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Un jutge serà l’encarregat de de-
cidir qui són els propietaris dels te-
rrenys que hi ha al voltant de Can
Cervera. Ho haurà de fer després
que una desena de persones que
tenien diferents magatzems i tras-
ters als antics vestuaris de la Unión
Cultural Recreativa Deportiva Can
Cervera hagin presentat una de-
manda reclamant la propietat d’a-
quest espai que fan servir, en al-
guns casos, asseguren, des de fa
més de quaranta anys. Ho faran a
través de la figura de la usucapió,
un dret que permet reclamar com
a propi alguna cosa o espai quan
s’ha usat de forma continuada
durant anys i es pot demostrar
amb proves o testimonis. 
Però si el cas ha acabat en

mans dels tribunals és perquè, en
plena negociació sobre el futur
d’aquests trasters, l’Ajuntament va
anunciar un enderroc per “estat
ruïnós” que va executar en 48 ho-
res, sense deixar cap marge als pro-
pietaris perquè traguessin res del
que hi tenien, segons explica a Lí-
nia Tres Susana Sánchez, advo-
cada dels afectats.
Sánchez diu que, amb aquesta

decisió, el consistori va trencar un
pacte verbal que ella havia acon-
seguit amb el govern municipal
perquè aquest donés uns dies més
de marge als usuaris per treure el
seu material. A més, afegeix que no
és veritat que els trasters estigues-
sin en mal estat ni fossin un perill
per als usuaris, i denuncia que, en
entrar les màquines, no es van se-
guir les mesures de seguretat per
retirar els sostres d’uralita, que
contenen amiant, i que per això
l’enderroc està totalment aturat.
El primer tinent d’alcaldia i res-

ponsable de les àrees de Territori
i Sostenibilitat del govern d’Es-

plugues, Eduard Sanz, nega que
l’Ajuntament desconegués que hi
havia amiant. De fet, ha assegurat
a Línia Tresque el consistori està
supervisant les obres i que el pro-
cés no està aturat, sinó que estan
a l’espera que una empresa espe-
cialitzada s’encarregui de retirar
aquest material perillós.

“MALA FE DE L’AJUNTAMENT”
Sánchez considera que el govern
d’Esplugues, dirigit per Pilar Díaz,
“actua amb mala fe”, ja que es nega
a dialogar amb els afectats. Com a
exemple, explica que ha intentat
reunir-se amb l’arquitecte munici-
pal des de finals de desembre, però
que aquest ha anat posposant la tro-
bada per diferents motius. La lle-
trada considera que “no es pot par-
lar” amb aquest Ajuntament, a qui
acusa d’actuar “a les braves” per la
via dels fets consumats. A més, ar-
gumenta que “la propietat ha ofert

el caramel a l’Ajuntament” amb les
pistes de pàdel i l’aparcament i que
ho han agafat perquè no volen
“salvar un dels últims pulmons
verds” que queden a la ciutat.
Sanz assegura a aquest periò-

dic que el seu govern no ha actuat
amb mala fe i diu que, sobre la pos-
sibilitat de treure les eines dels tras-
ters, l’Ajuntament va endarrerir l’i-
nici de les obres una setmana per-
què els propietaris poguessin treu-
re el material que hi tenien. A més,
un cop començades les obres,
agents de la Policia Local van
acompanyar-ne d’altres que no
ho havien pogut fer abans, perquè
ara sí que és perillós entrar al re-
cinte, que està precintat per la
policia.
Pel que fa a l’enderroc dels tras-

ters, el tinent d’alcaldia explica que
l’arquitecte municipal va elaborar
un informe on advertia que esta-
ven en estat ruïnós i que es podien

ensorrar i que per això van dema-
nar a la propietat que els ende-
rroqués.
L’advocada dels afectats nega

que aquestes construccions esti-
guessin en mal estat i, a més, as-
segura que els operaris van fer mal-
bé una terrassa de la masia, un edi-
fici que la Direcció de Patrimoni de
la Generalitat té catalogat com a Bé
Cultural d’Interès Local pel seu va-
lor patrimonial. Sanz assegura
que a ells no els consta que això
hagi passat, ja que només s’han
d’enderrocar els trasters annexos
a la masia que no formen part de
l’estructura de l’edifici.
Sobre el futur dels terrenys, el

representant del govern municipal
diu que, actualment, aquests te-
rrenys no són urbanitzables i ha
confirmat que, per treure’n bene-
fici, la propietat ja ha demanat po-
der-hi construir unes pistes de
pàdel i un aparcament, un projecte

que està pendent de l’aprovació de
l’AMB. Davant la possibilitat de
construir-hi una zona residencial
més endavant, Sanz recorda que
caldria una requalificació dels te-
rrenys que els tribunals ja van re-
butjar el 2009 i que qui ho ha de
demanar és la propietat, però que
el seu govern no s’hi oposaria.

TEMPS DE DESCOMPTE
Pel que fa als pagesos que tenen
horts a tocar de la masia, alguns
d’ells expliquen a Línia Tresque te-
nien assumit que, tard o d’hora,
haurien de marxar, com ja van ha-
ver de fer els seus companys de l’al-
tre costat del torrent quan l’Ajun-
tament va fer les obres del col·lec-
tor. Per saber qui seran els afectats
i, en un futur, donar-los un hort
municipal, funcionaris de l’Ajun-
tament estan fent un cens dels te-
rrenys numerant cadascuna de
les parcel·les que hi ha a la zona.

Pau Massip
ESPLUGUES

De qui és Can Cervera?
» Els usuaris porten el cas als tribunals i reclamen com a seus uns trasters que usen des de fa dècades

» L’Ajuntament diu que estan en “estat ruïnós” i la propietat hi vol fer unes pistes de pàdel

Estat en què han quedat els trasters un cop iniciat l’enderroc i una de les parcel·les amb un dels números posats pels funcionaris municipals. Fotos: P. M.

A fons
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HC Sant Just
L’equip de Ferran Pujalte té a tocar la
salvació matemàtica en la seva primera
temporada a l’OK Lliga Plata. El conjunt
santjustenc, de fet, podria aconseguir 
renovar la seva presència a la categoria

abans que s’acabi el mes de març. 
pàgina 13

La lupa

per Xavier Graset

Existència

Aquells sobres que venien al quiosc,
i que quan els obries t’omplien el
terra de petits indis i vaquers, i de ni-
notets de soldats o amb gorra de pala
o amb barret en funció de si eren del
nord o sudistes americans, tornen al
meu cap. Ho veig ara mateix. La re-
creació del joc, que anava
complementada per l’ofer-
ta fílmica d’aquells anys,
em ve a la memòria, ara
havent llegit A l’horitzó,
una novel·la meravellosa
escrita per l’argentí resi-
dent a Brooklyn Hernán
Díaz, traduïda per Josefina Caball, i
editada per Periscopi. 
La conquesta de l’oest, que el relat

oficial havia revestit d’una èpica triom-
fant, ha quedat despullada pel pas del
temps. El genocidi de tants i tants po-
bles indis esdevé vergonya. El fotògraf
Edward S. Curtis en va fer gairebé un
inventari fotogràfic, i Hernán Díaz,
sense haver trepitjat el terreny, tam-

bé revela imatges, moments, perso-
natges, escenaris, accions amb pa-
raules ben trobades. “La nostra mis-
sió suprema és distingir les paraules
que ens permetin participar més ple-
nament en l’èxtasi de l’existència”, diu
un dels personatges de la seva novel·la. 

I just el protagonista, un jove im-
migrant suec, Hakan, que per un des-
cuit se separa del seu germà en co-
mençar el seu periple, l’un farà cap a
Nova York i l’altre a Califòrnia, és es-
cadusser, maldestre en paraules. Tot
i això, passarà anys en aquest recor-
regut de cerca del germà, iniciàtic,
amb trobades i aventures de tota
mena. Aprenent a ser en un desert.

Com diu Lorimer, un naturalista amb
qui coincideix: “Conèixer la natura vol
dir aprendre a ser”. Malgrat tot, Ha-
kan serà sempre un estranger en un
espai que encara no està definit del tot,
encara no està organitzat com a estat,
ni té consciència nacional. 

No estic convençut que
aquest anti-western agra-
di a Donald Trump. No-
més veient la seva reacció
al fet que l’Oscar a la mi-
llor pel·lícula hagi estat
per a Paràsits ja ho podem
intuir. No li ha agradat

que s’hagi premiat una pel·lícula
sud-coreana perquè els EUA hi tenen
conflicte d’interessos comercials.
Trump clama perquè es recuperi
l’estil d’Allò que el vent s’endugué. Si
veiés Paràsits, potser s’hi veuria re-
tratat i, si llegís A l’horitzó, li cauria
el món als peus. 

Publicat a El Punt Avui

Trump clama perquè es recuperi l’estil
d’‘Allò que el vent s’endugué’. 

Si veiés ‘Paràsits’ potser s’hi veuria retratat

Veure diputats d’Es-
querra i Junts per Ca-
talunya utilitzant les

agressions masclistes com una arma
partidista i electoralista, en lloc de po-
sar les dones al centre, em produeix
una profunda pena, la de constatar que
no entenen què és per a nosaltres
aquesta xacra.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El 8 de marzo se cele-
bra para que no vuel-
van a suceder atrocida-

des como las que sufrieron Nerea y
Martina, y sigue sufriendo su madre, Iz-
tiar; una madre sin hijas porque el sis-
tema no la creyó a ella, pero sí decidió
que el maltratador tenía que seguir
viendo a sus niñas.

Veo muchas faltas de
respeto con el tema de
Javier Ortega Smith y el

coronavirus, y me da pena. Os recuer-
do que todos merecemos un mínimo
de respeto y que nadie se merece su-
frir por estar infectado. Todo mi apoyo
al coronavirus y espero que se recupere
de esto. 

@undertalelou@Virginiapalonso@yeyaboya

No es una falsa alarma.
No lo es. El coronavirus
(SARS-CoV-2) #NoEsCo-

moUnaGripe. La tasa de letalidad se
consolida en el 1,1%, diez veces más
alta que la gripe estacional. Desde
las pandemias de los años 1918 y
1957 no nos enfrentábamos a esta si-
tuación. 

@oriolmitja

Els semàfors

Samuel Umtiti
El jugador del Barça haurà de pagar

33.000 euros pels danys que va provocar
en una casa que havia llogat a Esplugues.
El francès ja va pagar una part dels des-
perfectes quan va marxar i el jutge ha re-
baixat la xifra que reclamava la propietat. 

pàgina 6

Sant Just Fever
La websèrie Sant Just Fever, en què par-
ticipen centenars de veïns i veïnes,  ha
aconseguit el primer premi de la secció
Sala Oberta del VOC, la mostra impulsa-
da per Òmnium Cultural per fomentar
els projectes audiovisuals en català. 
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SEGURETAT4Els delictes van
créixer un 32,5% a la ciutat du-
rant l’any passat, convertint-se
en el municipi on més pugen de
tota l’àrea metropolitana. Així  es
desprèn del balanç de crimina-
litat elaborat pel Ministeri d’In-
terior, que recull les dades dels
Mossos d’Esquadra, la Policia
Local i la resta de cossos de se-
guretat que actuen a la ciutat.
Segons l’informe elaborat pel

ministeri, durant el 2019 hi va
haver 2.814 delictes a la ciutat,
690 més dels que hi va haver el
2018. El tipus de delictes que
més han augmentat són els furts,
que s’han disparat gairebé un
91%, passant de 587 casos el
2018 a 1.120 durant tot l’any pas-
sat. Així doncs, aquest tipus de
delicte, els robatoris sense força
o violència, s’han gairebé doblat
a la ciutat.
Per quantitat de denúncies

recollides pels diferents cossos de
seguretat, el segon delicte que

més es comet a la ciutat és el ro-
batori amb violència o intimi-
dació. Segons l’informe, en tot
l’any passat hi va haver 304 ro-
batoris d’aquest tipus, tant con-
tra persones com en habitat-
ges, botigues i comerços o altres
instal·lacions.

ESTABLE DINS LA GRAVETAT
L’informe també recull les de-
núncies per delictes contra la lli-

bertat sexual, on les xifres s’han
mantingut similars el 2018. Du-
rant l’any passat no es van de-
nunciar violacions, però van pu-
jar fins a deu les denúncies per
altres casos de delictes contra la
llibertat sexual.
Aquest document, elaborat

pel Ministeri d’Interior, també
recull que el 2019 hi va haver un
increment del 75% pels delictes
de tràfic de drogues a la ciutat.

Agents dels Mossos i de la Policia Local a la ciutat. Foto: Xavier Toscano/ACN

Els delictes van créixer un
32,5% a la ciutat durant el 2019
» Ho detalla un informe elaborat pel Ministeri d’Interior que diu
que els furts es van disparar un 91%, superant el miler de casos

La Generalitat aprova
fer 160 pisos a Can Clota

URBANISME4La Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat ha
donat llum verda a la transfor-
mació de la zona industrial de
Can Clota, que passarà a ser te-
reny urbanitzable.
El govern català ha acceptat

la petició que va fer l’Ajuntament
per convertir els terrenys in-
dustrials que actualment ocupen
els laboratoris del grup mèdic
Cetir, l’antiga fàbrica Bristol-
Myers Squibb i l’edifici protegit
de la fàbrica Rocador en una
zona residencial on es construi-
ran fins a 110 habitatges de com-

pra lliure i una cinquantena de
pisos de protecció oficial.
La mateixa comissió també

permet tirar endavant el projecte
per ampliar l’edifici de l’Ajunta-
ment unificant diverses par-
cel·les de la plaça de Santa Mag-
dalena. Aquest canvi també afec-
ta la parròquia, que podrà cons-
truir un local destinat al banc
d’aliments al seu pati.
A més, s’ampliaran els espais

lliures al parc dels Torrents, que
quedarà connectat amb l’interior
d’illa dels carrers Laureà Miró,
Montserrat i de l’Església.

Condemna de 33.000 euros
a Umtiti per les destrosses

TRIBUNALS4Samuel Umtiti,
jugador del primer equip del
Futbol Club Barcelona, haurà de
pagar gairebé 33.000 euros per
les destrosses que va provocar en
un xalet que va llogar per viure
a la ciutat.
Així ho ha decidit el Jutjat de

Primera Instància de la ciutat,
que considera que el defensa
francès va provocar danys per
valor de 32.396 euros a l’habi-
tatge que va llogar l’agost de
2016, que va deixar el desembre
de 2018 i que li costava 20.000
euros al mes.

Segons la sentència, recolli-
da per l’Agència Catalana de
Notícies, quan va firmar el con-
tracte de lloguer amb la pro-
pietat, per un termini de tres
anys, Umtiti també va signar un
document amb una llarga llista
de desperfectes que hi havia al
domicili.
Quan va deixar la casa, el ju-

gador gal va fer una altra llista de
desperfectes i va pagar 13.814 eu-
ros per arreglar-los, però la pro-
pietat va portar el cas als tribunals
perquè reclamava fins a 185.000
euros pels danys ocasionats.

La Policia Local multa
14 usuaris de patinet elèctric
MOBILITAT4La Policia Local va
denunciar 14 infraccions de ca-
ràcter greu durant els dotze dies
que va durar la campanya d’in-
formació i control que els agents
van dur a terme entre el 17 i el 28
de febrer.
Els controls, que des de l’A-

juntament expliquen que tenien
un caràcter bàsicament d’infor-
mació i sensibilització, es van fer
a tots els vehicles de mobilitat
personal, però es van centrar es-

pecialment en els usuaris de pa-
tinets elèctrics. Per això, els
agents, que van controlar fins a
316 vehicles, es van instal·lar, so-
bretot, en aquelles zones on hi ha
més trànsit d’aquest tipus de
vehicles i allà on comparteixen
l’espai amb la resta d’usuaris
de l’espai públic.
A banda de les denúncies, la

Policia Local va corregir fins a
187 infraccions de l’ordenança
local de mobilitat.

Equipaments |Més de 2.000 firmes per una nova residència
L’Associació de Veïns de Can Vidalet ha recollit més de 2.000 firmes per demanar a
la Generalitat que construeixi una residència per a persones de la tercera edat al ba-
rri. L’Ajuntament dóna suport a la campanya i va portar les firmes a la Generalitat.
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.
Aquests són els missatges

de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 
La Diputació posa a disposi-

ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.
Es tracta de mostrar com les

dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.
És vital continuar treballant

per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 14
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.047 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.
Tanmateix, la importància

de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 
La Diputació de Barcelona

juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.
Aquest 8 de març tornarà a

ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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Sant Joan Despí

FEMINISME4El 8 de març, Dia
Internacional de la Dona Treba-
lladora, va tornar a ser, un any
més, un clam per reclamar la
igualtat de drets entre gèneres. A
la ciutat, el Consell de Dones i l’A-
juntament van organitzar, con-
juntament, la Diada de Dones,
una jornada amb xerrades, mos-
tres d’entitats i activitats per als
infants que van servir per visibi-
litzar les dones en diferents àm-
bits de la societat i per denunciar
les discriminacions que patei-
xen, com per exemple la bretxa
salarial, el sostre de vidre, la fe-
minització de les cures o la mas-
culinització de l’àmbit laboral.
Centenars de veïnes i veïns

van participar en aquestes acti-
vitats que es van fer a la plaça de
l’Ermita dissabte 7, perquè així
les que ho volguessin poguessin
anar a la manifestació unitària
que es va fer a Barcelona diu-
menge 8 i que va aplegar més de
50.000 persones.

UN MES LILA
A Esplugues, les reivindicacions
pel Dia de la Dona van comen-
çar a principis de mes i s’esten-
dran fins a finals de març.
L’Ajuntament ha programat

un mes ple d’activitats com xe-
rrades, conferències i exposi-
cions que volen denunciar les
desigualtats que pateixen les
dones a la feina, a la política o a
la cultura.

Pel que fa a Sant Just, que ha
estat reconegut amb el distintiu
internacional SG City 50-50 per
la tasca de l’Ajuntament a favor
de la igualtat de gènere, les acti-
vitats van començar a principis
de mes, amb les Jornades Fe-
ministes organitzades per l’Espai
Lila del Casal de Joves. També es
va fer un sopar de les Dones el 6
de març i altres activitats sota el
títol ‘Volem Lliures’.

Algunes de les participants a la Diada de Dones, el 7 de març. Foto: Ajuntament

La lluita per la igualtat fa sortir
centenars de dones al carrer
» La ciutat celebra la Diada de Dones amb xerrades i activitats

» Esplugues dedica tot el mes a les dones i Sant Just rep un distintiu

Nil Moliner farà un assaig obert
al Teatre Mercè Rodoreda

CULTURA4El cantant Nil Moliner
està preparant la gira del seu nou
disc ‘Bailando en la batalla’. Els con-
certs començaran a finals de març,
diumenge 29, a la Sala Razzmatazz
de Barcelona, on ja ha exhaurit les
entrades. Però per acabar de pre-
parar els últims serrells de l’es-
pectacle, el cantant i compositor
santfeliuenc ha triat el Teatre Mer-
cè Rodoreda per fer els assajos.
La bona notícia per als fans

més fidels de la música pop fes-
tiva de Moliner és que un d’a-
quests assajos serà obert al públic.
L’Ajuntament ha explicat que les

instruccions per aconseguir una
de les invitacions les explicarà a
través de les xarxes socials oficials
del consistori. El concert es farà
dimecres 18 a partir de les set de
la tarda, si la situació generada pel
coronavirus no ho impedeix.

TEATRE DE PRIMERA
A banda de Moliner, per l’escenari
del Teatre Mercè Rodoreda,
aquest mes també hi han de pas-
sar artistes del nivell de Clara Se-
gura i Bruno Oro, que hi presen-
taran ‘Cobertura’ o El Pot Petit,
que ja ha exhaurit les entrades.

Denuncien una veïna per un
vídeo fals contra els Menes

TRIBUNALS4La fiscalia s’ha que-
rellat contra una santjoanenca
per un delicte d’odi i discrimina-
ció amb l’agreujant de difusió per
internet per haver penjat a Twit-
ter un vídeo fals que relacionava
migrants menors no acompan-
yats amb violència a les aules.
El cas, que com explica l’ACN

ara està sota investigació d’un jut-
jat de Sant Feliu, va arrencar el ju-
liol de l’any passat, quan la Sín-
dica de Greuges de Barcelona va
denunciar la difusió a les xarxes
socials d’un vídeo que relaciona-
va els menors immigrants no

acompanyats amb violència a
les aules d’un centre educatiu.
Després d’uns mesos d’in-

vestigació, la unitat de radicalis-
mes a la xarxa dels Mossos d’Es-
quadra va comprovar que el vídeo
s’havia gravat al Brasil i que no te-
nia res a veure amb els migrants
menors no acompanyats. La po-
licia catalana també va identificar
la dona, veïna del municipi, que
havia difós el vídeo. La fiscalia
considera que ho va fer per “de-
nigrar” els menes, augmentant els
prejudicis contra un col·lectiu
“especialment vulnerable”.

Tres detinguts per una baralla
en una nau abandonada

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir tres persones
que es van barallar en una nau
industrial del carrer Gran Capi-
tà el passat 27 de febrer, tal
com recull l’Agència Catalana de
Notícies.
La policia catalana va rebre

un avís a les vuit del vespre en
què els avisaven dels fets que
havien ocorregut en una nau
del polígon industrial, al barri
de Les Planes.

Allà hi van trobar tres per-
sones amb ferides d’arma blan-
ca, dues d’elles de gravetat, que
van ser traslladades a un centre
mèdic, tot i que la seva vida es-
tava fora de perill.
Segons diferents mitjans, les

persones implicades en la bara-
lla viuen en la nau on van passar
els fets, que està abandonada, i
ja han provocat altres escenes
d’aquest tipus, que generen in-
seguretat als veïns i veïnes.

Política | Poveda, escollit de nou líder del PSC comarcal
Els militants de la federació del PSC del Baix Llobregat han tornat a escollir l’alcal-

de santjoanenc, Antoni Poveda, com a primer secretari del partit a la comarca
durant la 14a Assemblea de la Federació, que també va renovar mitja executiva.
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POLÈMICA4Una vintena d’en-
titats, associacions i partits sant-
justencs han publicat un mani-
fest on denuncien que diferents
col·lectius i veïns i veïnes del po-
ble han estat víctimes d’agres-
sions i atacs que, en la denúncia,
vinculen a grups feixistes.
Un dels fets més greus que

denuncien és l’agressió que un
jove santjustenc va patir durant
la festa de Cap d’Any que es feia
a la Bonaigua. Segons el que
expliquen aquestes entitats, un
altre noi el va atacar per l’es-
quena cridant-li “independen-
tista de mierda” i el va tirar a te-
rra escanyant-lo pel coll. També
expliquen que, aquella mateixa
nit, el mateix agressor va ame-
naçar una altra persona. En el
document, els firmants també
relaten casos de pintades, llan-
çaments d’ous i diversos atacs al
local del cau, on haurien inten-
tat entrar en una ocasió.
El manifest explica que els

presumptes autors d’aquests
atacs freqüenten el Casal de Jo-
ves i que també se’ls ha vist a les
manifestacions feixistes que es
convoquen a la plaça d’Artós de
Barcelona.

MESURES CONTUNDENTS
Per això, les entitats i col·lectius
que firmen el document dema-
nen que es prohibeixi l’entrada
a diferents espais, com les festes

del poble o el Casal de Joves, als
autors d’aquestes agressions fei-
xistes.
Grups com l’Espai Lila, El

Drac de Sant Just, els Dimonis,
La Sala Casal Popular, Òmnium
o l’agrupament escolta i la CUP,
Esquerra i Junts per Catalunya
exigeixen a l’Ajuntament que
actuï seguint la declaració de
municipi antifeixista que es va
votar la passada tardor.

Una de les pintades a la seu del Cau. Foto: Twitter (@cintadpaz)

Una vintena d’entitats
denuncien agressions feixistes
» Expliquen casos de pintades, una agressió per Cap d’Any i insults
» Demanen a l’Ajuntament que actuï amb fermesa contra els autors

La websèrie ‘Sant Just Fever’
s’emporta el premi Sala Oberta

RECONEIXEMENT4La sèrie po-
licíaca ‘Sant Just Fever’, que re-
trata el poble i que està am-
bientada als anys vuitanta, es va
emportar el premi Sala Oberta
dels Premis VOC 2020, la millor
edició segons els seus organit-
zadors.
Una de les coses que més va

valorar el jurat, format per Ma-
ria Rovira, Víctor Sala i Arnau
Gifreu, és que el projecte acon-
seguís implicar a molts sant-
justencs i santjustenques, des de
veïns anònims fins a polítics i ar-
tistes com l’actriu Clara Segura,

cosa que ha suposat la partici-
pació de més de 400 persones
durant el projecte.
El premi Sala Oberta, a més

d’estar dotat amb 1.800 euros,
també compta amb una mento-
ria d’un professional que dona-
rà suport al projecte per ajudar-
lo a créixer.
A més, la sèrie també farà un

pas endavant i ha anunciat que
estrenarà la tercera temporada
a Betevé, dins el programa Tube
d’Assaig, que ajuda a promo-
cionar les noves produccions de
ficcions locals.

Els empresaris impulsen
una nova associació patronal 
ENTITATS4Diferents empresaris
del municipi s’han unit per cre-
ar Impulsa Sant Just, una nova
associació que vol agrupar tot el
sector empresarial santjustenc.
L’objectiu d’aquesta nova entitat
és reunir els empresaris del Parc
de Negocis de Sant Just-Porta
Diagonal, els de Pont Reixat i els
del polígon Sud-oest.
L’acte, que es va celebrar a fi-

nals de febrer a l’Hotel City Park,
també va servir per escollir Isa-
bel Aragonès, directiva de l’em-
presa Frigicoll, com a presiden-
ta d’aquesta nova entitat que,

per començar, vol donar-se a
conèixer entre les empreses de la
ciutat per aconseguir més força.

SENSE INVITACIÓ
Des de l’oposició, JxCat va criti-
car el govern municipal perquè
no els van convidar a l’acte de pre-
sentació d’aquesta nova entitat.
En declaracions a Ràdio Des-
vern, els exconvergents van de-
nunciar que, tot i que el consis-
tori no va organitzar l’acte, hi ha-
vien col·laborat estretament i
que no és el primer cop que no els
conviden en un acte semblant.

Apareix una pintada pel cas
d’assetjament a l’Institut

SOCIETAT4“Fora professor
agressor”. Això és el que es po-
dia llegir, amb lletres de grans di-
mensions, en una pintada que va
aparèixer, a finals de febrer, al
pati de l’Institut de Sant Just i
que va ser reivindicada pel nu-
cli local d’Arran.
A través de Twitter, l’entitat

juvenil va dir que “davant dels
casos d’assetjament per part
d’un professor, la demanda és
clara i la resposta ha de ser

contundent”. A més, va acusar
la direcció de l’institut d’actuar
amb passivitat i a l’Ajuntament
de “contribuir a l’encobriment”
del cas.
Així doncs, l’entitat que va

treure el cas a la llum considera
que no està tancat, a diferència
del que va anunciar la direcció
del centre educatiu, com recollia
Línia Tres el mes passat, després
que una comissió interna de
l’Institut investigués els fets.

Condol |Mor Santi Solano, implicat amb el teatre i la política
Santi Solano, que havia participat en diferents entitats, sobretot lligades amb 

el teatre, va morir a mitjans de febrer. Solano, que als 70 va ser un dels fundadors de
‘Les Xibeques’, també havia format part d’algunes candidatures municipals.
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Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detec-
tar el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la pla-
taforma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir
les imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta ma-
nera, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el
desenvolupament del qual ha participat l'equip Cetir As-
cires, al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que
ja ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i per-
sonalitzada més de 10.000 pacients des de la seva im-
plantació 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 hospita-
laris i metges de Catalunya, de la mà de l'última inno-
vació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnolo-
gia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el car-
diològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocar-
diopaties en etapes molt precoces i quantificar, mit-
jançant algoritmes matemàtics, petites variacions no per-
ceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".

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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Sant Just se suma a una nova
edició del Març Gastronòmic
GASTRONOMIA4El Mirador de
Sant Just és un dels més de
trenta restaurants de la comar-
ca que s’ha sumat a l’onzena edi-
ció del Març Gastronòmic, una
activitat que permet degustar
menús de tota mena elaborats
amb productes de proximitat
cultivats pels pagesos i pageses
del Parc Agrari.
Fins el 12 d’abril, el restau-

rant santjustenc oferirà un menú
on la carxofa del Prat tindrà un
gran protagonisme. Aquest pro-
ducte local serà l’estrella de l’a-
peritiu, un hummus de carxofa,

també serà present a l’entrant,
un carpaccio de pop amb carxofa
i oli de remolatxa, i serà el pro-
tagonista del primer, cor de car-
xofa farcit amb ceba confitada i
foie. Pel segon, la cuina del Mi-
rador opta per una coca de po-
llastre Pota Blava amb llagostins
i calçots cultivats al Parc Agrari.
La cirereta d’aquest menú la

posaran les temptacions de xo-
colata, postres marca de la casa.
Pels organitzadors, l’onzena

edició del Març Gastronòmic
arriba en un punt de maduresa
i consolidació excepcional.

RECICLATGE4El consistori sant-
joanenc ha posat en marxa una
campanya per augmentar la re-
collida de la fracció orgànica a la
ciutat i s’ha fixat en el sector co-
mercial i de la restauració per
aconseguir-ho.
Segons les xifres del consis-

tori, actualment només es reci-
cla un 27% dels residus orgànics
que generen els ciutadans. És per
això que des de l’Ajuntament
consideren que aquest tipus de
deixalles tenen molt de marge
per millorar i per això han posat
en marxa una campanya que se
centrarà, especialment, en els
bars i restaurants, en les botigues
d’alimentació i en els menja-
dors escolars.
Aquest projecte vol que més

locals de restauració separin co-
rrectament els residus orgànics
que generen, fins que ho acabin
fent correctament tots els bars i
restaurants del municipi.
Per començar, durant el fe-

brer l’Ajuntament va oferir una
sèrie de xerrades informatives a
les botigues d’alimentació, als

mercats municipals i als super-
mercats, i durant aquest mes,
uns informadors visitaran els
comerços per veure si separen
correctament les deixalles que
generen i per conèixer les seves
necessitats específiques.
Per facilitar la tasca als boti-

guers, el consistori repartirà cu-
bells als comerços.

Més endavant, els protago-
nistes de la campanya seran els
bars i restaurants i altres locals
del sector de l’hostaleria, on a
banda de la fracció orgànica,
també es fomentarà el reciclat-
ge del vidre.
L’objectiu de l’Ajuntament és

assolir el 55% d’escombraries re-
ciclades l’any 2025.

El govern municipal va presentar la campanya als comerciants. Foto: Ajuntament

Sant Joan vol fer créixer la
recollida d’orgànica al comerç

Formació | Curs de màrqueting per a bars i restaurants
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat organitza, pel 18 de març al matí, una
formació sobre màrqueting dirigit, específicament, a bars i restaurants. Durant
tot el matí, el curs oferirà eines per captar nous clients, sobretot entre el turisme.
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La Penya Esplugues de Robert
Caneda ja ha patit la primera der-
rota del 2020 (5-2 a la pista del
Leganés en la darrera jornada del
mes passat), però s’ha refet d’a-
quest mal resultat derrotant el
Xaloc Alacant per 3-0.
Aquests tres punts fan que el

saldo de punts de les espluguines
després de 23 jornades és de 38
punts, xifra que fa pensar (i més
amb la dinàmica recent de l’e-
quip) que tenen moltes opcions
de superar la xifra de 47 punts
amb els quals va tancar la tem-
porada 2018-19, una de les mi-
llors de la història de l’entitat. Les
espluguines tindrien prou amb
tres victòries en els set partits que
falten en els dos últims mesos de
la lliga per assolir aquesta fita.
Abans que s’acabi el mes, les

de Caneda visitaran la pista del
Roldán, rebran l’AD Sala 10 Za-
ragoza a les Moreres i jugaran a
la pista del Burela.

EL TÍTOL, COSA DE DOS
El primer equip masculí, en can-
vi, continua amb el seu ple de vic-
tòries d’ençà que va començar
aquest any, de manera que tot

apunta que el títol del grup 2 de
Tercera és cosa de dos: dels es-
pluguins i de l’UBAEbarceloní. El
tercer en discòrdia, després de 20
jornades, és l’FS Linyola.
La visita a Olesa, el partit a

casa contra l’Esparreguera i el
desplaçament a la pista de l’OC
La Sentiu seran els darrers tres
reptes d’aquest mes.

La Penya Esplugues es refà 
de la primera derrota del 2020
» L’equip té moltes opcions de millorar els resultats del curs passat
» Frec a frec del sènior masculí amb l’UBAE per ser líder de Tercera

El Jujol es juga seguir a Liga
Élite en els tres útims partits

Tres jornades per
resoldre si el Jujol
Jokers repeteix a la
màxima categoria

de l’hoquei línia la temporada que
ve. El conjunt santjoanenc, cuer
amb sis punts en 15 jornades
(només ha aconseguit dues vic-
tòries) haurà d’aconseguir su-
mar un punt més que el penúl-
tim, els BCN Tsunamis.
L’equip verd afrontarà dues

d’aquestes tres finals a casa; la
primera d’aquestes, el pròxim
dissabte 14 a les vuit del vespre,
farà que els santjoanencs rebin la

visita del quart per la cua, el
Hockey Club Castellón, salvat i
sense opcions de classificar-se per
al play-off pel títol.
El darrer desplaçament de la

temporada farà que els Jokers es
desplacin a la pista d’un altre dels
equips immersos en la batalla pel
descens, el CHC Las Rozas, el
pròxim diumenge 22.
La cloenda de la temporada

2019-20 per al conjunt de Sant
Joan serà el dissabte 28, amb un
nou partit a les vuit del vespre al
Poliesportiu del Mig, en aquest
cas contra el Rubí Cent Patins.

Futbol | Continua la bona ratxa del Levante las Planas
Quatre victòries en els darrers cinc partits. El Levante las Planas continua obtenint
bons resultats i només ha perdut contra el Terrassa (1-0) en aquest 2020. Igualada,

Sant Pere Pescador i Mallorca Toppfotball seran els darrers tres reptes del mes.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Les de Robert Caneda són un dels millors equips d’aquest any. Foto: AEPE

Pensar que la perma-
nència a l’OK Lliga Pla-
ta (en el seu debut en la
segona màxima catego-

ria de l’hoquei patins estatal)
podia aconseguir-se amb tres o
quatre jornades de marge podia
semblar utòpic... però l’HC Sant
Just ho té a tocar.
Després de les primeres 16

jornades, el conjunt de Ferran
Pujalte és setè amb 24 punts, 14
més que el CP Las Rozas, el pri-
mer dels dos conjunts del grup

Sud de la categoria que baixarien
de divisió si la lliga s’acabés avui.
Així, només amb sis jornades per
jugar-se, tot fa pensar que el
conjunt groc pot certificar aquest
mateix mes que el curs que ve re-
petirà a l’OK Lliga Plata.
El pròxim partit, el dissabte

14 a les vuit del vespre a la Bo-
naigua contra el CD Santa María
del Pilar, podria servir perquè l’e-
quip deixés la salvació virtual-
ment resolta. De fet, els de Sant
Just no perden a casa des de la

tercera jornada (el 2 de novem-
bre de l’any passat, quan el Ven-
drell va guanyar per 2-3) i han
anat col·leccionant triomfs i em-
pats d’aleshores ençà. Els ma-
drilenys, per la seva banda, ne-
cessiten molt més els punts, ja
que només en tenen tres més que
el CP Las Rozas.
La resta de cites del tercer

mes de l’any per al conjunt groc
seran a la pista del Burguillos (a
Extremadura) i a la Bonaigua
contra el CP Rivas.

La permanència, a tocar
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La periodista Natza Farré i la il·lustrado-
ra Gala Pont han unit els seus talents per
crear Que no t’expliquin contes!, un llibre
infantil on capgiren les històries que
ens van acompanyar en els primers anys
de vida. A través de la Lluïsa, una lecto-
ra amb molta curiositat, sabrem que la
Campaneta era una fada activista o que
la Bella Durment era investigadora.

Llibres

Que no t’expliquin contes!
Natza Farré i Gala Pont

Pecats imperdonables és una comèdia
esbojarrada creada pel dramaturg llati-
noamericà Benjamin Cohen. Ara, el di-
rector Edu Pericas n’ha fet una adaptació
contemporània que té una característica
molt peculiar: és interactiva. Els especta-
dors que volen poden decidir, a través del
seu mòbil, allò que passa a l’escenari.
Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamin Cohen

Que Sopa de Cabra és el grup més mític
del rock català és innegable. La banda gi-
ronina està en actiu des dels 80 i sembla
que no té aturador: a finals de febrer, va
estrenar el seu desè àlbum d’estudi.
Sota el títol La gran onada, Gerard Quin-
tana i companyia han presentat deu
cançons que mantenen l’essència rockera
i alhora experimenten amb sons nous.

Música

Julia, Elsa i Amelia són tres amigues que,
fa un temps, van decidir sortir a caminar
juntes un cop per setmana. Ho van co-
mençar a fer com una distracció i una ma-
nera de fer esport, però ara és una ne-
cessitat. Aquests passejos els serveixen per
mantenir-se informades del dia a dia de
les altres, però també per acabar ama-
gant-se secrets i explicant-se mentides.

Pelis i sèries

Invisibles
Gracia Querejeta

La gran onada
Sopa de Cabra

Dansa Metropolitana
La tercera edició del festival Dansa Metropolitana, que
aquest any se celebra del 13 al 29 de març, compta amb
una programació de més de 200 activitats en teatres, ca-
rrers, places, transports públics i cinemes de vuit munici-
pis d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Concre-
tament, les poblacions que hi participen són Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat,

Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, que han posat a
disposició un total de 89 espais on es faran espectacles

de dansa local, nacional i internacional. 

L’estiu de 1998, un grup d’amics madrilenys
van començar a fer música i van acabar cre-
ant la banda de rock indie Vetusta Morla.
No va ser fins al cap d’una dècada que van
publicar el seu primer àlbum d’estudi, Un

día en el mundo (2008). L’èxit d’aquell disc va
fer que, en només nou anys, poguessin pu-
blicar tres treballs nous: Mapas (2011), La
deriva (2014) i Mismo sitio, distinto lugar

(2017). Aquest 2020, el grup liderat pel can-
tant Pucho ha començat la gira de presen-
tació d’un àlbum inèdit. Es tracta de Cancio-
nes dentro de canciones, que es publicarà el
pròxim dia 27 i que ofereix les mateixes
cançons que el disc anterior però instru-
mentades d’una altra manera. En el marc
d’aquest tour, Vetusta Morla va actuar els
dies 6, 7 i 8 de març a l’Auditori del Fòrum
de Barcelona, dins del festival Guitar BCN. 

V E T U S T A  M O R L AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de rock alternatiu
Fa més de dues dècades que estan en actiu

Famosos

Fer tres concerts a Barcelona
Van actuar al festival Guitar BCN els dies 6, 7 i 8 de març

Tres concerts, tres èxits
El públic dels tres concerts va quedar molt satisfet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Nioh 2
Aquest març arriba Nioh 2 per a Play Station 4. Si bé és la segona part de Nioh,
en realitat és una preqüela, ja que explica els fets previs al primer videojoc.
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DIMARTS 17 DE MARÇ
19:00 No diguis res, de Raquel Gámez, serà el
títol seleccionat per a la sessió del Club de lec-
tura de novel·la negra d’aquest mes. / Bi-
blioteca Pare Miquel.

DIMARTS 17 DE MARÇ
18:00 Joshue Alvarado, xef del restaurant Niu
d'Or, serà el responsable d’un taller de cui-
na peruana renovada en el marc de les XXI Jor-
nades Culturals de l'Escola Municipal d'Art.
/ Escola Municipal d'Art.

DIUMENGE 22 DE MARÇ
11:00 La companyia Fes-t'ho com vulguis arri-
ba a Sant Joan per presentar una obra de tea-
tre anomenada Cuida’l, que busca la mirada
creativa de l’infant. El preu és de 5 euros. / Tea-
tre Mercè Rodoreda.

DIMECRES 18 DE MARÇ
19:00 Joana Biarnés, la primera dona fotope-

riodista dins un món d’homes serà la confe-
rència que repassarà la trajectòria de la la pri-
mera dona fotoperiodista a Espanya.  / Sala
Isidor Cònsul de Can Ginestar.

DISSABTE 21 DE MARÇ
18:00 El penúltim dissabte d’aquest mes es farà
un workshop (taller) de fotografia nocturna
a Cala Estreta, organitzat per Agrupació Fo-
togràfica Sant Just(18:00). / El punt de tro-
bada serà La Vagoneta.

FINS AL 13 DE MARÇ
SANT FELIU Darrers dies en els quals es pot vi-
sitar la mostra Transgressores, organitzada pel
Memorial Democràtic i pel Consolat General
de l'Uruguai (Tot el dia). / Centre Cívic Mas Lluí.

DIJOUS 19 DE MARÇ
SANT BOI De la mà de la Maria Lledó Barreda,
historiadora i directora del Museu de Sant Boi,
es farà una repassada a la importància de la
figura femenina a la ciutat (19:30). / Museu-
Can Barraquer.

DISSABTE 21 DE MARÇ
ESPLUGUES Partit de futbol sala corresponent
a la 25a jornada de Primera Femenina entre
la Penya Esplugues i el Sala 10 Zaragoza
(18:00). / CEM Les Moreres.

SANT BOI Cysko Muñoz, poeta i pe-
dagog, s’encarregarà de la jornada
anomenada Poesia contra l’adversitat.
/ Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

‘Poesia contra 
l’adversitat’ a Sant Boi
Dilluns 23 de març a les 18:00

Ara que ens acostem a la Setmana San-
ta, des del departament de Joventut
han preparat aquest taller monogrà-
fic per aprendre a preparar bunyols de
Quaresma. / El Bulevard.

Una sessió monogràfica per
preparar bunyols de Quaresma

Dimecres 1 d’abril a les 19:00

Una de les propostes que es podran
gaudir a la ciutat en el marc del Dan-
sa Quinzena Metropolitana serà l’es-
pectacleMueve el esqueleto. / Accés al
Metro de Can Vidalet.

‘Mueve el esqueleto’, en el 
Dansa. Quinzena Metropolitana

Diumenge 22 de març a les 12:00

SANT JUST Partit d’hoquei patins de
la 17a jornada de la lliga OK Plata en-
tre l’HC Sant Just i el Santa María del
Pilar. / CEM La Bonaigua.

L’HC Sant Just jugarà a casa 
contra el Santa María del Pilar

Dissabte 14 de març a les 20:00

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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