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El temporal Glòria fa
evident el greu problema
que tenim amb el plàstic
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L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.

Les fotos, que han corregut
com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.

Com adverteix Mercè Giro-
na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.

Tal com revelen les dades de
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.

Això fa que molts materials
que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carre-
ga la responsabilitat a les per-
sones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.

Per això, les entitats ecolo-
gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.

Un exemple és el projecte re-
WINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar
» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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Els semàfors

TSJC
Esplugues, Sant Joan i Sant Just han vo-
tat en contra de la proposta del Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya per cen-
tralitzar els jutjats de violència masclista a
Sant Feliu, una mesura que dificultaria les

possibilitats de les dones de denunciar.
pàgina 6

AE Penya Esplugues
El sènior femení de Robert Caneda con-
tinua enllaçant, setmana rere setmana

en aquest 2020, grans resultats. L’equip
encara no ha perdut d’ençà que ha co-
mençat l’any i ja s’ha situat en el vuitè
lloc, en el qual va acabar el curs passat. 

pàgina 12

Sant Joan Despí
Més de mig miler de persones van sortir
al carrer per mostrar el seu rebuig a l’as-
sassinat masclista que, el 28 de gener,
va arrabassar la vida d’una dona a la

ciutat. És el quart crim masclista que hi
ha a Catalunya des de principis d’any. 

pàgina 8

La lupa

per @Modernetdemerda

La resistència

Són quarts de deu del vespre. Vine, nen,
que ens faràs de bufó una estona. Ens
fas riure molt, ets graciosíssim. Acos-
ta’t, seu aquí i explica’ns les teves coses,
digue’ns com és el dia a dia allà a la tri-
bu, què mengeu, com teniu llum a les
nits, quins draps us tapen les vergony-
es. Ens fa molta gràcia el teu accent i la
teva manera de parlar tan subdesen-
volupada. Has vist mai...?
Espera. Mira, això és un
boli, serveix per dibuixar
coses. És per a tu. Desa-te’l
i demà no t'oblidis d'ense-
nyar-lo als teus pares. Ens
fas riure molt, ets gracio-
síssim, torna’ns a dir pilotes.

Són quarts de deu del matí. Vés, nen,
vés cap a casa teva. No et fa vergonya ser
encara per aquí? Ja no ens fas gràcia, ens
fas més aviat pena. Ets ridícul, que no et
veus? Aquest posat de vell setciències,
aquest accent tan profund. Que no us
hem posat escoles per educar-vos? Que
no hem invertit prou per fer-vos perso-
nes? Deixa estar aquest dialecte tribal i
aprèn a parlar la llengua d'una vegada,

la de veritat. Estàs posant en perill la ci-
vilització que tantes morts ens ha costat,
ets una amenaça i un descrèdit pel nos-
tre país. És igual, torna-te'n, agafa el bas-
tó i torna-te’n a la muntanya. No et vo-
lem tornar a veure.

I en dos actes s’escriu la història d’a-
quest estrany i decadent país. De la glò-
ria absoluta al menyspreu i la burla, per-

què la comèdia els fa gràcia fins que els
en deixa de fer. La diversió acaba tan
bon punt intueixen una mínima possi-
bilitat d'esquerda. Temen que se'ls es-
micoli aquest imperi que ja els va néi-
xer esmicolat, i per això de sobte el nen
prodigi ja no els sembla un nen prodi-
gi perquè els ensenya les seves febleses,
les seves vies d'aigua. La maleïda dife-
rència resistent. El nen no és res més

que un avís, i ells es posen en guàrdia.
Perquè com ell n’hi deuen haver molts
més, i junts poden acabar amb l’Espa-
nya que han construït a hòsties.

L’episodi de les pilotes és un episo-
di més, pot semblar menor, però és tre-
mendament revelador. Els dos actes
que hem viscut retraten una part sig-
nificativa d’un país significatiu. Quina

gràcia que ens fas, però no
tornis a parlar d’aquesta
manera. Com hem rigut
amb tu, però per què l'es-
panyol no és la teva llengua.
Torna-la a tocar, però a par-
tir d'ara no siguis tan dife-
rent. Diverteix-nos, però no

em tornis a fer dubtar de la meva for-
ça mai més, miserable.

Montoro és la diferència que els ha
congelat el somriure tota la vida. És el
culpable d'haver-los creuat el cable de
la burla amb el de l’honor. Un nen que
simbolitza la resistència, aquest tur-
ment que no s’acaba. I per això, de la
nit al dia, per a molts les pilotes han
deixat de ser tan bones.

La diversió acaba tan bon punt intueixen
una mínima possibilitat d’esquerda: 

temen que se’ls esmicoli aquest imperi

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-
cieron con el divorcio,

el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un

piso por ser periodista.
Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-

nòfob populista de mas-
ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas
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La Penya Esplugues trenca 
la mala ratxa de sis derrotes1

2
L’oposició de Sant Just reclama 
solucions per a la llar d’infants Tic-Tac

L’Ajuntament d’Esplugues serà acusació 
popular en l’assassinat masclista

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

Mesures
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 Safata d’entrada

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez #Oscars2020

Catalunya: estat d'ànim
per Amadeu Palliser Cifuentes

Últimament prolifera un estat de
revisionisme pessimista. Exem-
ples d’això són la recollida de sig-
natures contra els talls de la
Meridiana, el comunicat de par-
tits unionistes informant que
alguns comerciants de la zona
s'han queixat per la pèrdua del
seu nivell de negoci per aquests
talls o articles com el d’Antoni
Bayona (Cap on anem?, publi-
cat a l’Ara l’11 de febrer). 

Evidentment, l’estat d’ànim
és subjectiu, però hem de ser ca-
paços d’objectivar l’onada d’in-
formació i intentar contextua-
litzar-la. Seguint amb els exem-
ples citats, veiem que la recolli-
da de signatures va ser ridícula

i que el decrement comercial és
inexistent: a les 20.00 h els co-
merços ja tanquen, els clients de
la zona poden accedir sense pro-
blemes i, de fet, fins i tot alguns
fan “l'agost”. D’altra banda, els
articles analitzant el referèn-
dum escrits en l'actualitat, sen-
se ponderar la perspectiva del
moment, manquen de rigor his-
toricista.

Malgrat aquesta onada, con-
sidero que hem de persistir, sent
conscients que tot és molt difícil
i costós i que ningú ens regala-
rà res. Però rendir-se, abaixar els
braços, és oblidar-se dels presos
i exiliats, i això ni s’ho mereixen
ni podem permetre’ns-ho.

@diegosoro: Pues ya estaría. Los organi-
zadores cancelan el Mobile World Con-
gress de Barcelona por la crisis del coro-
navirus.

#CauElMobile
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JUSTÍCIA4Tots els partits del Ple
van donar suport a una declara-
ció institucional que s’oposa al
tancament dels jutjats de vio-
lència contra la dona que ac-
tualment hi ha a la ciutat.

Aquesta declaració es va fer
arran de la proposta que va fer el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en què posava sobre la
taula la possibilitat de concentrar
tots els tribunals dedicats a la vio-
lència masclista a les capitals de
comarca. En aquest sentit, els jut-
jats que ara hi ha a la ciutat
s’haurien de traslladar a Sant
Feliu de Llobregat. Sant Joan i
Sant Just també s’hi oposen.

ATENCIÓ DE PROXIMITAT
En la declaració, tots els partits
consideren que “la redistribució
del sistema de justícia no pot
anar en detriment de l’atenció de
proximitat a les víctimes de vio-
lència masclista”.

En el mateix document tam-

bé asseguren que, duent a ter-
me aquesta concentració, el
TSJC aniria en contra de la Llei
Orgànica de Mesures de Pro-
tecció Integral contra la Vio-
lència de Gènere, que diu que
s’ha de “facilitar la proximitat en
el procés de denúncia i guanyar
en especialització i sensibilitat”
i que l’alt tribunal va “en direc-
ció contrària”.

En aquest sentit, consideren

que concentrant els tribunals de
violència de gènere a determina-
des ciutats pot augmentar “la im-
punitat dels delictes i la seva es-
calada en nivell de gravetat”.

De fet, el text remarca la im-
portància de la proximitat a
l’hora de poder acudir a la justí-
cia per denunciar aquests casos,
una mesura que facilita les coses
a les dones que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat.

Façana dels jutjats d’Esplugues. Foto: Gemma Sànchez/ACN

Tots els partits rebutgen perdre
els jutjats de violència masclista
» El Ple aprova una declaració per mantenir-los aquí davant la 

proposta del TSJC, que vol concentrar-los en ciutats com Sant Feliu

Noves tecnologies per millorar
l’eficiència energètica

MEDI AMBIENT4L’Espai Ba-
ronda és l’equipament públic
triat per fer una prova pilot que
vol aprofitar la intel·ligència ar-
tificial per millorar l’eficiència
energètica a l’edifici. Es tracta
d’un projecte del Laboratori
SmartCatalonia, una iniciativa
de la Generalitat en què una sè-
rie de municipis i entitats terri-
torials ofereixen els seus edificis
i espais públics perquè les pimes
hi puguin provar els seus in-
vents i solucions TIC.

En aquest cas, l’Ajuntament
s’ha aliat amb la companyia Wi-

beee per instal·lar un servei d’a-
larmes automàtiques que es dis-
pararà quan detecti consums ex-
cessius. L’objectiu és compro-
var si aquest sistema permet mi-
llorar l’eficiència energètica d’a-
quest edifici.

Per fer-ho, l’empresa ins-
tal·larà un petit equip al dife-
rencial d’entrada que enviarà
la informació que reculli a una
web i a una aplicació. Aquest sis-
tema permetrà que l’Ajunta-
ment controli la despesa ener-
gètica en temps real i hi apliqui
mesures per millorar l’eficiència.

Els pressupostos participatius
reben més de 140 propostes

PARTICIPACIÓ4Els pressupos-
tos participatius d’aquest 2020
ja estan en marxa. Aquest any,
els veïns i veïnes poden triar a
què es destinen fins a 245.000
euros dels comptes municipals.

I la iniciativa s’ha rebut amb
entusiasme pels espluguins i les
espluguines, que ja van fer més
de 140 propostes en la primera
fase, en què tots els ciutadans del
municipi podien participar, i
que es va tancar a mitjans de ge-
ner. Ara, els treballadors dels ser-
veis tècnics de l’Ajuntament fa-
ran la valoració tècnica, econò-

mica i estratègica de les diferents
propostes rebudes, per com-
provar si es poden dur a terme
i si són viables econòmicament.

Un cop acabat aquest procés,
del 2 al 8 de març s’obrirà un
nou període d’aclariments, per
resoldre els dubtes que puguin
tenir els veïns i veïnes. Un cop fi-
nalitzats els aclariments, tots
els ciutadans podran votar les
propostes definitives.

Una edició més, la majoria de
les propostes demanen obres
de millora i manteniment a l’es-
pai públic i als equipaments.

Samuel Umtiti declara
per les destrosses en un xalet
TRIBUNALS4Samuel Umtiti, ju-
gador del Futbol Club Barcelona,
va declarar dijous 6 al matí al Jut-
jat de Primera Instància de la ciu-
tat per uns desperfectes que hau-
ria provocat al xalet on va viure
de lloguer fins a finals del 2018.

Segons el testimoni de la pro-
pietària de l’habitatge, el defen-
sa francès hauria fet malbé el par-
quet i la piscina, entre altres des-
trosses, i per això li reclama
183.000 euros.

Com recullen diferents mit-
jans, durant el judici el futbolis-
ta va negar que ell o algú del seu
entorn fos el responsable d’a-
questes destrosses i va assegurar
que mai havia fet cap festa a
l’habitatge. A més, també va ex-
plicar que tenia dues persones
contractades per fer la neteja i el
manteniment.

Després del judici, Umtiti va
marxar cap a Bilbao per jugar l’e-
liminatòria de Copa amb el Barça.

Seguretat | Baixen els robatoris a l’interior dels domicilis
Segons les dades anunciades al Consell de Seguretat Ciutadana, els robatoris a

l’interior dels domicilis de la ciutat es van reduir un 29% l’any passat. Així doncs,
segons els diferents cossos de seguretat, es van registrar 113 fets delictius.
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Sant Joan Despí

SOCIETAT4Quan la comarca
encara no s’havia refet del doble
assassinat que hi va haver a Es-
plugues el dia de Reis, en què un
home va arrabassar la vida de la
seva parella i la seva filla, la vio-
lència masclista va tornar a se-
gar la vida d’una altra dona,
aquest cop a Sant Joan, conver-
tint-se en la quarta víctima de
violència de gènere d’aquest
2020 a Catalunya.

Els fets van passar la mati-
nada del 28 de gener, quan els
Mossos d’Esquadra van trobar el
cos d’una dona morta al seu pis
del carrer Marià Tarrida, al ba-
rri del Centre. Els agents van
anar-hi després de rebre l’avís
d’un familiar que els va explicar
que feia hores que intentava po-
sar-se en contacte amb la dona
però ella no el responia.

Després de trobar el cos de la
víctima, la policia catalana va po-
sar en marxa un operatiu que va
acabar amb la detenció de la seva
parella a l’aeroport del Prat, on
volia agafar un vol per fugir del
país. Segons han explicat els
Mossos a Línia Tres, el jutjat
d’instrucció número 7 de Sant
Feliu, encarregat de la investi-
gació, va decretar la presó pre-
ventiva sense fiança del princi-
pal sospitós del crim.

CRITS I BARALLES
Després de conèixer els fets, des
del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya van explicar que
no constaven antecedents poli-
cials ni denúncies per maltrac-
taments o violència de gènere
entre la parella.

El que sí que va explicar una
veïna de la víctima a l’Agència

Catalana de Notícies és que ha-
via sentit baralles, crits i cops so-
vint i que, en una d’aquestes si-
tuacions, va decidir trucar als
agents de la Policia Local.

Fonts municipals confirmen
que els agents locals van rebre
aquest avís però que, un cop van
arribar al domicili, ja no se sen-
tia cap baralla i, tot i tocar el tim-
bre diverses vegades, ningú els
va obrir la porta.

RÀBIA I DESCONSOL
El mateix dia dels fets, dimarts
28 de gener, al vespre, l’Ajunta-
ment va convocar un Ple ex-
traordinari en què tots els partits
van aprovar per unanimitat una
declaració de rebuig i condem-
na als fets.

Durant l’acte, l’alcalde Anto-
ni Poveda va expressar “el des-
consol, la tristesa, la ràbia, la in-
dignació i el rebuig” que els sant-
joanencs i les santjoanenques
senten davant d’aquest crim.
També va voler transmetre a la

família i als amics tot el seu su-
port i l’acompanyament davant
d’aquest crim. A més, Poveda va
anunciar que l’Ajuntament es
personarà com a acusació popu-
lar quan el cas arribi a judici.

REBUIG CIUTADÀ
Després del Ple, una concentra-
ció va reunir més de mig miler de
persones a les portes del con-
sistori en una manifestació per
mostrar el rebuig dels veïns i veï-
nes a aquest crim.

Durant l’acte, l’alcalde Pove-
da va llegir un manifest on va de-
nunciar la xacra de la violència
masclista, que va qualificar de
“situació dramàtica” que des de
principis d’any ja ha posat fi a la
vida d’una desena de dones a tot
l’Estat.

Un cop acabada la lectura del
manifest, tots els presents a la
concentració van mantenir uns
minuts de silenci en homenatge
a les víctimes i l’Ajuntament va
decretar tres dies de dol.

Moment de la concentració davant de l’Ajuntament. Foto: Àlex Recolons/ACN

L’Ajuntament serà acusació
popular en l’assassinat masclista
» Mig miler de persones rebutgen el crim en una concentració
» Detenen el principal sospitós a l’aeroport quan intentava fugir

Els Tres Tombs omplen
la ciutat d’activitats i animals

TRADICIÓ4La primera Festa
dels Tres Tombs organitzada
per la Colla Tres Tombs, una en-
titat sorgida de la Colla de Ge-
ganters, va ser tot un èxit.

Les activitats van començar
dissabte 8 a la tarda amb l’en-
trega de la bandera al local de la
Cooperativa de Pagesos. De fet,
aquest acte va servir per recu-
perar l’antiga bandera que el
Sindicat de Pagesos feia servir a
començaments del segle XX,
una manera de visibilitzar el
canvi de responsables en l’orga-
nització de la festa.

Després de la cercavila pels
carrers es va fer l’entrega de la
bandera al Foment Cultural i Ar-
tístic, on es va fer el Ball dels Tres
Tombs.

El plat fort de la festa va arri-
bar diumenge 9 amb la cercavi-
la dels Tres Tombs, que va arren-
car al recinte firal i que va passar
pel Foment per recollir la ban-
dera, on es va fer una degustació
de coca i vi dolç. Després, carros
i animals van rebre la benedicció
davant de l’església de Sant Joan
i van completar les tres voltes
pels carrers del Centre.

Instal·len unes pantalles
per reduir el soroll de la B-23
INFRAESTRUCTURES4L’Ajun-
tament ha anunciat que ins-
tal·larà pantalles acústiques per
reduir el soroll del trànsit en un
tram de l’autovia B-23 que pas-
sa pel costat del barri de Torre-
blanca. El tram on s’instal·laran
els panells és de 124 metres i va
des d’abans de l’avinguda de la
Generalitat fins al pont del fe-
rrocarril.

Les pantalles, que faran tres
metres i mig d’alçada, pretenen
minimitzar el soroll del trànsit
que passa per aquesta via i que
arriba a les cases situades més a

prop. El 2018, ja es va fer una
instal·lació similar a la zona de
les Begudes.

A més, per millorar l’efecte
d’absorció del so i per reduir-ne
l’impacte visual, es plantarà una
espècie vegetal trepadora que
cobrirà les dues bandes de la
pantalla.

La previsió és que les obres,
que en alguns casos es duran a
terme de nit, és que es facin des
de la mateixa autovia i que esti-
guin enllestides a mitjans d’abril.
Per fer-les, l’Ajuntament hi des-
tinarà 207.021,53 euros.

Televisió | Ariadna, expulsada a la primera gala d’OT
El pas pel concurs de cant ‘Operación Triunfo’ de la santjoanenca Ariadna

Tortosa ha estat molt breu. L’única representant baixllobregatina al programa,
que ha donat a conèixer artistes com Aitana, va ser expulsada en la segona gala.
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Sant Just Desvern

POLÍTICA4Ciutadans es queda
sense representació al Ple sant-
justenc després de l’expulsió de
l’únic regidor que van aconseguir
a les eleccions municipals del
maig passat. Els taronges van
prendre la decisió després del Ple
de gener, quan Kiko Ferrer va fer
un discurs on demanava discul-
pes pel comportament dels di-
putats del seu partit al Parla-
ment. Ho deia en referència als
crits de “delinqüent” que la ban-
cada taronja va proferir contra el
president Torra. En la seva in-
tervenció, Ferrer va dir que el Par-
lament és la institució “més im-
portant de Catalunya, no és el co-
rral de la Pacheca”.

Aprofitant que tenia la pa-
raula, l’ara exregidor de Ciuta-
dans va denunciar que patia “mò-
bing” per part del partit perquè es
va abstenir en una moció pre-
sentada per ERC on els republi-
cans defensaven la immunitat
d’Oriol Junqueras.

Ferrer va explicar que s’havia
abstingut perquè la notícia va
sortir el mateix dia i, sense di-
rectrius del partit, havia pres la
decisió de respectar la decisió
dels jutges, com sempre han de-
fensat que fan els taronges.

Davant de les pressions re-
budes, en què considera que
l’havien tractat de “Llucifer”, Fe-
rrer va explicar que s’havia donat
de marge fins al congrés del par-

tit, que s’ha de celebrar el 15 de
març, per decidir si continuava al
partit o si passava a ser regidor no
adscrit.

L’endemà del Ple, des de Ciu-
tadans li van comunicar que l’hi
obrien un expedient disciplinari
greu i que el suspenien tempo-
ralment com a militant del partit.
Tot i que Ferrer encara pot recó-
rrer la decisió, ja ha anunciat que
passarà a ser regidor no adscrit.

Kiko Ferrer, primer per la dreta, denuncia pressions del partit. Foto: Arxiu

Ciutadans expulsa del partit
l’únic regidor que tenia al Ple
» El partit ho va decidir després que el regidor denunciés mòbing
» Kiko Ferrer mantindrà l’acta i passarà a ser regidor no adscrit

Acord entre Ajuntament
i entitats per la Festa Major

FESTES4La Festa Major se ce-
lebrarà del 31 de juliol al 6 d’a-
gost amb activitats durant tots
els dies que no es contraprogra-
maran. D’aquesta manera, l’op-
ció que l’Ajuntament va propo-
sar a les entitats, que pretenia
concentrar totes les activitats
durant quatre dies i fer-les gai-
rebé totes al camp de futbol, ha
quedat descartada.

L’acord, que es va aconseguir
després d’una nova reunió entre
entitats i consistori que es va ce-
lebrar dilluns 3 i que va desen-
callar la negociació, ha obligat a

canviar de dia algunes de les ac-
tivitats, com per exemple el co-
rrebars, que es farà dissabte, o el
sopar de Festa Major, que se ce-
lebrarà divendres.

Segons Ràdio Desvern, en la
trobada també es va pactar que
divendres hi haurà un concert
amb una orquestra, un grup de
cert renom i un punxa discos i
dissabte tocaran dos grups de
versions i actuarà un punxa dis-
cos que tancarà la nit. Tots
aquests concerts es faran en un
escenari fix que s’instal·larà al
camp de futbol.

L’Institut dona per tancat
el cas d’assetjament masclista
SOCIETAT4La direcció de l’Ins-
titut considera que el cas d’as-
setjament que l’assemblea fe-
minista Empoderament Lila va
denunciar aquest setembre està
tancat.

Segons el comunicat del cen-
tre, la comissió interna va re-
collir diversos testimonis que
van explicar els “comentaris
inadequats o actuacions poc
apropiades per part d’un do-
cent”. El procediment explica
que els fets van passar “fa tres
o quatre cursos” i per això con-
sidera que han prescrit. Da-

vant d’això, i dels “pocs casos
que han aportat el seu testimo-
ni”, la comissió conclou que es
tracta d’una “falta lleu”.

En un altre comunicat, el
Sindicat d’Estudiants del centre
denuncia que l’Institut ha
menystingut i qüestionat les víc-
times i ha invisibilitzat els fets i
per això es mostren en desacord
amb les conclusions de la co-
missió interna.

A més, reclamen mesures
per evitar que es tornin a repe-
tir al mateix centre situacions
d’aquest tipus.

La sèrie Sant Just Fever aspira
a guanyar els premis VOC

CONCURS4La websèrie Sant
Just Fever és un dels projectes fi-
nalistes de la quarta edició del
VOC, la mostra de cinema i au-
diovisual impulsada per Òm-
nium Cultural que vol estimular
la producció de continguts au-
diovisuals de qualitat en llengua
catalana.

La sèrie dirigida per Pau Ar-
dèvol Moragues competeix en
la secció Sala Oberta, una nova
categoria del certamen dirigida

als nous formats audiovisuals,
com les websèries.

Sant Just Fever explica la
tasca del cos de policia local, que
ha d’investigar una onada de
crims que atemoreixen la ciutat
i que són provocats per una dro-
ga anomenada ‘pantera rosa’.

La història se situa el 1982 i
ressegueix diferents personat-
ges pintorescos que cauen en
una espiral de violència compli-
cada d’aturar.

Mobilitat | Primers accidents amb patinets elèctrics implicats
Segons les dades recollides per l’Ajuntament, aquest gener s’han registrat els dos pri-
mers accidents amb persones ferides en què un dels vehicles implicats és un patinet

elèctric. Des de principis d’any, al municipi hi ha hagut vuit accidents amb cinc ferits.
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Esplugues vol augmentar
el reciclatge als comerços

MEDI AMBIENT4Targetes iden-
tificatives als comerços i esta-
bliments de la ciutat perquè pu-
guin abocar grans quantitats
d’escombraries als contenidors
i reciclar correctament les dei-
xalles que generen. Aquesta és la
gran aposta de l’Ajuntament
d’Esplugues per augmentar la re-
collida selectiva entre el sector
comercial i de la restauració,
uns dels grans productors de dei-
xalles dels municipis.

La primera fase de la cam-
panya, que es va posar en marxa
a finals de gener, se centrarà en

els 400 comerços que generen
més escombraries dels 1.300 es-
tabliments comercials que hi ha
a la ciutat.

Des del consistori expliquen
que l’objectiu d’aquesta iniciati-
va és millorar la quantitat i la qua-
litat de la recollida d’escombra-
ries, evitant que hi hagi residus
que no toquen als contenidors. A
més, l’Ajuntament també està
treballant amb una nova taxa
d’escombraries que oferirà bo-
nificacions a l’impost a aquells co-
merços que separin correcta-
ment les deixalles.

SANT JUST4Un “rebost” de 110
quilòmetres quadrats a tocar de
casa. Aquesta és la idea que es
vol transmetre amb la campan-
ya ‘110 km2 de rebost’, impul-
sada pel Consorci del Parc Na-
tural de la Serra de Collserola.

L’objectiu d’aquesta acció,
que neix arran del projecte Ali-
mentem Collserola, pretén cons-
cienciar a la ciutadania de les
possibilitats agrícoles i d’ali-
mentació que ofereix un espai
natural a tocar de les ciutats
com és la Serra de Collserola.

I ho presenten com una pos-
sibilitat clau per arrencar la
transició cap a un sistema agro-
alimentari més sostenible, on la
gent tingui en compte l’impacte
negatiu que suposa el consum de
productes importats de l’altra
punta del món, ja sigui per l’im-
pacte mediambiental que pro-
voca com per les condicions la-
borals dels productors.

Per això, l’Ajuntament de
Sant Just Desvern s’han unit al
Consorci del Parc Natural i a cinc
municipis més que viuen a tocar

de la serralada per fomentar un
canvi d’hàbits entre els ciutadans
que permeti desenvolupar la
pagesia local, promocionant els
productes de proximitat, i en-
fortint el sector agrícola.

TERRITORI PERDUT
Des d’Alimentem Collserola ex-
pliquen que dels 110 quilòmetres

quadrats que ocupa el parc, no-
més un 6,4% es dediquen a l’a-
gricultura actualment.

En aquest sentit, recorden
que fa uns anys la superfície
que es cultivava a Collserola era
molt superior i calculen que, en
50 anys, s’ha perdut un 15% de
la superfície cultivada. Unes xi-
fres que evidencien la situació.

A la serralada es cultiven el 6% de les terres. Foto: Alimentem Collserola

Convertir Collserola en una
zona de producció agrícola

Seguretat | Baixen els robatoris a establiments a Esplugues
Els robatoris a comerços i establiments van reduir-se un 53,3% a Esplugues durant el

2019. Així ho recullen les dades que les forces de seguretat van donar a conèixer al Con-
sell de Seguretat Ciutadana, on van explicar que només van registrar set fets l’any passat.
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Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detectar
el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la platafor-
ma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir les imat-
ges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta manera, a pren-
dre decisions clíniques. Una innovació en el desenvolu-
pament del qual ha participat l'equip Cetir Ascires, al cos-
tat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que ja ha per-
mès tractar de forma més ràpida, precisa i personalitza-
da més de 10.000 pacients des de la seva implantació el
2018.

Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de pro-
gramaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de des-
envolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la de-
mència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tracto-
grafies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtu-
als en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%.
Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més en

la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postproces-
sament de les imatges, basat en l'obtenció de biomar-
cadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència ar-
tificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els es-
pecialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més ex-
actitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i do-
nant-li un autèntic tractament personalitzat".

Quan la millor tecnologia és només el principi 
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospitala-
ris i metges de Catalunya, de la mà de l'última innovació
tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch, res-
ponsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires, des-
taca: “La disponibilitat de la més moderna tecnologia as-
sociada amb els programes de postprocessament de les
imatges permet una detecció més precoç de la malaltia,
factor crucial en àmbit com l’oncològic, el cardiològic i el
neurològic, entre d’altres. Podem detectar també des de
microtrencaments musculars fins a danys provocats per
un infart de miocardi, estudiar miocardiopaties en etapes
molt precoces i quantificar, mitjançant algoritmes mate-
màtics, petites variacions no perceptibles per l'ull humà
que podrien estar associades a una determinada pato-
logia".

Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu

Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar 
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic

“El software bioinformàtic està instal•lat a
tots els equips de Diagnòstic per Imatge de
Cetir a Catalunya”
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Esports

Després de gairebé dues setma-
nes senceres sense partits, la Pe-
nya Esplugues afrontarà el segon
partit del mes el pròxim dissab-
te 15 a Majadahonda amb un ob-
jectiu: conservar la seva bona di-
nàmica de resultats. L’equip de
Robert Caneda encara no ha
perdut cap partit en aquest 2020
(tres victòries i un empat), una
bona sèrie de resultats que per-
meten que les blanc-i-vermelles
es consolidin en la vuitena posi-
ció de la classificació.

Un cop superat el desplaça-
ment a la Comunitat de Madrid,
les espluguines tancaran el mes
a les Moreres el dissabte 22 con-
tra el Cidade de As Burgas, men-
tre que l’últim partit del mes les
tornarà a portar a terres madri-
lenyes, per jugar contra el Lega-

nés. Aquests tres conjunts ocu-
pen posicions de la classificació
més baixes que l’AEPE.

LA BATALLA CONTINUA
Seguir guanyant per aconseguir
caçar el líder, en canvi, és l’ob-
jectiu del sènior masculí. El con-
junt d’Alfredo García encadena
victòria rere victòria des de fa sis

jornades (l’últim empat és del 15
de desembre de l’any passat a la
pista de l’AECS de l’Hospitalet),
tot i que el Les Corts UBAE en-
cara suma tres punts més.

Sant Sadurní (a casa), CCR
Castelldefels (a Can Vinader) i
Molins (de nou a les Moreres) se-
ran els pròxims tres reptes del
conjunt espluguí.

La Penya Esplugues vol
mantenir la seva bona ratxa

» Les de Robert Caneda han sumat 10 punts de 12 aquest 2020
» El sènior masculí continua perseguint el líder, el Les Corts UBAE

L’HC Sant Just es fa fort
en els partits a la Bonaigua

La magnífica tempora-
da de l’HC Sant Just en
la seva estrena a l’OK
Lliga Plata s’explica pels

magnífics resultats del conjunt de
Ferran Pujalte a la Bonaigua.
De fet, el conjunt santjusten no-
més ha perdut a casa contra el CE
Vendrell (2-3) en un partit que es
va jugar a principis del passat
mes de novembre.

L’HCSJ és sisè després de les
primeres 13 jornades (va perdre
en la primera jornada del mes a
Sant Cugat, per 8-4, però va re-
cuperar sensacions el passat dis-

sabte 8 derrotant el SHUM per
un clar 5-1), amb 21 punts, dos
menys que el Barça B i un més
que el CP Alcobendas.

La lliga s’aturarà durant el
tercer cap de setmana del mes, de
manera que els de Pujalte tin-
dran uns dies extra per preparar
els dos darrers partits del febrer.
El pròxim, doncs, serà el dime-
cres 26 a la pista del líder, el Ven-
drell. L’equip groc haurà de re-
cuperar-se ràpidament després
d’aquest esforç, ja que serà no-
més 72 hores més tard, a la Bo-
naigua contra el Sant Feliu.

Dimiteix un vicepresident de 
la UESJ per agredir un àrbitre
FUTBOL4Condemna fixada.
L’exvicepresident de la Unió Es-
portiva Sant Joan, Juan José
Rodríguez, haurà d’indemnit-
zar amb 300 euros un àrbitre per
“un delicte lleu de lesions”, se-
gons va informar El Far a finals
del mes passat.

La sentència del jutjat d’ins-
trucció número 3 de Sant Boi diu
que Rodríguez va agafar l’àrbitre
per la samarreta en un partit de
la categoria aleví disputat el pas-
sat 11 de gener, tot i que el jutge
diu que no es pot provar que l’ex-
mandatari (que va dimitir poc

més tard d’una setmana dels
fets, dimissió que va ser accep-
tada de forma immediata per
l’entitat) colpegés el pit de l’àr-
bitre, cosa que el jove col·legiat va
deixar escrit en l’acta del partit
que la UESJ va jugar contra l’Es-
cola Esportiva Llor de Sant Boi.

La darrera derivada d’aquest
serial és la inhabilitació de Ro-
dríguez per part de la Federació
Catalana de Futbol, que el passat
dia 11 anunciava que tindrà pro-
hibit exercir qualsevol càrrec de
responsabilitat en un equip du-
rant la resta de l’any.

Voleibol | El CV Esplugues encara la recta final de la temporada
Tancar el mes donant continuitat amb més bons resultats. El CV Esplugues, que ha guanyat

els dos primers partits del mes, encara ja les darreres cinc jornades de la lliga. El pròxim repte
per a l’equip serà una visita a Sòria, mentre que l’1 de març rebrà l’Aguere Ciudad de La Laguna.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Sant Just fa pinya per la
visibilitat de l’esport femení
INICIATIVA4L’Ajuntament de
Sant Just ha volgut sumar-se a la
campanya T’ho estàs perdent,
que vol promoure una major
presència de les dones esportis-
tes als mitjans. El consistori ha
proposat un repte als clubs de la
ciutat, demanant a les seves es-
portistes que pengin fotografies
a les xarxes socials tapant-se un
ull i fent servir les etiquetes
#ThoEstasPerdent, #esportfe-
meni i #SantJust.

De moment, el CB Sant Just
o l’HC Sant Just són algunes de
les entitats que ja han respost a
aquest challengeque els ha pro-
posat el consistori, que ha anun-
ciat que publicarà totes les foto-
grafies que rebi a la portada del
butlletí municipal del mes que ve.

María Vicente, Laia Palau,
Alexia Putellas, Laia Sanz i Mireia
Belmonte són les cinc esportistes
d’elit que s’han convertit en les ca-
res d’aquesta iniciativa.

L’equip encara no ha perdut cap partit aquest any. Foto: Jose Carrera / AEPE
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als
barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-

mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany
tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és

la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir
del concurs, la catalana es va convertir en la

veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-
talà. En aquest sentit, destaquen temes com

Aquella estrella de allá, de la banda sonora de
Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la
que li ha permès viure un dels moments més

importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb
nou artistes més, una versió plurilingüe de la

cançó Into the unknown, convertint-se així en la
primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIMECRES 19 DE FEBRER
19:00 Pau Vidal i Maria Llopis seran els res-

ponsables de la taula rondona Traduir novel·la
negra, emmarcada en el BCNegra. / Biblio-
teca La Bòbila.

DES DEL 19 DE FEBRER
Matí-Tarda El pròxim dia 19 es farà la inaugu-

ració de la mostra Jujol, l'arquitectura del co-
lor, que es podrà visitar fins a la segona set-
mana del mes d’abril. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Jujol-Can Negre.

DIVENDRES 28 DE FEBRER
20:00 Elena de Alós, del Foodieslab, s’encarre-

garà de coordinar aquest taller monogràfic
anomenat  Pastissos saludables per portar una
vida millor. El preu és de 12 euros. / Mercat
Municipal Barri Centre.

DIJOUS 13 DE FEBRER
18:30 L’auge de l’extrema dreta serà el nom de

la conferència en la qual Rocayah Navarro farà
un un recorregut per les causes i la trajectò-
ria històrica de l’actual augment de l’extre-
ma dreta a Europa.  / Can Ginestar.

DIMARTS 18 DE FEBRER
Tarda Una nova jornada perquè els veïns de la

ciutat i de la resta de la comarca demostrin
la seva solidaritat. A partir de les quatre de
la tarda hi haurà una unitat mòbil del Banc
de Sang al Casal de Joves.

DIVENDRES 14 DE FEBRER
SANT BOI Marta Ferrer i Clara Serra visitaran la

ciutat per encarregar-se de la conferència ano-
menada La ciència al costat de casa, que for-
ma part del cicle Soc dona i faig ciència
(18:00). / Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

DIMECRES 26 DE FEBRER
SANT FELIU El darrer dimecres del mes es farà

la darrera sessió de l’activitat El code club de
la Biblioteca (17:00). / Biblioteca Montser-
rat Roig.

DISSABTE 15 DE FEBRER
SANT JUST Partit de futbol corresponent a la vint-

i-unena jornada de Primera Catalana entre
l’Atlètic Sant Just i l’FC Alcarràs (18:15). / Camp
de futbol municipal.

SANT BOI Això serà un èxit serà el nom
de la proposta escènica que es repre-
sentarà en tres funcions. Les entrades
costen 3 euros. / Cal Ninyo.

Tres sessions de microteatre
a Cal Ninyo, a Sant Boi

Dijous 20 de febrer

Carles Paytubí, metge especialista en
medicina interna, s’encarregarà d’a-
questa conferència sobre el colesterol
per a les persones grans. / Aula Cultural
de la Gent Gran.

Una conferència
sobre el colesterol

Dimecres 26 de febrer a les 17:00

La regidoria de Joventut ha preparat,
per al penúltim dia d’aquest mes,
una sessió per aprendre a preparar plats
de la gastrononia turcasa. / Oficina Jove
d’Emancipació.

Una sessió de cuina turca
a l’Oficina Jove d’Emancipació
Divendres 28 de febrer a les 21:00

ESPLUGUES Partit de futbol sala co-
rresponent a la 21a jornada de Primera
entre la Penya Esplugues i el Cidade de
As Burgas. / CEM Les Moreres.

La Penya Esplugues tancarà el 
mes rebent el Cidade As Burgas

Dissabte 22 de febrer a les 18:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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