraules que va fer
servir l’alcaldessa Pilar Díaz per
explicar com se senten molts
veïns i veïnes després de conèi-
xer el doble crim masclista que,
el matí del dia de Reis, va arra-
bassar la vida de la Mònica, de
28 anys, i de la seva filla Ciara,
de 3 anys, a mans del seu marit.
Díaz va dir que la ciutat “plora i
està de dol” pels fets que van pas-
sar el 6 de gener i va afegir que
“ens les han arrabassat i no hi ha
reparació possible”.

Díaz va pronunciar aquest
discurs tan contundent en el
Ple extraordinari que es va cele-
brar a l’Ajuntament el 7 de gener,
l’endemà que passessin els fets.
Durant l’acte, l’alcaldessa va lle-
gir un text consensuat per tots els
partits en què, entre altres coses,
els grups municipals van acordar
que l’Ajuntament es personarà
com a acusació popular en la
causa del doble crim masclista
un cop arrenqui el procés judi-
cial. A més, el consistori va rea-
firmar el rebuig a les violències
masclistes i va assegurar que
continuaran “aplicant mesures
per erradicar-les”.

ESPAIS SEGURS
En el discurs, Díaz també va ad-
vertir que “és primordial reco-
nèixer aquesta violència i des-
emmascarar-la”. Per això, va
afegir que institucions i ciuta-
dans han de treballar junts en
un front comú que permeti cre-
ar “un marc de respecte que ga-
ranteixi la seguretat de totes les
dones, així com la dels seus
fills i filles”.

En aquest sentit, durant l’ac-
te, Díaz també va dir a les dones
que demanin “l’ajut necessari da-
vant qualsevol indici de perill” i
va remarcar que no hi ha cap
motiu ni circumstància que pu-
gui justificar la violència mas-
clista. Per això, l’alcaldessa va vo-
ler recordar a les possibles víc-
times que tenen “tota la comu-
nitat” al seu costat per acabar
amb “els assassins masclistes”.

“TOLERÀNCIA ZERO”
En el document pactat per tots
els partits presents al Ple també
es demana que la societat tingui
“tolerància zero” cap als discur-
sos que intentin invisibilitzar i
banalitzar “la gravetat de la vio-
lència masclista” i que es con-
demni qualsevol actitud violen-
ta contra les dones pel fet de ser
dones. A més, adverteix que la
discriminació per raó de gènere
és “una llavor que amenaça la
nostra societat” i afegeix que
mai s’hauria de normalitzar.

PRESÓ SENSE FIANÇA
Sobre el principal sospitós del
doble crim, pare i parella de les
víctimes, el jutge que s’encarre-
ga del cas el va enviar a presó
provisional sense fiança dime-
cres 8 de gener, tal com recull
l’ACN, que també diu que la
causa està oberta per dos delic-
tes d’assassinat.

Els Mossos d’Esquadra van
detenir el sospitós, de 27 anys, el
mateix dilluns, però el van haver
de portar a un centre sanitari, ja
que tenia diverses ferides des-
prés d’haver-se autolesionat, se-
gons el TSJC. El mateix tribunal
va explicar que la víctima i el
principal sospitós no estaven
casats, sinó que eren parella de
fet i diferents mitjans han deta-
llat que estaven en procés de se-
paració, però que de moment
continuaven vivint junts.

Amb el seu assassinat, Mònica
i la seva filla Ciara es converteixen
en les primeres víctimes de vio-
lència masclista del 2020 a l’estat.

L’alcaldessa Pilar Díaz durant el Ple extraordinari. Foto: Xavi Toscano/ACN

L’Ajuntament serà acusació
popular en l’assassinat masclista
» Veïnes i veïns es manifesten per mostrar el seu rebuig als fets
» Es tracta del primer cas de violència de gènere del 2020 a l’estat

Les obres del centre esportiu
de Can Vidalet s’encareixen 

URBANISME4El PSC va fer val-
dre la seva majoria absoluta al Ple
per aprovar una modificació del
projecte d’obres del centre es-
portiu i sociocultural de Can Vi-
dalet que suposarà un encariment
de les obres.

La proposta la va fer arribar
la direcció facultativa de l’obra,
que va advertir que una sèrie de
circumstàncies tècniques obli-
guen a modificar el projecte d’o-
bres, cosa que ha encarit el con-
tracte en 225.375 euros i situa
l’import total de les obres en
7.780.376,10 euros.

A més, tots els grups del Ple
excepte Esquerra, que hi va votar
en contra, van aprovar un re-
queriment per demanar a la CUP
que liquidi els imports rebuts
en concepte d’assignacions du-
rant l’anterior mandat.

L’Ajuntament reclama als cu-
paires, que van aconseguir entrar
al Ple durant l’anterior mandat
però que en les eleccions del
maig no van mantenir la repre-
sentació, que entregui la comp-
tabilitat tancada de l’anterior
mandat i que retorni els diners re-
buts pel funcionament del grup.

‘Indestructibles’ vol mostrar
una nova generació d’Àfrica
EXPOSICIÓ4El fotògraf espluguí
Alfons Rodríguez s’ha unit al pe-
riodista Xavier Aldekoa per ex-
plicar a través d’una exposició les
històries de diferents infants i jo-
ves africans que, gràcies a la
seva capacitat de superació i
fortalesa, lluiten per forjar-se
el seu propi camí tot i el destí que
tenen marcat.

L’exposició es va inaugurar al
Casal Robert Brillas el 9 de ge-
ner i es podrà visitar fins al dia
27 d’aquest mes, convertint la
ciutat en un dels primers llocs on
es pot visitar.

Aquesta exposició neix del
projecte ‘Indestructibles. Una
mirada a la generació del futur
d’Àfrica’, que impulsen Alde-
koa i Rodríguez i que vol servir
per explicar les històries de les
joves generacions africanes, que
parlen de superació, de resis-
tència i d’esperança.

A més de l’exposició, el pro-
jecte es completarà amb un lli-
bre de textos i un altre de foto-
grafies i amb un documental
que vol explicar totes les histò-
ries que han recollit durant
aquest temps a l’Àfrica.

Cultura | Solans guanya el premi Delta de narrativa
La historiadora local Conxita Solans Roda és la guanyadora de la 10a edició del
premi comarcal Delta de narrativa escrita per dones. Solans ho ha aconseguit

gràcies a l’obra ‘Res no es pot amagar’, que s’ha imposat als 48 textos presentats. 
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Sant Joan Despí

PATRIMONI4La reivindicació
de la figura de l’arquitecte Josep
Maria Jujol ha posat el punt fi-
nal després de més d’un cente-
nar d’activitats que, durant tot el
2019, han volgut recuperar i di-
fondre l’obra d’aquest artista
total. Entre les diferents activi-
tats, els impulsors de l’any Ju-
jol140 han organitzat conferèn-
cies, jornades científiques, ex-
posicions, espectacles d’arts es-
cèniques, activitats festives, lú-
diques, comercials i de difusió
del patrimoni.

Els impulsors estan molt sa-
tisfets dels resultats d’aquestes
iniciatives i valoren molt positi-
vament el fet que, en total, hi ha-
gin participat més de 230.000
persones que han descobert un
dels grans exponents del mo-
dernisme català més oblidats i
desconeguts pel gran públic.

Un dels punts culminants
d’aquestes activitats van ser les
Jornades Internacionals que es

van celebrar al municipi el se-
tembre passat i que van servir
per aprofundir en el coneixe-
ment científic de l’obra de Jujol.

Fora de la ciutat, una de les
activitats que ha tingut més re-
percussió ha estat l’exposició
‘Jujol, l’arquitectura del color’,
que l’Ajuntament va organitzar
al Palau Güell de Barcelona i per
la qual han passat més de
80.000 persones. A més, també

s’han fet exposicions i visites
per donar a conèixer l’obra de
Jujol a Tarragona o a Palma, on
té diferents edificis.

Per altra banda, entre els in-
fants santjoanencs, algunes de
les propostes que més han triom-
fat són la col·lecció de cromos so-
bre Jujol i la seva obra que va re-
partir l’Ajuntament o les ‘J’ ge-
gants que van fer les diferents es-
coles del municipi.

Més de 80.000 persones han visitat l’exposició al Palau Güell. Foto: Ajuntament

Èxit de l’any Jujol140 amb
més de 230.000 participants

» Més d’un centenar d’activitats han descobert l’obra de l’arquitecte
» Es van celebrar les Jornades Internacionals sobre la seva figura

El col·lectiu LGTBI ja té un
nou servei d’atenció integral

SOCIETAT4La ciutat ja compta
amb un Servei d’Atenció Integral
(SAI) a les persones LGTBI, un
punt de referència per als mem-
bres d’aquest col·lectiu per tal de
defensar els seus drets i denun-
ciar i demanar ajuda en casos de
discriminació.

El SAI formarà part de la
Xarxa Catalana de Serveis d’A-
tenció Integral LGTBI, que tre-
ballen per combatre la LGTBI-
fòbia i sensibilitzar sobre la di-
versitat afectiva, sexual i de gè-
nere als municipis. Per fer-ho, el
SAI santjoanenc farà campan-

yes, tallers i activitats festives
adreçades a la ciutadania i for-
marà els professionals de l’A-
juntament que treballen en àm-
bits com la seguretat, la salut, els
serveis socials, l’educació o l’o-
cupació.

El servei també inclourà un
punt d’assessorament gratuït i
confidencial per a totes aquelles
persones que necessitin infor-
mació i comptarà amb suport
psicològic per a les víctimes de
LGTBIfòbia. A més, també s’as-
sessorarà les persones trans so-
bre quins tràmits han de fer.

El Ple aprova un pressupost
de 43,3 milions per al 2020

ECONOMIA4Millores als edi-
ficis públics i a l’entorn. Aques-
tes seran les principals inver-
sions que es faran amb els pres-
supostos municipals d’aquest
any, que es van aprovar al Ple
que es va celebrar el 19 de des-
embre amb els vots a favor del
PSC i els comuns i el vot en con-
tra d’Esquerra, Ciutadans, Po-
demos i Junts per Sant Joan
Despí.

El govern d’Antoni Poveda
preveu fer unes inversions de
poc més de 5,2 milions d’euros
que es dedicaran a rehabilitar les

dependències de les oficines de
Promoció Econòmica, la cons-
trucció d’una nova sala d’entre-
nament al poliesportiu Fran-
cesc Calvet, la millora dels parcs
de la Fontsanta, Torreblanca i
Marta Mata, la millora del pont
de la B-23, la creació d’un carril
bici al carrer Creu d’en Munta-
ner i es faran diverses reformes
en alguns centres cívics.

El pressupost total de l’A-
juntament és de 43.319.944 eu-
ros, cosa que suposa un incre-
ment de l’11% en comparació
amb els comptes de l’any passat.

L’any cultural arrenca amb
un monòleg de ‘El Sevilla’

CULTURA4Miguel Ángel Ro-
dríguez, més conegut com ‘El Se-
villa’, serà l’encarregat de posar
en marxa la programació cultu-
ral d’aquest any als teatres i
centres culturals del municipi.

Dins de Nits de comèdia, el
cantant de Mojinos Escozíos
portarà el seu monòleg ‘La vida
es rocanrol’ a l’Auditori Miquel
Martí i Pol dissabte 25 de gener
a les nou de la nit.

La programació del Teatre

Mercè Rodoreda aposta pels es-
pectacles infantils, com ‘La nena
dels pardals’, de la companyia
Teatre al Detall, que es podrà
veure diumenge 26 de gener a les
12 del migdia.

Una altra de les propostes és
‘L’eruga voladora’, de la com-
panyia Pea Green Boat, un es-
pectacle de titelles sobre les
frustracions que apareixen quan
no aconseguim el que volem. Es
farà diumenge 19 de gener.

Serveis | La biblioteca Miquel Martí i Pol reobre portes
Ha tornat a obrir la biblioteca Miquel Martí i Pol, que ha estat tancada durant uns
mesos per obres. Els treballs han servit per renovar completament el sostre i la

il·luminació i per construir-hi una aula multimèdia i noves sales de treball en grup.
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Sant Just Desvern

EDUCACIÓ4Tots els partits de
l’oposició es van unir per presen-
tar una moció, juntament amb les
famílies afectades, per trobar so-
lucions al possible tancament de
la llar d’infants Tic-Tac. Entre
les diferents propostes que van
plantejar els grups municipals i les
famílies és que, de manera pro-
visional, l’activitat es faci a l’e-
quipament ‘La Vagoneta’. Segons
el text, recollit per Ràdio Desvern,
les classes les continuarien fent els
mateixos professors de l’actual llar
d’infants, que crearien una coo-
perativa juntament amb els pares
dels alumnes per continuar fent la
seva tasca educativa de manera
autogestionada. D’aquesta ma-
nera, només caldria buscar un es-
pai alternatiu a la ciutat.

Més enllà d’aquesta moció, el
tancament de la llar d’infants
Tic-Tac podria ser imminent, ja
que s’ha esgotat la via adminis-
trativa que els gestors del centre
van impulsar després de saber que

el departament d’Educació de la
Generalitat els havia revocat l’au-
torització el maig passat.

Segons la ràdio municipal,
l’empresa ha obert l’última via
per poder mantenir el centre
obert: ha presentat un conten-
ciós administratiu contra la de-
cisió del departament d’Educa-
ció, però això no garanteix que el
centre no s’hagi de tancar abans
d’acabar el curs.

UN DIA SENSE CLASSE
La llar d’infants Tic-Tac no és
l’únic centre educatiu de la ciu-
tat que té problemes. La torna-
da a les classes també ha estat
moguda a l’Institut, que va haver
de cancel·lar les classes diven-
dres 10 de gener per problemes
a la caldera, que van fer que la ca-
lefacció no funcionés i s’anul·les-
sin les classes perquè feia mas-
sa fred a les aules.

Educació va revocar l’autorització de la llar d’infants el maig. Foto: Google Maps

L’oposició reclama solucions
per a la llar d’infants Tic-Tac 

» Proposen fer les classes a ‘La Vagoneta’ si Educació tanca el centre
» L’empresa presenta un contenciós administratiu com a últim recurs

L’Ajuntament presenta
l’ampliació del Tram als veïns

MOBILITAT4Sant Just serà un
dels municipis on més es nota-
rà l’ampliació del Trambaix que
va aprovar l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) el no-
vembre passat. El nou recorre-
gut, que ha de reduir el temps ac-
tual del trajecte, anirà des de la
rambla de Sant Just fins al Pont
d’Esplugues per la carretera.

Això transformarà totalment
aquest vial, que haurà de reduir
l’espai que ara tenen els cotxes
per acollir les vies del tramvia,
una proposta que en el seu mo-
ment els veïns no van acceptar.

Per això, l’Ajuntament va
convocar un Consell Municipal
de Seguretat i Prevenció, Viali-
tat i Mobilitat on el regidor de
Mobilitat i Seguretat Viària, Jo-
sep Maria Rañé, va explicar als
veïns i veïnes les propostes que
planteja l’estudi informatiu apro-
vat per l’ATM. Després d’aquesta
trobada, Junts va organitzar un
acte propi perquè, en declara-
cions a Ràdio Desvern de la
portaveu del partit, Laia Flotats,
el consell convocat per l’Ajun-
tament no permetia recollir les
propostes dels ciutadans.

El govern local aprova els
pressupostos gràcies a ERC

ECONOMIA4Un acord d’últi-
ma hora entre el govern muni-
cipal, format pel PSC i Movem,
i Esquerra Republicana va per-
metre que els pressupostos per
aquest 2020 superessin el pri-
mer tràmit al Ple.

Segons el portaveu dels re-
publicans al consistori, Sergi
Seguí, la seva proposta perme-
trà que es dediquin més diners
a les subvencions per a les enti-
tats, a promocionar el patrimo-
ni local i al departament de
Promoció de la Dona. A més, els
republicans també han aconse-

guit que el govern de Josep Per-
pinyà destini més de 800.000
euros a l’arrencada del projecte
per iniciar la construcció d’una
segona escola bressol municipal
al poble, que espera rebre el vis-
tiplau de la Generalitat per po-
sar-se en marxa.

Els comptes presentats per
PSC i Movem, que sumen un to-
tal de 28 milions d’euros, final-
ment també van rebre el su-
port de Ciutadans, però van ser
criticats per Junts, que es van
abstenir, i per la CUP, que hi va
votar en contra.

Can Ginestar explica la història
de la Font de la Bonaigua 

PATRIMONI4La història de la
Font de la Bonaigua, enterrada
des del 1979 a conseqüència de
la construcció de l’Institut i la ca-
nalització de la Riera, ja es pot
descobrir a Can Ginestar.

Una exposició que es podrà
veure fins al 31 de gener perme-
trà conèixer aquest espai després
que, aquest estiu, s’hi fessin tre-
balls de recuperació que van
permetre comprovar als experts
que encara es conserva una part

del mosaic ceràmic on hi ha el
nom de la font escrit, part de les
escales, dos bancs i un mur.

L’exposició està instal·lada al
Centre d’Interpretació del Mu-
nicipi, ubicat a la planta baixa de
Can Ginestar, on des de la tardor
s’estan fent obres per remodelar
els jardins d’aquest espai. Les
obres, que s’han d’acabar a finals
de mes, han de millorar el dre-
natge i evitar filtracions a les de-
pendències municipals.

Cadastre | L’Ajuntament demana una revisió a Hisenda
El consistori santjustenc és un dels 184 ajuntaments catalans que ha demanat al

Ministeri d’Hisenda que, aquest 2020, revisi els valors cadastrals del poble.
Aquesta mesura, demanada també per Esplugues, serveix bàsicament per l’IBI.
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Valoració molt positiva
del Sant’s Market de Nadal

FIRES4Tots els ciutadans que
van anar a l’edició Regal del
Sant’s Market hi tornarien a as-
sistir. Així es desprèn d’una en-
questa realitzada pels ajunta-
ments dels tres municipis orga-
nitzadors d’aquesta activitat,
Sant Just Desvern, Sant Joan
Despí i Sant Feliu de Llobregat.

Dels 64 visitants que van ser
entrevistats, gairebé tots (98%)
van fer una valoració molt posi-
tiva de l’activitat, que treballa per
fomentar el comerç de proximi-
tat i donar a conèixer els esta-
bliments locals. Aquesta bona

valoració es fa més evident amb
el fet que un 73% van comprar
algun producte o servei en les di-
ferents parades que hi havia
instal·lades, una notícia molt
positiva si es té en compte que
un 75% visitaven per primer
cop el Sant’s Market, ja que no
havien visitat l’edició que es va
fer aquest estiu.

La valoració també és posi-
tiva entre els comerciants. Un
96% estan satisfets amb l’orga-
nització del Sant’s Market i un
93,5% ja han dit que hi tornaran
a assistir en pròximes edicions.

NADAL4Les festes nadalen-
ques són èpoques en què molts
aprofiten per sortir al carrer per
veure les decoracions i il·lumi-
nacions nadalenques que hi ha
a tots els pobles i visitar les fires
i mercats de Nadal que s’ins-
tal·len en diferents municipis.

A Esplugues, els encarregats
d’organitzar aquesta activitat
són els membres de l’entitat
Tradicions i Costums d’Espluga
Viva, que un any més han im-
pulsat aquesta Fira de Nadal
on tots els que hi van anar hi van
poder trobar guarniments per
decorar la casa o l’arbre de Na-
dal, productes d’artesania de
tota mena, parades d’herbes re-
meieres i purificadores i espais
per menjar, beure i tastar pro-
ductes gastronòmics típics de
Nadal.

Les parades d’aquesta fira,
com és habitual, es van instal·lar
a la rambla del Carme els dies 7
i 8 de desembre. Pels que s’hi
van apropar, a més de les dife-
rents parades, també van poder
gaudir de la música de diferents

bandes i grups, una xocolatada
o tot de tallers per als més me-
nuts.

CANCEL·LACIÓ OBLIGADA
A Sant Joan Despí, que va or-
ganitzar la seva Fira de Nadal del
20 al 22 de desembre, el vent va
obligar a tancar la fira un dia
abans. Les ventades que hi va

haver al municipi la nit del dia 21
i la matinada del 22 van fer
malbé algunes de les parades
que hi havia instal·lades a la
plaça del Mercat i al carrer John
F. Kennedy, obligant a suspen-
dre la Fira de Nadal.

L’alerta per fortes ventades
també va obligar a tancar les
atraccions i jocs infantils.

Alguns dels compradors al Mercat de Nadal d’Esplugues. Foto: Aj. d’Esplugues

Èxit de les fires i mercats de
Nadal d’Esplugues i Sant Joan

Sant Joan Despí |Tornen els cursos de cuina al Mercat del Centre
L’Espai gastronòmic del Mercat Municipal del Centre, el Foodieslab, ja ha arrencat

de nou. El primer taller es farà divendres 17 d’aquest mes, l’impartirà Víctor Rodríguez i
serà sobre fusió asiàtica. Durant aquest mes també es farà un taller de peix i un de truites. 
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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Esports

El passat dissabte 11 la Penya Es-
plugues va poder celebrar la pri-
mera victòria de l’any... i també
la primera des de principis del
mes de novembre de l’any passat.
Les de Robert Caneda van recu-
perar la seva versió més efectiva
a la pista de l’UCAM (1-3) per
trencar una mala ratxa de sis der-
rotes consecutives que durava
des de la desena jornada.

Roser Maymó i Pilar Ribes
van ser les autores dels primers
gols de l’any per a l’AEPE, men-
tre que la segona diana del par-
tit va ser un autogol de la local
Pepa, que aconseguiria treure’s
una mica el mal regust de boca
anotant el gol de l’honor del seu
equip transformant un penal a les
acaballes del matx.

Aquests tres primers punts

del 2020 permeten que l’AEPE
recuperi la vuitena posició (avan-
çant, precisament, les murcia-
nes). El partit a les Moreres con-
tra el Bilbo i el viatge a la pista del
Poio seran els dos darrers reptes
del primer mes de l’any, mentre
que l’estrena del febrer farà que
les de Caneda rebin la visita de
l’FSF Móstoles.

SENSE COPA
La lliga, doncs, centrarà tots els
esforços del sènior femení a par-
tir d’ara, ja que l’equip va quedar
eliminat de la Copa de la Reina el
passat dissabte 4 a la pista del Le-
ganés. Els 40 minuts reglamen-
taris van acabar amb empat a 3,
però les espluguines caurien a la
tanda de penals.

La Penya Esplugues trenca 
la mala ratxa de sis derrotes

» L’equip de Robert Caneda inicia l’any amb una victòria a Múrcia
» Les espluguines, eliminades de la Copa a la tanda de penals

L’HC Sant Just torna a la lliga
després d’un mes d’aturada

Després d’unes llargues
i merescudes vacances,
l’HC Sant Just torna a
posar-se en marxa per

afrontar el segon tram del grup
sud de l’OK Liga Plata.

El conjunt de Ferran Pujalte
ja va tornar als entrenaments fa
unes setmanes amb la vista fixa-
da en la reestrena de la competi-
ció, prevista per al pròxim dis-
sabte 18 a la Bonaigua. El CP las
Rozas, tercer per la cua en la clas-
sificació, serà el primer rival del
conjunt groc en aquest 2020.

El darrer partit del mes, set

dies més tard a la pista de l’Alcoi
(actualment, el tercer classifi-
cat), també serà l’enfrontament
que posarà el punt final a la pri-
mera volta de la competició.

L’HCSJ encetarà la segona
meitat de la lliga el primer cap de
setmana de febrer amb un altre
partit a domicili, a la pista del
PHC Sant Cugat, cinquè, rival
directe dels santjustencs. Per
veure el primer partit de la sego-
na volta a la Bonaigua caldrà es-
perar fins al dissabte 8 de febrer,
amb la visita del segon classificat,
el SHUM de Maçanet. 

Cara i creu per a Esplugues i
Sant Joan en l’estrena del 2020
HANDBOL4Una de freda i una
de calenta. L’any 2020 ha arren-
cat amb la desena victòria de la
temporada per a l’Handbol Es-
plugues... i amb l’onzè partit per-
dut del CH Sant Joan Despí. 

El conjunt espluguí va acon-
seguir un triomf de prestigi a Bar-
celona contra l’Handbol Poble-
nou (27-35) en una victòria que
no va estar assegurada fins a la
recta final del matx. Els blaus tan-
caran el primer mes de l’any
amb un viatge a Banyoles (en el
primer partit de la segona volta)
i a les Moreres contra l’OAR de

Sabadell el dia 26, mentre que el
febrer arrencarà amb un des-
plaçament a Mataró.

Els santjoanencs, en canvi, se-
gueixen immersos en una mala
dinàmica (tres derrotes en els
darrers quatre partits) i després
de perdre a Montcada (31-24) en
la primera jornada de l’any, cauen
a l’avantpenúltima posició. L’e-
quip blanc-i-vermell encetarà la
segona volta el pròxim dissabte 18
a casa contra un CH Sant Esteve
en hores baixes, mentre que l’úl-
tim partit d’aquest mes serà una
visita a l’Handbol Sant Vicenç. 

Futbol | L’Atlètic Sant Just vol deixar enrere la mala dinàmica
Dos mesos sense guanyar. L’Atlètic Sant Just vol posar el punt final a una mala ratxa de
resultats (dos empats i tres derrotes) abans que s’acabi el mes. Abans que s’acabi el mes,
el conjunt groc rebrà la UD Viladecans i visitarà la Bòbila per jugar contra el CF Gavà.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

El Levante inicia el 2020
empatant a les Planes
La mala ratxa de tres
derrotes seguides s’ha
acabat... tot i que el

2020 no ha començat amb una
victòria. El primer equip del Le-
vante las Planas va empatar con-
tra el Son Sardina (2-2) en el pri-
mer partit de l’any per a les ver-
melles, que també va significar l’i-
nici de la segona volta.

Les santjoanenques es man-
tenen en la cinquena posició
amb 23 punts (dos menys que

l’Europa i dos més que el Vic Riu-
primer), tot i que els dos primers
classificats, l’Espanyol B i el Sant
Gabriel, segueixen marcant un
ritme de puntuació gairebé in-
aguantable per a la resta.

L’equip viatjarà al camp del
Pallejà el pròxim diumenge 19 i
tancarà el primer mes de l’any al
Municipal de les Planes set dies
més tard contra les vigatanes. El
primer matx del febrer serà el dia
2 al camp del Terrassa.

La lliga serà l’únic repte per a l’equip en aquest tram final de curs. Foto: AEPE
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El 2020 és un any de novetats per a Anna
Maria Villalonga. A més d’estrenar-se
com a directora del festival Tiana Negra,
presenta un nou llibre: Els dits dels arbres.
Es tracta d’una novel·la que juga amb la
metaliteratura i que mostra sense tabús
una malaltia mental, la que pateix la Ire-
ne, que acaba de sortir del psiquiàtric des-
prés de dos anys d’internament.  

Llibres

Els dits dels arbres
Anna Maria Villalonga

El cirurgià Marcos Hourmann puja a l’es-
cenari per representar la seva història real.
L’any 2005, va ajudar a morir una pacient
de 80 anys amb molt patiment físic i amb
només unes hores d’esperança de vida.
Mesos després, va rebre una notificació
del jutjat: l’hospital l’havia denunciat i li de-
manaven 10 anys de presó per homicidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Celebraré mi muerte
Hourmann, San Juan i Morilla

Famosos per la cançó Cool Kids, que va ser
un èxit mundial l’any 2013, els quatre ger-
mans Seriota tornen aquest 2020 amb el
seu segon àlbum d’estudi: Lonely Gene-
ration. Els de Los Angeles han gravat dot-
ze cançons, totes amb els seus respectius
videoclips dirigits per Danny Drysdale, co-
negut per col·laborar habitualment amb
el grup The Killers.

Música

Ara fa un any, la sèrie britànica Sex Edu-
cationva aterrar a Netflix i va convèncer el
públic. Després de 365 dies d’espera,
aquest gener tornarem a veure l’adoles-
cent Otis Milburn (Asa Butterfield) convi-
vint amb la seva mare, la sexòloga Jean Mil-
burn (Gillian Anderson), i fent negocis amb
una clínica de teràpia sexual a l’institut de
la mà de Maeve Wiley (Emma Mackey).

Pelis i sèries

Sex Education
Laurie Nunn

Lonely Generation
Echosmith

En tres actes
En tres actes és un tríptic expositiu que acull la Fundació
Suñol a Barcelona des d’aquest mes de gener i fins a fi-
nals d’abril, comissariat en col·laboració amb Valentín
Roma. Dividit en tres episodis, pretén mostrar les línies
argumentals de la Col·lecció Josep Suñol, una de les

col·leccions privades d’art contemporani més extenses
de l’estat espanyol. De moment, es pot veure el primer
acte, que recupera les obres mestres més conegudes i
es planteja la següent pregunta: “Què fa immortal un

artista, què el llança cap a la posteritat?” .     

És innegable que Núria Espert (L’Hospitalet de
Llobregat, 1935) és un dels grans noms del te-
atre català: ho avalen una trajectòria de setan-
ta anys damunt dels escenaris i premis com el
Princesa d'Astúries de les arts o el Butaca a la
millor actriu. Ara, amb 84 anys, Espert ha co-
mençat el 2020 amb força. Aquest gener, ha
tornat a l’escenari que la va veure debutar, el
del Teatre Romea, i ho ha fet amb el Romance-

ro gitano de Federico García Lorca, el seu au-
tor predilecte. D’altra banda, ha estat recone-
guda amb el premi Christa Leem del 2020, un
guardó que en altres edicions han rebut artis-
tes com Joan Manuel Serrat o Patti Smith. Els
organitzadors consideren que l’actriu hospita-
lenca “ha traspassat tota mena de fronteres” 

i que, “amb ella, el teatre es va fer dona”. 

N Ú R I A  E S P E R TQUI ÉS?
Ser una de les grans actrius catalanes
Acumula set dècades d’experiència als escenaris

Famosos

Guanyar el premi Christa Leem 2020 
A més, aquest mes ha tornat al Romea, on va debutar 

Tothom l’admira
Els amants del teatre celebren el premi i el retorn al Romea

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia
No t’ho perdis

| Silver Falls 3
Aquest joc de terror ens porta a Silver Falls, un poble atrapat en el
temps que està ple de criatures perilloses. Per a Nintendo 3DS.  

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIJOUS 23 DE GENER
18:00 Una de les sessions del mes del Forma’t

per treballar! s’anomenarà Descobreix la for-
mació ocupacional. / Oficina Jove d’Emanci-
pació.

DISSABTE 25 DE GENER
21:00 Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla' ens por-
ta el monòleg La vida es rocanrol i quan aca-
bi, posarà música a la nit amb un concert de
la seva banda, Los Mojinos Escozíos. / Audi-
tori Miquel Martí i Pol.

DIMARTS 28 DE GENER
16:00 La tarda del darrer dimarts d’aquest
mes es farà una nova jornada de l’assessoria
de salut, on es tractaran temes com trastorns
d’alimentació, suport en la presa de decisions.
/ Oficina Jove.

DISSABTE 18 DE GENER
11:00 Els calaixos del cel serà el títol del llibre se-
leccionat per a la pròxima sessió del Club de
lectura, que coordinarà Ada Cusidó. Activitat
pensada per a majors de tres anys.  / Biblio-
teca Joan Margarit.

DILLUNS 20 DE GENER
19:00 L’Agrupació Fotogràfica Sant Just ha
preparat la xerrada mensual del cicle El fo-
tògraf convidat, que enguany es farà amb Fre-
deric Garrido, Mestre de la Federació Inter-
nacional de l’Art Fotogràfic. / La Vagoneta.

DILLUNS 20 DE GENER
SANT BOI Alícia Kopf, autora de Germà de gel,
conversa sobre la seva novel·la i la seva con-
dició de familiar d’una persona autista. Pen-
sat per a professionals i familiars (18:00). /
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

DIUMENGE 26 DE GENER
SANT FELIUDansa d'agost, de la companyia En-
ric Borràs, serà una de les propostes escèni-
ques de la recta final del mes (18:30). / Cen-
tre Parroquial - Sala del teatre.

DISSABTE 18 DE GENER
SANT JUST Partit d’hoquei patins corresponent
a la 10a jornada de l’OK Liga Plata Sur entre
l’HC Sant Just i el CP Las Rozas (17:45). / CEM
La Bonaigua.

SANT BOI Cuando el amor se llama
odio, de Ricard Pérez Braña, es pre-
sentarà el darrer dilluns del mes. / Bi-
blioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Ricard Pérez Braña presenta 
el seu darrer llibre a Sant Boi

Dilluns 27 de gener a les 18:00

Elena Matencio, de Foodieslab, s’en-
carregarà d’aquesta sessió monogrà-
fica per ensenyar a preparar croque-
tes. / Espai Gastronòmic Foodieslab del
Mercat Municipal.

Una sessió per aprendre a
preparar delicioses croquetes
Dissabte 18 de gener a les 11:00

El club de lectura de novel·la negra
(amb la inclusió d’una obra encara per
determinar) serà un dels darrers actes
d’aquest mes. / Sala d’actes de la Bi-
blioteca La Bòbila.

El primer mes del 2020 es
tancarà amb el Club de lectura

Dimarts 28 de gener a les 19:00

ESPLUGUES Partit de futbol sala de la
17a jornada de Primera Divisió entre
la Penya Esplugues i l’FS Bilbo. / CEM
Les Moreres.

La Penya Esplugues debuta en
l’any natural contra l’FS Bilbo
Dissabte 18 de gener a les 16:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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