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S.O.S. PEL TERRITORI

ESPORTISTA COMPROMESA

Una nova plataforma
unitària reivindica els espais
naturals de la comarca pàg 3

Nerea Vilalta, de la porteria
de la Penya Esplugues a
l’Hospital Duran i Reynals pàg 12
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esplugues · sant joan despí · sant just desvern Abril 2020 · Núm. 78 · liniatres.cat

85 contagiats de coronavirus
i 15 morts a Sant Just Desvern
Foto: Antoni Poveda

A Sant Joan ja sumen 93 contagiats per la Covid-19 mentre que a Esplugues la xifra arriba als 165 infectats pàg 9

CONTRA EL VIRUS pàg 6

Són

Generalitat i Exèrcit
desinfecten residències
per a gent gran

herois

CULTURA pàg 6

L’Hospital Moisès Broggi
es transforma pel coronavirus pàg 8

COMERÇ pàg 10

Ajornen la 20a Biennal
de Ceràmica fins al 2021
Unió de Pagesos vol que no
es prohibeixin els mercats
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Els portaveus de la plataforma durant la presentació i un mapa amb tots els projectes urbanístics que afecten la comarca. Fotos: Pau Massip Martori

Salvar un territori en perill
» Una trentena d’entitats s’han unit per impulsar la plataforma SOS Baix Llobregat - L’Hospitalet
» Volen protegir dels projectes urbanístics els terrenys naturals i agrícoles que queden a la comarca
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
Al Baix Llobregat hi ha més de
1.800 hectàrees de boscos i
camps que poden ser urbanitzats
per fer-hi pisos, cases i polígons
industrials. Així ho diuen les
dades recollides per les diferents entitats i plataformes que
defensen el territori. Fins ara, cadascuna d’aquestes feia actes i
manifestacions als seus municipis i protestava als seus ajuntaments de manera individual.
Però veient les bones experiències d’altres zones, com per
exemple el cas de SOS Costa
Brava, que ha aconseguit que la
Generalitat freni la construcció
de més de 15.000 nous habitatges a diferents municipis de

la costa gironina, s’han decidit
a unir esforços i crear una sola
plataforma. Així és com ha nascut SOS Baix Llobregat-L’Hospitalet.
FRENAR NOVES CONSTRUCCIONS
En el manifest que han firmat la
trentena de col·lectius i entitats
que han impulsat aquesta nova
plataforma, els diferents moviments socials reclamen una moratòria de dos anys per aturar
qualsevol obra o projecte urbanístic en terrenys que, actualment, siguin d’ús agrícola o forestal.
A més, reclamen un procés
participatiu ampli on tots els
ciutadans i ciutadanes de la comarca puguin decidir quin model urbanístic i territorial volen
per al Baix Llobregat. Durant la
presentació de la plataforma,

que es va fer dijous 12 a la Colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló, una de les zones afectades per aquests projectes urbanístics, els portaveus de l’entitat van considerar que el procés participatiu que ha fet els últims mesos l’AMB és “insuficient” i que no ha tingut en
compte les entitats ecologistes i
de defensa del territori, amb qui
“no han volgut parlar”.
REPENSAR UN MODEL CADUC
Des de SOS Baix LlobregatL’Hospitalet creuen que cal reconsiderar el Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità per
“definir un nou model urbanístic” que deixi de veure l’habitatge com un negoci i passi a ser “un
dret social”.
En aquest sentit, consideren
que no té cap lògica que hi hagi

la previsió de construir, com a
mínim, 70.000 nous habitatges
a la comarca quan, segons les últimes dades publicades per la
Generalitat, hi ha 31.000 pisos
buits. Per això demanen que,
abans de construir nous barris,
des de les institucions s’aposti
per crear un parc públic d’habitatge que renovi els immobles
i els barris degradats i que els
primers passin a ser de lloguer
social.
A més, des de l’entitat remarquen que tots aquests projectes es basen en el Pla General
Metropolità aprovat el 1976 per
les autoritats franquistes, en una
lògica “molt diferent” on no es tenia en compte l’impacte al territori i només es buscava el “creixement a qualsevol preu” i que
ara té una “greu afectació sobre
el territori”.

BUSCAR SUPORTS
A banda del manifest, la nova plataforma ja ha presentat diverses
al·legacions als diferents plans urbanístics locals que rebutgen i al
PDU de l’AMB amb l’esperança
que les institucions facin alguns
replantejaments. A més, quan
acabin les ordres de confinament imposades per la crisi del
coronavirus, organitzarà diversos
actes i activitats per tal de donarse a conèixer i aconseguir que
més entitats i persones se sumin
al moviment.
L’entitat també vol mantenir
reunions i trobades amb ajuntaments, la Diputació de Barcelona
i el Govern de la Generalitat per
tal d’arribar a acords que redueixin els plans que pretenen urbanitzar més de 1.800 hectàrees
d’una comarca que ja té “el 60%
del seu territori sota el ciment”.
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Els semàfors

La lupa

Tenir cura de la vida
per Francesc Reina

Esplugues

180 veïns i veïnes de la ciutat van participar en la campanya de donació especial que el Banc de Sang va organitzar
al Casal Robert Brillas per poder
garantir les seves reserves mentre duri
aquesta crisi sanitària del coronavirus.
pàgina 6

Plataforma Autònoms

No es pot separar la naturalesa d’allò que irà d’aquí a deu anys, que per anar cap en- posa l’accent en les relacions entre els ésés humà. Aquest ha de ser el contracte: davant no cal mirar enrere, és una mirada sers vius, des d’on es reclama escoltar les
el bé comú. I l’única cosa que pot salvar malbaratada -la gran majoria perd molt veus diferents, les que no se solen sentir.
el planeta és el gust de l’aire, de l’aigua, més-, perquè on no s’atén la igualtat com La saviesa femenina, en aquest sentit, ha
de bosc ... Tot animal, vegetal o mineral a possibilitat, també arriba essent un fra- estat extraordinària al llarg de la història;
per l’atenció cap als seus
participa d’una consciència
companys, les seves famíúnica formant una estructuÉs en la cura des d’on es
lies, les seves amistats i el
ra que treballa conjuntament,
grup. Gràcies a la seva capadoncs depenem uns dels alreclama escoltar les veus diferents,
citat d’emoció (una veritable
tres. Va ser la hipòtesi Gaia,
educació del caràcter), moldel físic Lovelok, que va conles que no se solen sentir
tes professions i solidaritats
siderar que cada espècie comhan demostrat que hi ha alpleix una funció imprescindible, com també és inesborrable la sim- càs dels que més guanyen, aquells que guna cosa més que lleis i drets quan ens
fonia de Bill Withers, Lean on me: “Re- prefereixen castigar a atendre necessitats, aguaita el dolor, un fet sociocultural que
colza’t en mi si no estàs fort i seré el teu aquells que munten creuades perquè augmenta les nostres probabilitats de funveuen enemics arreu.
cionar amb responsabilitat. Mirar cap enamic, t’ajudaré a continuar”.
La desigualtat és una violació de la dins per tenir cura del de fora; atendre els
Tot discurs que vingui a dir-nos que
la culpa dels problemes està a l’altra ban- dignitat humana. Resulta una infàmia in- cossos, els temps, els espais, protegir qui
da, que cada dia s’ha de renunciar a un fligir patiment i despreocupar-se’n. I és ens protegeix. El cultiu de la cura perquè
sentiment, que no importa el que succe- en la cura, aquesta obligació moral que la pena es converteixi en justícia.

300 petits empresaris i autònoms de
Sant Joan Despí s’han unit en una plataforma que reclama solucions reals i efectives per a la seva situació, ja que han
hagut de tancar els negocis però han de
continuar pagant impostos i quotes.
pàgina 8

Clara Peya

La pianista santjustenca farà un concert
solidari on recollirà diners per al Sindicat
de Cuidadores Sense Papers, un col·lectiu que està patint amb molta cruesa el
confinament. L’artista vol fer públic el
seu missatge i que arribi a més gent.
pàgina 9

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@albertbotran

Molta gent treballadora ha de tornar al
lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui torna i qui no: l’empresa. La responsabilitat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els treballadors/es. Hauria de ser exactament al revés.

@zuwenigzirkus
Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquerres de la història d'Occident enviant els treballadors a l'escorxador i amb el govern *efectiu* català focalitzadíssim en les coses importants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.
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@albasidera
No es poden entendre
les sovint contradictòries decisions de l’executiu italià en la crisi de la Covid-19 sense tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.
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@RamonIglesias68
A la gent gran els hem
fallat greument com a
societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només responsabilitat de la política. I la poca exigència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Abandonats

La borsa o la vida

per David Rabadà

per Jordi Lleal

i tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).
L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confinament per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

N

es tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va
pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

L

ada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de detenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó.

C

er a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha ignorat les normes, com un grup de nou persones que han estat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una processó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens.

P

l d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, sobretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va haver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar
els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques negres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

E

El + llegit

líniatres.cat
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Un problema matemàtic

2

Esplugues multa a més de 25 persones per
saltar-se el confinament

3

Voluntaris cusen material hospitalari
al taller de costura de Sant Joan Despí

4

Donen l’alta al primer cas
de coronavirus detectat a Sant Just

5

Sant Just registra el primer
mort per coronavirus

Una injustícia feta a una sola persona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb angoixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se senten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris continuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’aquest sector, sinó que, ans al contrari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els oferiran crèdits, però això esdevindrà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nostra societat. Esdevenen un percentatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sabem, però desitjo que els interessos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Hi ha una frase que es posa en
boca dels atracadors quan amenacen les seves víctimes, especialment en temps dels bandolers
d’altres èpoques: “La borsa o la
vida!” Però els temps canvien, i
ara n’hi ha que no els cal amagarse en el bosc i aturar el vehicle
dels viatgers per atracar-los, ara
existeix una nova classe que s’anomena “lladres de coll blanc”,
són aquells que no els calen armes, ni s’abraonen directament
sobre les seves víctimes, ni s’embruten les mans. Diguem-ho
clar, són aquells coronats que cobren comissions de reis d’altres
contrades, són aquells que tenen
els seus diners en paradisos fiscals, són aquells que radiquen les
seves societats en altres països
amb càrregues fiscals més baixes,
són aquells que gràcies al BOE

poden fer i desfer, sempre a favor seu o del seu partit, en les tarifes de serveis essencials. Són
aquells de l’Ibex 35 que pressionen els governs per tenir facilitats
a l’hora de manipular preus i contractes, són aquells que s’aprofiten del subterfugi de les SICAV,
per acabar pagant un 1% de l’impost de societats! Dilluns 13
d’abril, el govern espanyol, pretesament d’esquerres, en plena
crisi pel coronavirus i desoint els
especialistes mèdics, envia milions de treballadors a la feina,
una decisió desafortunada que
portarà cua. Realment Espanya
té un govern d’esquerres, ni que
sigui, una mica d’esquerres? El
dilema és clar: el negoci d’uns
quants o la salut de molts?
Per ara, guanya la borsa sobre la vida i anem de mal borràs!

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

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

A les xarxes

#ActivitatNoEssencial

@ErmengolGassiot: La classe treballadora al metro. Polítics i empresaris a les seves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#FiraSalut

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #FiraSalut ja està a disposició del sistema sanitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#1714Mascaretes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns intenten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.
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Transparència | L’Ajuntament revalida els millors barems
Abril 2020

Per setè any consecutiu, l’Ajuntament d’Esplugues ha aconseguit superar el 100%
dels ítems que analitza el Mapa Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que estudia la transparència sobre la informació de les webs dels consistoris.

Generalitat i Exèrcit desinfecten
residències de gent gran
» El Govern i l’UME han actuat en diferents geriàtrics d’Esplugues
» Preocupa el brot del centre Nuestra Señora de Lourdes de Sant Just
SOCIETAT4El Govern i la Unitat
Militar d’Emergències han actuat
en diferents residències i geriàtrics d’Esplugues on s’han detectat positius de coronavirus. A
principis de mes, la Generalitat va
enviar una empresa especialitzada en desinfeccions a petició de
l’Ajuntament a la Clínia Nuestra
Señora de Guadalupe i a la LlarResidència per a persones amb
discapacitat d’Esplugues perquè
s’hi havien detectat contagiats
amb la Covid-19.
Per altra banda, el consistori
també va demanar ajuda als militars, que en aquest cas van desinfectar el Centre Residencial
d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia, on s’atenen infants d’entre 5
i 14 anys, i els geriàtrics La Torre
d’Esplugues i Orpea.
Amb aquestes desinfeccions,
l’Ajuntament vol garantir el benestar i la salut dels residents i
dels treballadors i treballadores
d’aquests centres, espais espe-

L’UME desinfectant una residència d’Esplugues. Foto: Twitter (@PilarDiaz_)

cialment exposats i vulnerables al
coronavirus.
De fet, l’UME també ha actuat
a Sant Joan Despí. Concretament, a la residència per a persones de la tercera edat Sophos.
ALERTA A SANT JUST
Ara mateix, un dels punts que
més preocupa a les autoritats és
la residència Nuestra Señora de
Lourdes de Sant Just, un centre

residencial religiós on ja s’hi han
comptat quatre morts i una quinzena d’infectats per coronavirus,
segons dades de l’Ajuntament
santjustenc.
Membres de l’UME ja van
desinfectar l’edifici però el consistori, davant la “situació crítica”
que viu la residència, ja ha enviat
una carta a la Generalitat per alertar de l’emergència que es viu al
centre i per demanar reforços.

180 veïns i veïnes donen sang
en una campanya especial

SOLIDARITAT4180 veïns i veïnes d’Esplugues van participar
en la jornada especial que va organitzar el Banc de Sang de Catalunya per recollir sang entre els
dies 6 i 9 d’abril.
Les donacions es van fer al
Casal de Cultura Robert Brillas,
que es va habilitar perquè els
professionals poguessin atendre els donants que van anar a
donar sang per tal de garantir-ne
l’abastament als hospitals i cen-

tres mèdics durant aquests dies
de crisi sanitària.
De les 180 persones que van
demanar cita prèvia per donar
sang, des del Banc de Sang expliquen que gairebé una quarantena no estaven registrades
com a donants habituals. A més,
també es van registrar una trentena d’oferiments que no es van
poder fer per diferents motius.
Per això, des del Banc agraeixen
la bona predisposició dels veïns.

Ajornen la 20a Biennal
de Ceràmica fins al 2021

CULTURA4La vintena edició de
la Biennal de Ceràmica Angelina
Alós es farà el 2021. Així ho van
decidir a finals de març l’Ajuntament de la ciutat i els Museus
d’Esplugues, que van considerar
que era la millor opció davant la
crisi sanitària provocada pel coronavirus.
Des del consistori recorden
que, tot i que la inauguració de
l’exposició, la mostra i l’entrega de
premis, un dels moments més esperats, es fan a la tardor, les inscripcions a aquest certamen tan
important pel món de la ceràmi-

ca comencen, habitualment, a
la primavera. Per això, davant de
la situació d’estat d’alarma i del
confinament decretat per tal d’evitar contagis de la Covid-19, l’Ajuntament i els Museus van prendre la decisió d’ajornar la Biennal
fins l’any que ve.
El nou calendari de la 20a edició es donarà a conèixer més endavant. Per posar un exemple de
la importància d’aquest certamen, els seus organitzadors recorden que l’any 2018 s’hi van
presentar 184 obres de 92 artistes de tot el món.

Més de 260 denúncies
per incomplir el confinament

SEGURETAT4La Policia Local
d’Esplugues ja ha posat més de
260 denúncies a gent que incompleix el confinament. Segons les dades de l’Ajuntament,
des de l’inici de l’estat d’alarma
decretat pel govern de l’Estat, els
agents han posat un total de 262
denúncies a persones que no
complien amb les normes que
permeten sortir al carrer.
El gruix de les multes es van
posar la primera setmana, del 15
al 22 de març, quan es van denunciar més d’un centenar de
persones. Després d’una setma-

na amb un fort descens, quan només se’n van posar 38, les xifres
han tornat a remuntar aquests últims 15 dies, quan se n’han tornat
a posar més de 120.
Del 6 al 12 d’abril han denunciat 61 infraccions, gairebé la
meitat durant el cap de setmana
de Pasqua. Quatre d’aquestes denúncies s’han posat a propietaris
de gossos que estaven passejant
els animals per espais on està prohibit. Per això, el consistori recorda que estan tancats els parcs
i els corre cans, però no els pipi
cans, per evitar aglomeracions.
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Infància | Dibuixos de Can Negre durant el confinament

L’Ajuntament ha posat en marxa una iniciativa per fomentar la creativitat dels
infants durant el confinament. Per donar ànims i fomentar la solidaritat entre
la ciutadania, anima a pintar dibuixos de Can Negre amb un arc de Sant Martí.

L’Hospital Moisès Broggi
es transforma pel coronavirus
» S’obre un ‘hotel salut’ a l’Hotel Hesperia que acull 120 pacients
» Els treballadors aconsegueixen tenir el pàrquing de franc
EQUIPAMENTS4L’Hospital de
Sant Joan Despí no ha quedat al
marge de tots els canvis que el coronavirus està provocant al sistema públic de salut català. L’estructura i els treballadors del
Moisès Broggi han hagut de preparar-se per assumir l’augment
de pacients contagiats amb la
Covid-19. Però també han estat
homenatjats pels ciutadans i pels
companys dels serveis d’emergències amb aplaudiments a les
portes del centre.
Un dels canvis que s’ha pogut
veure és l’Hotel Hesperia Sant
Joan Suites, que des de fa dues
setmanes s’ha transformat en
hospital de campanya i s’ha sumat
al sistema sanitari amb l’objectiu
d’alliberar llits de l’Hospital. El recinte, anomenat ‘hotel salut’, pot
acollir uns 120 pacients i, a banda de l’hospital, també dona cobertura al CAP Fontsanta.
En declaracions a l’ACN, la
responsable d’aquest nou centre

Una metgessa a l’Hotel Hesperia, adaptat per acollir pacients. Foto: ACN

provisional, la metgessa de família Lali Ruiz, explica que han
convertit l’hotel, “planta a planta, en un hospital” i recalca que ho
van fer “en quatre dies, literalment”.
A banda de l’hotel, que atén
els pacients durant les 24 hores
els set dies de la setmana, l’Ajuntament també va posar a disposició de Salut el poliesportiu
municipal Francesc Calvet.

APARCAMENT GRATUÏT
Per altra banda, l’empresa propietària de l’aparcament de
l’Hospital Moisès Broggi ha acceptat les peticions del Comitè
d’Empresa i permetrà que els
treballadors i treballadores del
centre aparquin els seus vehicles
de franc.
Aquesta mesura arriba després del comunicat del comitè, on
va expressar el seu malestar.

L’Arxiu recull material per
documentar el coronavirus

MEMÒRIA4L’Arxiu Municipal
de Sant Joan Despí ha posat en
marxa un projecte per documentar el moment històric que
està suposant l’actual crisi sanitària provocada pel coronavirus.
Per tal que generacions futures tinguin constància d’aquesta
pandèmia, l’Arxiu demana als
veïns i veïnes que els facin arribar
tots aquells documents, fotografies i altres elements que expliquin
la solidaritat oferta pels veïns i veï-

nes que aquests dies estan ajudant
a fer front a la Covid-19.
Des del centre expliquen que
poden ser cartells, vídeos, dibuixos que siguin testimonis de les
iniciatives sorgides per confeccionar material de protecció, de
les xarxes ciutadanes d’ajuda als
més vulnerables, dels aplaudiments o dels carrers buits, entre
altres. Tots aquests materials es
poden enviar al correu arxiuhistoric@sjdespi.net.

16.000 mascaretes repartides
a l’estació de Rodalies

PROTECCIÓ4Voluntaris i voluntàries de la Creu Roja, amb el
suport dels Mossos d’Esquadra,
són els encarregats de repartir
les 16.000 mascaretes de protecció que l’Estat ha enviat a Sant
Joan Despí per aquells que, des
del 14 d’abril, han hagut de tornar a treballar.
En coordinació amb Protecció Civil, els membres de Creu
Roja reparteixen el material de
protecció a l’estació de Rodalies
de Sant Joan Despí amb l’objectiu que les persones que han
de tornar al seu lloc de feina i fan

servir el transport públic per
anar-hi no es contagiïn amb el
coronavirus.
Les mascaretes, que s’han
entregat un cop els viatgers validen el bitllet d’entrada a l’estació, són les mesures de seguretat que ha marcat el govern de
l’Estat per aquells que han de
tornar a treballar i no ho poden
fer des de casa.
En el marc d’aquesta operació, també s’han repartit mascaretes a la parada de Metro Can
Vidalet de la línia blava (L5), a
Esplugues.

Una plataforma denuncia la
situació d’autònoms i pimes

PROTESTA4Autònoms i petits
empresaris de Sant Joan Despí
s’han unit en una plataforma per
denunciar el desemparament
que senten com a treballadors
per part del conjunt de les administracions.
La plataforma ‘Autònoms i
pimes Sant Joan Despí’ aglutina
comerços locals de proximitat i
petites empreses i negocis de la
ciutat que consideren que el govern de l’Estat no està gestionant
correctament la seva situació, ja
que els va cobrar les quotes a
principis de mes i després va

anunciar una moratòria que
molts encara no saben com han
d’aplicar.
Per això han decidit organitzar-se i, sota el lema “0 € ingressos = 0 € pagos”, han penjat pancartes a les seves botigues
per demanar solucions a la seva
problemàtica. I és que, mentre
molts comerciants i empresaris
han hagut d’abaixar la persiana
obligats per l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat, critiquen que han de continuar
pagant impostos i despeses però
no poden fer la seva feina.
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Seguretat | Alerta per les estafes dels falsos sanitaris

S’han detectat a la ciutat falsos sanitaris que, fent-se passar per professionals que
treballen per prevenir el coronavirus, intenten entrar a les cases i robar-hi, sobretot a persones grans. Fan servir el mateix sistema que els falsos revisors del gas.

85 contagiats de coronavirus
i 15 morts a Sant Just Desvern
» A la residència Nuestra Señora de Lourdes hi ha quinze positius
» A Sant Joan sumen 93 contagiats i a Esplugues la xifra arriba a 165

Foto: ACN (Pere Masramon/MMVV)

PANDÈMIA4Quinze persones
amb coronavirus ja han perdut
la vida a Sant Just Desvern des
de l’inici d’aquesta crisi sanitària, segons les últimes dades
publicades pel Departament de
Salut i recollides per Ràdio Desvern. Aquesta pandèmia està
afectant especialment les persones més grans i vulnerables,
com per exemple les que viuen
en geriàtrics.
A la ciutat, un dels punts
més afectats és la residència
Nuestra Señora de Lourdes, on
quatre residents que tenien la
malaltia han mort. En el mateix
centre també s’han detectat una
quinzena de contagiats, que ja
han sigut aïllats de la resta de residents per tal d’intentar reduir
el contagi i l’expansió de la Covid-19.
Al conjunt de la ciutat hi ha
85 santjustencs i santjustenques que han donat positiu als
tests, segons les dades més re-

L’UME va desinfectar el geriàtric on hi ha 15 casos. Foto: Ajuntament

cents recollides per l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS).

EXPANSIÓ DE LA MALALTIA
Les xifres són molt similars a
Sant Joan Despí, on segons les
dades publicades per Salut hi ha
gairebé un centenar de casos
contagiats per coronavirus (93)
confirmats.
On les xifres s’han superat

amb escreix i la situació és més
preocupant és a Esplugues, on
l’agència AQuAS té comptabilitzats 165 casos positius de la Covid-19.
A més, el repartiment no és
uniforme i, mentre a la zona
sud, que depèn del CAP de Can
Vidalet, n’hi ha 65, a la que pertoca al CAP Lluís Millet, la que fa
frontera amb Sant Just, n’hi ha
un centenar.

La pianista Clara Peya recollirà
diners amb un concert solidari

CULTURA4La polifacètica artista santjustenca Clara Peya
oferirà, dijous 16, un concert
solidari. La pianista donarà el
80% de la recaptació que aconsegueixi amb el seu espectacle al
Sindicat de Cuidadores Sense
Papers, un col·lectiu que està patint de manera cruenta el confinament, ja que moltes de les treballadores que es dediquen a les
cures s’han quedat sense feina i
no tenen ingressos.

Per això, el sindicat destinarà tots els recursos que es recullin amb les entrades del concert
a comprar aliments per a les treballadores que s’han quedat sense feina.
Peya, que ja ha fet altres
concerts des de l’inici del confinament i que també es va sumar
a la vaga cultural de 48 hores, ha
dit a les xarxes que el més important és fer arribar el missatge del Sindicat a tothom.

340.000 euros per reforçar
els Serveis Socials municipals

AJUDES4Els Serveis Socials
municipals destinaran 340.000
euros del pressupost a donar ajudes als santjustencs i a les santjustenques més afectats per la
crisi social i econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus.
Segons expliquen fonts de
l’Ajuntament, els diners sortiran
d’una partida de 210.000 euros
de Serveis Socials que es podria
ampliar. A aquesta xifra s’hi sumaran els 130.000 euros de superàvit que va deixar el pressupost del 2019.

Des del consistori expliquen
que aquests diners es destinaran
a millorar l’atenció de la ciutadania amb diferents mesures,
com per exemple el telèfon d’atenció directa que ja s’ha posat
en marxa. També s’habilitarà
un espau d’atenció presencial per
a determinats casos molt concrets i es contractarà una persona per ampliar la plantilla del
departament municipal de Serveis Socials.
Els diners també serviran
per ajudes a lloguers o per repartir aliments a domicili.

L’activitat torna als polígons
després del confinament total

ECONOMIA4Els polígons industrials de la ciutat recuperen de
mica en mica l'activitat després de
dues setmanes de paralització
provocada per l'ordre de confinament més restrictiu decretada
pel govern de l'Estat.
Quan aquesta mesura es va
anunciar, a finals de març, l'Ajuntament de Sant Just Desvern va calcular que la mesura
podia arribar a afectar més de la
meitat de les empreses que hi ha
als polígons de Pont Reixat i del
Sud-oest.
Davant d'aquesta situació, el

consistori va posar en marxa un
servei de guia per a empreses i autònoms perquè poguessin saber
a quines mesures de suport econòmic impulsades per la Generalitat, el govern central i l'Ajuntament es poden acollir.
Amb l'aixecament d'aquestes restriccions, el sector industrial i la construcció torna a l'activitat però amb mesures especials, ja que els treballadors i
treballadores han de poder mantenir les distàncies de seguretat i
han de tenir equips de protecció
per evitar nous contagis.
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Esplugues | Desinfecció diària dels mercats municipals
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Els passadissos dels mercats de La Plana i Can Vidalet es desinfecten cada dia des de
principis de mes. A més, l'Ajuntament n'ha canviat els horaris i ara obren de dilluns
a dissabte fins a les 14 hores i només poden obrir a la tarda els divendres fins a les 19.

Unió de Pagesos demana que
no es prohibeixin els mercats
POLÈMICA4El sindicat agrícola Unió de Pagesos denuncia
que hi ha ajuntaments que han
prohibit els mercats de productes frescos a l’aire lliure. Des del
sindicat consideren que això va
en contra de les diferents mesures imposades per l’estat d’alarma, que regulen la venda directa de productes alimentaris de
primera necessitat i permetin
sortir de casa per anar-ne a
comprar.
Des d’Unió de Pagesos consideren que aquesta mesura,
que s’ha aplicat al mercat d’Esplugues i al mercat de Torreblanca, mancomunat entre Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern i
Sant Feliu de Llobregat, “perjudica la pagesia i la ciutadania pel
fet que entorpeix l’accés als aliments”.
En aquest sentit, com recull
l’Agència Catalana de Notícies,
des del sindicat han demanat als
ajuntaments que rectifiquin,
com ja van fer altres consistoris
com els de Lleida, Montblanc o
Vilanova i la Geltrú.

Botigues segures per a les
víctimes de violència masclista

SANT JUST4Crida a tots els comerços santjustencs que continuen oberts durant el confinament perquè se sumin a la campanya de l’Institut Català de les
Dones i els Mossos d’Esquadra
per protegir les víctimes de violència de gènere.
Els comerciants que ho vulguin han de penjar un cartell que
digui “establiment segur contra
la violència masclista. Si aquests

dies de confinament sents que
casa teva deixa de ser un espai
segur per a tu o els teus fills i filles, aquí truquem per tu al 900
900 120 o al 112. #NoEstàsSola
#JoActuo”.
Així es vol ampliar el suport
social a les dones que pateixen
maltractaments a casa i que, per
culpa del confinament imposat
per l’estat d’alarma, poden estar
aïllades o patir més agressions.

Dibuixos als aparadors per
animar els veïns de Sant Just

El mercat de pagès a Torreblanca. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

CONTRADICCIONS
Unió de Pagesos creu que “no té
sentit que la ciutadania pugui entrar en espais tancats” com els supermercats o les grans superfícies, on es controla l’accés “de manera privada” i, en canvi, la gent
“no tingui accés a comprar en espais oberts”, on l’aforament el podrien controlar els ajuntaments.

A més, des del sindicat recorden el rol que té la pagesia i els
mercats ambulants a l’hora de facilitar l’accés de productes frescos
i de proximitat als veïns i veïnes.
“Els productors treballen amb
normalitat per seguir complint
l’objectiu de subministrar aquests
aliments als ciutadans”, defensen
des d’Unió de Pagesos.

SOCIETAT4Els infants santjustencs ja estan omplint els aparadors i les xarxes socials amb dibuixos d’arcs de Sant Martí
acompanyats de la frase ‘Tot
anirà bé’, un dels lemes impulsats per fer front al coronavirus.
La idea l’ha impulsat Desvern
Comerç i Empresa amb l’objectiu de penjar-los als aparadors de
les botigues que formen part de
l’entitat i que continuen obertes
per tal de donar ànims a la ciu-

tadania i així combatre l’abatiment que pot provocar el confinament decretat per l’estat d’alarma per tal de frenar el coronavirus.
Desvern Comerç i Empresa
ha explicat que els imprimirà i
els penjarà a les botigues que en
formen part. Un cop acabat el
confinament, els infants que hagin participat en la iniciativa
podran anar als establiments a
buscar un obsequi.
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Hoquei línia | El Jujol es jugarà la permanència en un ’play-off’

Els Jokers es jugaran la continuïtat a la Liga Élite masculina en una eliminatòria contra els
BCN Tsunamis a doble partit. Aquesta és la decisió que van anunciar el passat dimarts 7 els
responsables d’hoquei línia de la Federació Espanyola després d’una reunió amb les territorials.

Nerea Vilalta, de la porteria
a l'Hospital Duran i Reynals
Pau Arriaga
ESPLUGUES
L’aturada total del món de l’esport ha provocat que surtin a la
llum algunes de les històries dels
seus protagonistes per les quals
habitualment no són notícia. És
el cas de la portera de la Penya
Esplugues, Nerea Vilalta, fisioterapeuta, que des de fa setmanes ha canviat l’uniforme de futbolista pel de sanitària i està treballant a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet.
“Al final mai estàs preparada
per a una situació com aquesta”,
explicava la jove a TV3, però va
dir que és una responsabilitat de
tothom aportar el que es pugui
per fer front a la pandèmia. “Com
a fisioterapeutes també estem donant un cop de mà als altres
serveis que ho necessiten i donant una mica d’assistència també a la gent per intentar passar
aquests moments tan difícils i de
tant col·lapse a nivell sanitari

Vilalta ha canviat l’uniforme de futbolista pel de sanitària. Foto: AEPE

de la millor manera possible”, va
afegir la dorsal 15 espluguina.
MESURES DE L’RFEF
Per altra banda, durant aquesta
aturada de les competicions estan arribant, de mica en mica, accions per part de la Federació Espanyola per ajudar els clubs de
futbol sala femenins mentre duri
el context actual.

Així, l’organisme que presideix Luis Rubiales va aprovar, el
passat dia 8, la concessió d’un total de 393.000 euros per al futbol sala femení (previstes en les
ajudes del Programa Impulso) i
avançar un màxim de 36.000 euros a cada club de futbol sala com
a part de les ajudes per combatre els perjudicis econòmics que
pateixin pel coronavirus.

Mor l’espluguí
Benito Joanet
per coronavirus

L’HC Sant Just
ja sap que la FEP
vol acabar la lliga

FUTBOL4Una de les grans icones
del futbol d’Esplugues de la segona meitat del segle passat, Benito Joanet, va morir el mes passat a Alacant per coronavirus.
Format al planter del CD Sarrià, el Tres Torres i el San Francisco, va fer el salt al juvenil de
l’Espanyol, des d’on aconseguiria
fer el salt del primer equip. Les
primeres dues temporades com
a professional, però, va defensar
els colors de l’Europa i passaria
dos cursos més al Real Zaragoza.
De tornada al club perico, va
formar part de la primera plantilla blanc-i-blava durant sis temporades. La recta final de la seva
trajectòria esportiva també va
ser amb una samarreta blanc-iblava, la del Deportivo.
A la Corunya va començar la
seva carrera com a tècnic. De fet,
el filial deportivista, el Fabril, va
coincidir amb un altre mite de les
banquetes, Arsenio Iglesias i posteriorment va entrenar clubs
com l’Hércules, el Castellón o el
Cádiz, tot i que també va tenir una
fugaç etapa a l’Espanyol.

L’HC Sant Just ja és conscient que la Federació Espanyola de Patinatge
(FEP) té la intenció d’acabar les
competicions del curs 2019-20
tan bon punt les autoritats sanitàries ho permetin.
Aquesta és una de les conclusions a les quals es va arribar
durant la reunió que la Junta de
la FEP va mantenir de forma telemàtica el passat dissabte 4.
Els santjustencs, setens al
grup Sud de l’OK Lliga Plata, estan virtualment salvats, ja que tenen 14 punts més que las Rozas,
l’equip que jugaria la promoció de
permanència, quan només queden sis partits per disputar-se.

Viu en línia
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| MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els
fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.

Famosos

No t’ho perdis

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a
la fama es va produir l’any següent gràcies a la popularització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des
d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i reproduccions amb temes com Alocao, una col·laboració amb Omar Montes que la va portar a les llistes
d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha
obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el remix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant panameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha portat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’una cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia
i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull remarcar que jo estic en contra d’aquests valors i us
demano perdó”.

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du
Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta quarantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins
de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es
publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts
exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tutorials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un
artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia.

Llibres

La fitxa

?

B A D

QUI ÉS

...

Ser una cantant urbana de moda

ÉS FAMOSA PER

?

S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Estrenar una nova cançó

QUÈ HA FET

És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

...

Bona rebuda, però amb polèmica

A LES XARXES

Teatre

G Y A L

Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

Música

Pelis i sèries

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

The new abnormal
The Strokes

Unorthodox
Maria Schrader

La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veure la llum el 16 de març. Des del 10 d’abril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Amb la mort recent de Josep Maria Benet i Jornet per coronavirus, el teatre català ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per persones del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’abril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, basada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un matrimoni de conveniència. Aquesta producció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Confinament i salut mental
i SALUT

ra mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van passant els dies de confinament i que es va allargant la quarantena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.
Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i oblida’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene.
D’altra banda, encara que normalment no siguis una persona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrirne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

A

Les claus
RUTINA

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

EXERCICI

Encara que normalment no siguis gaire esportista,
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

DESCONNEXIÓ

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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