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SOLIDARITAT pàg 6

FUTBOL SALA pàg 13

La Generalitat premia
un web de tres estudiants
que fomenta el voluntariat

Manolo Moya, nou tècnic
del sènior femení
de la Penya Esplugues
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Denuncien falta d’atenció dels
Serveis Socials a Sant Joan
L’Ajuntament diu que compra menjar a 180 famílies i les entitats reben gent que mai havia demanat ajuda pàg 8

Més bicicleta
Injecció econòmica per ampliar
els carrils bici pàg 3
SANT JUST pàg 10

El coronavirus reduirà
en 3 milions els
ingressos de l’Ajuntament
MÓN pàg 8

Un santjoanenc va informar
del confinament a Osaka
COMERÇ pàg 12

Menys taxes de terrasses
a Esplugues i Sant Joan
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Més de mil ciclistes passen cada dia pel carril bici que uneix el Baix Llobregat i Barcelona per la Diagonal. Foto: Ajuntament d’Esplugues

Aposta per la bicicleta
» La Unió Europea aporta 2,1 milions d’euros per ampliar la xarxa de carrils bici de la comarca
» Els diners serviran per millorar la connexió entre Sant Joan Despí, Esplugues i la Diagonal
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
La Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana impulsada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), continua creixent. Un
dels èxits més importants d’aquest projecte és la connexió
entre Esplugues i Barcelona per
la Diagonal, un carril bici inaugurat ara fa dos anys i que,
abans del confinament, ja sumava més d’un miler d’usuaris
diaris. De fet, segons les dades de
l’AMB, durant l’últim any hi van
passar 381.875 bicicletes, un
29% més que el 2018.
Amb aquesta connexió entre
el Baix Llobregat i la capital catalana acabada, ara toca millorar
els carrils bici entre municipis

perquè els ciclistes puguin arribar fins a l’enllaç de la Diagonal.
Un bon impuls per aconseguirho seran els 2,1 milions que
aportarà la Unió Europea a través dels fons FEDER.
A Esplugues, aquests diners
serviran per dur a terme dos projectes que haurien d’estar enllestits el 2023. Un d’ells serà el
tram entre Sant Mateu i la Diagonal, que ha de completar la
connexió amb Barcelona per
darrere dels complexos esportius
de la UB i de l’Hospitalet, i que
fa 595 metres de longitud. El cost
previst és d’1.035.600 euros.
L’altre projecte que s’impulsarà és el pas entre Esplugues i
Sant Joan Despí pel carrer Àngel Guimerà, que millorarà la
connexió entre els dos municipis.
Segons l’AMB, aquest tram és
més complex, ja que caldrà fer

expropiacions o cessions de terrenys per construir aquest carril
de 595 metres de longitud i que
costarà 667.000 euros.
MÉS APARCAMENTS
A més de la inversió en nous carrils bici, l’aposta de l’AMB i
Esplugues per les bicis també inclou una nova estació d’aparcament Bicibox. A finals d’abril es
va posar en marxa la tercera estació del municipi a la cruïlla dels
carrers Sant Mateu i Laureà
Miró. Aquest nou mòdul, amb
capacitat per a 14 bicicletes, està
situat just davant del centre comercial Finestrelles.
A més, l’estació de Can Vidalet s’ha canviat de lloc perquè
sigui més accessible. Ara està
ubicada al carrer Pere Galvany,
a la cruïlla entre els carrers Verge de la Mercè i Serra del Cadí.

Queixes per les multes posades
entre Esplugues i Barcelona
POLÈMICA4El carril bici que
uneix Esplugues amb Barcelona és un camí molt utilitzat
per la gent que va a treballar
amb bicicleta, però els caps de
setmana es converteix en un
espai lúdic per fer-hi esport o
passejar-hi, sigui en bicicleta
o a peu. Però aquest nou costum adquirit per molts ciutadans ha estat una trampa durant aquest desconfinament.
Les ordres del govern de
l’Estat deixen clar que, dins de
les franges horàries en què
està permès fer esport, aquest
només es pot practicar dins
del mateix municipi on es viu

i a un radi d’un quilòmetre de
l’habitatge. Per això, un dels
quatre controls muntats conjuntament per la policia local
d’Esplugues i pels Mossos
d’Esquadra va multar diversos
barcelonins que entraven al
terme municipal d’Esplugues.
Des de l’Ajuntament expliquen que molts també incomplien altres normes i feien
esport en grup o fora de l’horari permès, una situació que
també es va veure al Passeig
de les Aigües. Per això, des del
consistori demanen prudència i que tothom segueixi les
normes del desconfinament.
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Els semàfors

Tribuna

Impulsem la reconstrucció
per Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just

Ajudem.cat

Tres joves, un d’ells espluguí i un altre de
Sant Just Desvern, han creat una pàgina
web que posa en contacte persones confinades que necessiten serveis o tallers i
persones que n’ofereixen. La plataforma
ha estat premiada per la Generalitat.
pàgina 6

Fa dos mesos de l’estat d’alarma i d’un tres sectors que han estat a primera líJa podem observar més activitat al
confinament sense precedents al país, nia per atendre la ciutadania en aquests carrer: les obres privades i públiques ja
a Europa i al món. La crisi sanitària ens dos mesos tan difícils.
han recuperat el seu ritme, les empreobliga a fer canvis, almenys fins que la
Malauradament, hem de lamentar ses comencen a reiniciar la seva acticomunitat científica trobi la solució amb massa vides perdudes, especialment, a vitat, el comerç local i els establiments
una vacuna que ens immunitzi i que er- les residències de gent gran, que han es- també comencen a poc a poc a obrir les
radiqui el coronavirus. Aquesta és la tat el focus on més mal ha causat el co- seves portes…
nostra esperança. Mentrestant, haurem ronavirus. La gestió no ha estat l’adeEns agradaria que fos més ràpid
de conviure amb el virus, perquè la Co- quada: els canvis competencials per i més fàcil, però a poc a poc ens anem
vid-19 no ha marxat. Ja
sortint. Malgrat les eshem comprovat que som
trictes mesures de seguHem de mirar endavant
vulnerables, per tant, suretat i higiene, una certa
perar la crisi dependrà en
normalitat s’imposa. Hem
i reconstruir el nostre poble,
bona part dels nostres hàde mirar endavant i rebits i comportaments.
construir el nostre poble,
la nostra comarca i el nostre país
Agraeixo enormement
la nostra comarca i el nosdes de l’àmbit que m’ha totre país.
cat viure com a alcalde del meu muni- part del Govern de la Generalitat deImpulsem un gran acord social
cipi, Sant Just Desvern, la gran pro- mostren que no s’estava fent com calia. amb un consens ampli per tal de reduir
fessionalitat de les persones que estan Els ajuntaments hem hagut d’assumir les desigualtats i les injustícies que
al davant dels serveis sanitaris del Baix unes situacions veritablement dramà- genera aquesta crisi. Treballem per
Llobregat. Formem part d’un territori tiques. I les famílies i les víctimes han impulsar l’economia i el foment de
dens: a Barcelona i l’àrea metropolita- patit la gran tragèdia de la pandèmia. l’ocupació, per enfortir els nostres muna hi viu el 66% del total d’habitants de
Ara, un cop superada la gravetat de nicipis, les nostres empreses…
Catalunya i la gran mobilitat que això la crisi sanitària, toca treballar de valent
La ciutadania ha estat conseqüent
comporta fa que el risc sigui més elevat per recuperar les vides de les persones: amb la situació de gravetat que hem
i les necessitats hagin estat especial- ajudar a recuperar les empreses, el viscut i, majoritàriament, hem dement altes. Però la dedicació i la tasca comerç local, les famílies, ajudar les per- mostrat que vivim en una societat
de sanitaris, tant als hospitals com als sones més vulnerables… Fa dos mesos avançada. Reafirmem i demostrem
centres d’atenció primària, han estat ex- que el país es va aturar, i l’hem de tor- que som un gran país en el qual ninemplars. També els professionals d’al- nar a posar en marxa.
gú es queda enrere.

Aj. de Sant Joan Despí

Veïns de Sant Joan denuncien que els
Serveis Socials de l’Ajuntament no estan
atenent tots aquells ciutadans que
ho necessiten i expliquen que aquesta
tasca, que amb el coronavirus s’ha disparat, l’estan assumint les entitats.
pàgina 8

HC Sant Just

Ha estat sense acabar les lligues, però el
conjunt santjustenc és un dels únics tres
de Catalunya (juntament amb Vic i Espanyol) que pot presumir de dos ascensos de categoria. El seu equip sènior, a
més, seguirà jugant a l’OK Lliga Plata.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@ferranvital

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre
alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la presencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els necessiten).

@augustomagana
Los puentes colgantes
que unían las izquierdas de Badalona finalmente han cedido y han caído al precipicio. Un año después de haber ganado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensábamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.
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@AnLaClau
En resum, les que ens
dediquem al lleure
aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tranquils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higièniques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.
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@offxelia
Algun dia es podria
preguntar per la situació dels músics en confinament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres escoles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

La derrota

Enemic invisible

per Mani Martínez

per Lola Salmerón

etenen a Utah un nen de cinc anys que conduïa el cotxe
dels seus pares amb la intenció d’anar fins a Califòrnia per
comprar-se un Lamborghini. El petit va aprofitar que es va
quedar sol amb la seva germana per escapar-se de casa amb ni
més ni menys que tres dòlars a la butxaca.

D

n experiment a un bufet lliure del Japó mostra amb quina rapidesa es propaga el coronavirus. A la prova, només un dels participants es pinta la mà amb pintura fluorescent i, tot seguit, se serveix el seu menjar. La resta, amb les
mans netes, hi van al darrere. Al final, tota la sala queda tacada.

U

l’inici del confinament, un pare va decidir disfressar-se amb la
seva filla dels personatges de Frozen i baixar junts a llençar les
escombraries a les 8 del vespre. Així va començar una tradició
per entretenir la quarantena de tots els nens del barri, que han pogut veure des del seu balcó el Joker, Goku o la Bella i la Bèstia.

A

es (absurdes) curiositats d’internet són infinites i, cada
cert temps, n’apareix una. L’última que s’ha fet viral: si escrius el número 241543903 a la barra de cerques de Google i fas clic a Imatges, la pantalla se t’omplirà de fotografies de
gent ficant el cap a la nevera.

L

anel ha sorprès els seus seguidors amb un vídeo del 2010
on canten Dos hombres y un destino de David Bustamante i
Àlex Casademunt. Un dels grans fans del grup, l’actor Josh
Radnor (Ted Mosby a How I met your mother), ha pensat que es
tractava d’una cançó de la banda i n’ha elogiat la melodia.

M
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Sant Joan Despí farà
orientació laboral en línia

2

Lots de productes agroecològics
per a famílies d’Esplugues i Sant Joan

3

La Generalitat assumeix la direcció
de la residència Nuestra Señora de Lourdes

4

Una nova plataforma comarcal
reivindica els espais naturals

5

85 contagiats de coronavirus
i 15 morts a Sant Just Desvern

Toda la Unión Europea, menos
España, ha conmemorado el 75
aniversario de la victoria sobre el
nazismo.
Solo quiero recordar que
Raül Romeva, la persona que
trabajó duramente para que hubiera la primera y única placa
conmemorativa a las víctimas
del nazismo de todo el estado español, está en la cárcel por ayudar a realizar un ejercicio de soberanía popular, el 1-O.
Lean su biografía como feminista, pacifista, ecologista, activista LGTB y antirracista. Y entérense al menos de a quién
tienen en sus cárceles, porque
aún hay quien, en su pensar condescendiente y colono, cree que
“total, hay cuatro politicuchos
ahí metidos”, cuando han encerrado, por años, a activistas pro
derechos humanos (sí, aunque
sean catalan@s).

El xiulet constant que reproduïa
aquell monitor li impedia dormir. Sabia que aquella infermera havia tornat per comprovar les seves constants vitals. No
era necessari que li comuniqués
l’informe mèdic, sabia perfectament quin era el seu estat. A
cada minut que passava, la seva
respiració es tornava més pesada, ja no suportava aquella
opressió en els seus pulmons.
Va deixar de lluitar quan va notar en el seu rostre la mà d’aquella jove, es va rendir davant
aquell enemic invisible que havia envaït el seu cos. El seu últim esforç el va emprar per
apartar de les seves fosses nasals
aquella olor tan peculiar, que li

recordava que es trobava a l’habitació d’un hospital. Llavors, va
aspirar profundament la fragància d’aquella jove, que li recordava l’olor corporal de la
seva estimada neta. Allò li va
produir serenitat, precisament
la que necessitava per iniciar el
seu últim viatge. La seva ment
es negava a defallir sola, sense
la companyia dels seus, per
això es va convèncer que aquella criatura era sang de la seva
sang. Abans d’exhalar el seu últim alè, va pronunciar el nom de
la seva neta en un murmuri ofegat. Aquella infermera, intuint
quina era la seva última voluntat, es va abraçar a l’anciana
dient-li: “T’estimo, àvia”.

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

#AlbiolAlcalde

@bruesteve: A qui no li hagi passat allò
que surts de tranquis a fer una cervesa i
acabes fent Albiol alcalde que tiri la primera pedra.

#CasPalau

@iescolar: La Audiencia de Barcelona ordena que Millet, Montull y el extesorero
de Convergència ingresen en prisión antes del 25 de junio.

#AdeuAlPrimavera

@JofreFont: També ens quedem sense
Primavera Sound aquest 2020. Les espelmes del 20è aniversari del festival les haurem de bufar el 2021.
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Successos | Recuperen 27 coloms esportius robats

Maig 2020

Els Mossos d’Esquadra van recuperar 27 coloms esportius robats a diversos municipis, entre ells Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Els agents van trobar
els animals, que poden arribar a costar 20.000 euros, a Santa Coloma de Gramenet.

La Generalitat premia un web
que fomenta el voluntariat
» La plataforma l’han creat un espluguí, un santjustenc i un cerverí
» Ajudem.cat vol ser un punt de trobada per fer front al coronavirus
INNOVACIÓ4La plataforma digital de voluntariat Ajudem.cat
ha rebut el primer premi del
concurs d’aplicacions Hackovid, impulsat pel Departament
de Polítiques Digitals i la Fundació i2CAT. Aquesta plataforma
ha estat concebuda com un punt
de trobada per compartir voluntariat, coneixements i recursos per fer front al coronavirus.
El web reconegut per la Generalitat ha estat creat per l’espluguí Pau Riba, el santjustenc
Humbert Blanco i el cerverí
Marc Celeiro.
Riba, estudiant, fotògraf i
programador de 17 anys, ha explicat que els tres creadors van
fer una pluja d’idees per veure
“què podia ajudar a la societat en
temps de Covid-19”. Per això
considera que aquest premi “suposa un gran impuls econòmic”
per al seu projecte i “un reconeixement de la feina feta” per
crear aquesta nova plataforma.

Els tres creadors de la plataforma. Foto: Twitter (@ajesplugues)

La plataforma agrupa diferents eines, recursos i funcionalitats per unir els voluntaris i voluntàries amb els particulars
que desitgin oferir, de forma
solidària i altruista, és a dir,
sense voler-ne guanyar diners,
coneixements, experiències i informació útil.
Això es posa a disposició de
totes aquelles persones que necessitin temps o serveis, per tal

que tothom pugui trobar allò que
busca. A més, també es pot accedir a activitats en línia com
classes de música o treballs manuals que es fan a través de videoconferència. A banda de tots
aquests serveis, la plataforma té
un espai de videotrucades lliure.
L’accés a totes aquestes eines i
serveis és totalment gratuït perquè ho pugui fer servir tothom
durant el confinament.

Medalla al Sant Joan de Déu
pel disseny dels seus espais

RECONEIXEMENT4Millorar el
benestar dels infants a través del
disseny. Això és el que es fa, des
de fa anys, a l’Hospital Sant Joan
de Déu, on el disseny i l’arquitectura són eines per fer la vida
dels pacients més confortable. I
això és el que ha volgut reconèixer l’associació Foments de les
Arts i el Disseny, que ha decidit
entregar una medalla al recinte
hospitalari i als arquitectes que
han impulsat aquest disseny.

FAD reconeix que l’hospital
“ha fugit de la infantilització” i ha
creat “un codi visual eficaç per a
tots els usuaris del centre”. A
més, el disseny reconfigura “l’entorn entès des de la plasticitat del
cervell, el qual influeix de manera directa en el sistema immunològic”, cosa que acaba contribuint “a la recuperació de les
malalties d’un col·lectiu especialment vulnerable”. Per tot això,
la Junta li entrega la medalla.

Sindicats i patronals aporten
idees al Pla de Reconstrucció

ECONOMIA4Potenciar l’ocupació entre les dones, les persones més grans de 45 anys i els joves, reorganitzar l’activitat laboral per evitar rebrots del coronavirus, recuperar el comerç i
les petites i mitjanes empreses
locals i crear sinergies entre l’Ajuntament i altres municipis,
així com amb el Consell Comarcal o altres institucions.
Aquestes són les propostes
que van posar sobre la taula els
sindicats i les patronals que es
van reunir telemàticament amb
l’alcaldessa Pilar Díaz i la regi-

dora d’Economia i Treball,
Montse Zamora.
La trobada, que va comptar
amb la participació de Comissions Obreres, la UGT, AEBALL
i PIMEC Baix Llobregat, va servir per incloure les propostes i
els punts de vista dels sindicats
majoritaris i els principals
col·lectius empresarials al Pla de
Reconstrucció que està elaborant el consistori per contrarestar els efectes que està deixant a la ciutat la crisi social i
econòmica provocada per la
pandèmia del coronavirus.

Esquerra proposa crear una
operadora energètica local

MEDI AMBIENT4Esquerra Republicana aposta perquè l’Ajuntament d’Esplugues es converteixi en una operadora energètica que vengui gas i electricitat als ciutadans i als petits empresaris.
La idea dels republicans, que
ha estat ben rebuda pel govern
municipal, proposa que l’Ajuntament es converteixi en comercialitzadora d’energia, de
manera que els veïns i veïnes, els
autònoms i les petites i mitjanes
empreses li puguin comprar l’electricitat. D’aquesta manera,

l’Ajuntament compraria l’electricitat al mercat majorista i,
com que seria una empresa sense afany de lucre, la podria vendre molt més barata als ciutadans i a les empreses. A més, podria aplicar tarifes socials automàticament.
El següent pas que proposa
Esquerra és que al poble s’instal·lin plaques fotovoltaiques
suficients per crear l’energia que
necessita el municipi, de manera que, gràcies a l’operadora
municipal, el poble passaria a ser
productor d’electricitat neta.

Pla de xoc de 59 milions
d’euros per a l’ocupació

Pàgines especials

Maig 2020
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» El Departament de Treball activa ajuts per fer front a la crisi derivada del coronavirus
» Les ajudes van destinades a ajuntaments, treballadors, petites empreses i autònoms

Mesures del pla de xoc
Dos treballadors degudament protegits amb mascareta i guants. Fotos: ACN

4El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha activat un pla de xoc per fer front a
les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 i l’Estat d’Alarma, amb
una dotació de 59,29 milions
d’euros.
El Pla de xoc per a l’ocupació:
persones, empreses i territoris preveu un conjunt de mesures que
estan dirigides a donar suport a
les persones treballadores que
s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major
situació de risc; a les persones
treballadores autònomes i a les
petites empreses perquè reprenguin l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els
llocs de treball; i a les administracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir de l’anàlisi de les necessitats del seu
territori i de la concertació social
i territorial.
En total, es preveu beneficiar 1.500 empreses i 4.300
persones de manera directa, a
més dels milers de persones
treballadores que es beneficiaran de manera indirecta a
través del suport a les empreses per a la creació i manteni-

ment de llocs de treball. El pla
també suposa donar suport a
tot el territori mitjançant ajuntaments i consells comarcals, i
línies de suport a cooperatives
i entitats de l’economia social,
el tercer sector, autònoms i microempreses.
Amb aquest pla, el Departament activa de manera urgent entre maig i juny sis línies
de polítiques d’ocupació crea-

A més del pla de xoc,
Treball també ha
posat en marxa dos
ajuts extraordinaris
per a treballadors
afectats per la crisi
de la Covid-19
des de manera específica –o
reforçades, com és el cas de
les mesures de suport a les persones treballadores autònomes– per donar resposta a l’escenari sociolaboral post-Covid.
La informació sobre les mesures

es pot trobar al web treballiaferssocials.gencat.cat.
A més de les mesures d’aquest pla de xoc urgent, el Departament està treballant al Consell de Direcció del SOC altres
convocatòries pròpies del servei
d’ocupació i també agilitant línies de suport sociolaboral a
col·lectius específics, com ara
persones amb discapacitats i
persones en situació de risc d’exclusió social, que s’obriran pròximament.
En les darreres setmanes, el
Departament també ha posat
en marxa dos ajuts extraordinaris per a persones treballadores
afectades econòmicament per
la crisi de la Covid-19 i l’Estat d’Alarma. En primer lloc, s’han destinat 7,5 milions d’euros a un
ajut de fins a 2.000 euros per a
persones treballadores autònomes. I en segon lloc, 20 milions
d’euros per a un ajut d’urgència
de 200 euros per a persones treballadores amb càrregues familiars que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos (afectats per ERTO, autònoms, treballadors fixos discontinus o amb
contractes temporals extingits i
que encara no han cobrat la prestació d’atur o cessament).

4Suport a ajuntaments i consells comarcals:
• Pressupost: 6,75 milions d’euros.
• Destinataris: Ajuntaments de
més de 50.000 habitants, així
com tots els consells comarcals
per garantir que aquesta mesura arriba a tot el territori.
• Es finança la contractació de
personal tècnic per un període
de 12 mesos per a la coordinació de l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica, posada en marxa i seguiment.
4Suport a la contractació de
persones aturades:
• Pressupost: 15 milions d’euros.
• Destinataris: Entitats locals
perquè contractin 1.120 persones amb contractes de 9 mesos
a jornada completa.
• Línia extraordinària i urgent
del programa “Treball i formació”
del SOC. Inclou una línia dirigida a persones inscrites com a
demandants d’ocupació a partir del 16 de març de 2020, i una
altra dirigida a persones en risc
de caure en situació d'atur de
llarga durada.
4Suport a les persones treballadores autònomes:
Consolida’t:
• Pressupost: 1,04 milions d’euros.
• Destinataris: 1.000 persones
treballadores autònomes.
Garantia juvenil:
• Pressupost: 12 milions d’euros.
• Destinataris: 2.200 persones joves.

treballiaferssocials.gencat.cat

4Suport al manteniment dels
llocs de treball:
• Pressupost: 5 milions d’euros.
• Destinataris: 1.100 microempreses que tinguin contractades
fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut la
plantilla.
• Ajut del 50% del salari mínim
interprofessional per a un màxim
de tres persones treballadores i
durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de
contractes a jornada parcial.
4Suport a microempreses,
autònoms/es, cooperatives i
economia social:
• Pressupost: 5,5 milions d’euros.
• Destinataris: 250 projectes.
• Mesures per a l’impuls de projectes de transformació digital
i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu
del manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat.
4Suport a empreses socials i
cooperatives:
• Pressupost: 14 milions d’euros.
• Destinataris: 170 empreses socials i cooperatives.
• Línia complementària a les ja
existents, creada en el marc de
la crisi de la Covid-19, per oferir
préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i tercer sector.

MÉS INFO AL WEB
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Entorn | Subvenció per millorar el parc de Torreblanca

La Generalitat ha entregat una ajuda FEDER d’1,1 milions d’euros perquè l’Àrea
Metropolitana de Barcelona faci obres de millora i restauració a diferents parcs.
Un d’aquests és el parc de Torreblanca, entre Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Veïns denuncien falta d’atenció
per part dels Serveis Socials
» Les entitats reben gent que mai abans havia demanat ajuda
» L’Ajuntament diu que ajuda a comprar menjar a 180 famílies
POLÈMICA4La Pilar i el seu
marit tenen més de setanta anys.
Tots dos s’han contagiat de coronavirus i, seguint les recomanacions dels metges, fa un mes
que no surten de casa. Tot i viure aquesta situació, la Pilar denuncia a Línia Tres que fins que
ella no va trucar a l’Ajuntament
ningú de Serveis Socials els va
trucar a casa per preguntar-los si
necessitaven res. De fet, aquesta situació es va repetir dues vegades, ja que va haver de trucar
un segon cop perquè el servei que
l’Ajuntament ha posat en marxa
juntament amb Creu Roja els
portés els medicaments que necessiten a casa.
Veïna de Torreblanca-Pla de
Vent, la Pilar assegura que si al barri hi hagués el treballador social
que reclamen des de l’associació
de veïns des de fa anys, l’Ajuntament “sabria millor la situació que
hi ha i la gent tindria més cobertes les seves necessitats”.

Creu Roja és una de les entitats que reparteix aliments. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

AL RESCAT
La Pilar, que també és voluntària a Càritas, explica que les entitats del poble estan rebent
molta gent que mai abans havia
demanat i que els fa molta vergonya fer-ho. En aquest sentit,
assegura que associacions i plataformes de voluntaris estan cobrint “allò que no cobreix l’Ajuntament”. A més, assegura
que “la situació actual ha evi-

denciat la manca d’atenció crònica” que pateix el barri.
Des de l’Ajuntament expliquen que han multiplicat els recursos dedicats a ajudar a cobrir
les necessitats bàsiques de les famílies vulnerables. Segons els
seus càlculs, ara mateix hi ha
180 famílies en situació d’urgència social que reben ajuda del consistori per comprar menjar, productes de neteja i d’higiene.

Un santjoanenc va informar
del confinament a Osaka

MÓN4Eric Rodríguez, un santjoanenc que viu al Japó des de fa
més de vint anys, va ser l’encarregat d’anunciar l’ordre de confinar-se a casa per reduir el
nombre de contagiats per coronavirus a Osaka, una de les ciutats portuàries més grans del
Japó on viuen 13 milions d’habitants.
Com explica Exterior.cat,
Rodríguez és locutor d’un dels
programes de ràdio més escol-

tats de la ciutat i el passat 7 d’abril li va tocar anunciar l’ordre de
confinament a la ciutat, un “moment històric” que mai oblidarà.
Rodríguez va explicar a RAB
Ràdio que ell estava fent el seu
programa quan el director de l’emissora el va avisar que el govern estava a punt d’aprovar el
confinament al país. Pocs minuts
després era ell qui llegia el comunicat en antena, anunciant la
decisió presa a tots els oients.

Reparteixen lots de menjar
ecològic per als veïns

AJUDES4La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) ha entregat a les
Associacions de Veïnes i Veïns
dels barris de les Planes i del Pi
diversos lots de menjar perquè
les entitats els reparteixin entre
les famílies dels diferents barris
que més ho necessitin.
Es tracta de cistelles amb
productes ecològics i de proximitat, ja que la Confederació
també ha volgut donar suport a
l’economia solidària i a la producció agroecològica i de cooperatives.

Les famílies que rebin els
lots, que també s’han repartit a
l’Associació de Veïns de Can Vidalet, a Esplugues, tindran 16
quilos de verdures, 8 quilos de
fruita, una dotzena d’ous, diversos productes làctics com iogurts i formatges, més de 4 quilos de diferents tipus de carns
ecològiques, quatre quilos de
llegums i productes secs i una
pastilla de sabó.
La CONFAVC calcula que
això és el que necessita una família de quatre membres per alimentar-se durant un mes.

Proposen crear una taula de
diàleg per fer front a la Covid

ECONOMIA4La plataforma ‘Autònoms i pimes Sant Joan Despí’
demana crear una taula per la recuperació econòmica i social del
municipi. El seu impulsor, Rafael
Aragón, proposa que en formin
part tots els partits polítics santjoanencs, així com les associacions de veïns, les entitats locals
i la resta d’agents socials i l’associació comercial Activa Despí.
Més de 200 autònoms i petits i mitjans empresaris de Sant
Joan ja s’han sumat a la plataforma, que ha posat en marxa la
campanya “A la tornada, tots i

tots amb el comerç local” per
conscienciar als veïns i veïnes
perquè comprin al comerç de
proximitat i així mantenir vius
els barris.
ASSESSORAMENT LEGAL
L’Ajuntament ha firmat un conveni amb el Col·legi d’Advocats de
Sant Feliu amb l’objectiu de crear un servei d’assessorament gratuït perquè treballadors, autònoms i empresaris puguin resoldre dubtes sobre temes laborals
com la regulació dels ERTO o la
normativa laboral.
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Economia | Sant Just té la tercera renda més alta del país

L’informe ‘Renda familiar disponible bruta territorial 2017’ de l’Idescat situa
Sant Just Desvern com el tercer municipi de Catalunya amb la renda més alta.
El poble supera en un 25% la renda mitjana catalana, que és de 17.200 euros.

El coronavirus reduirà 3 milions
els ingressos de l’Ajuntament
» El govern local ja calcula com afectarà els serveis públics que presta
» PSC i Movem rebutgen el govern de concentració de JxCat
POLÍTICA4El departament d’economia de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern calcula que el
coronavirus provocarà una caiguda de tres milions d’euros a les
arques municipals. En una trobada telemàtica entre el govern
i els portaveus de tots els grups
municipals amb representació al
Ple, l’alcalde Josep Perpinyà va
explicar que la pandèmia provocarà que partides com la plusvàlua, les llicències d’obres o alguns impostos no aportin el que
havien previst al pressupost municipal d’aquest 2020, cosa que
suposarà una caiguda dels ingressos de tres milions.
Davant d’aquesta situació, a
la que cal afegir les indemnitzacions que s’hauran de pagar a alguns proveïdors de l’Ajuntament que no han pogut dur a terme la seva activitat amb normalitat pel virus i el confinament, el govern local ja està
analitzant com aquesta caiguda

SUCCESSOS4Els Bombers van rescatar viu un treballador que
va quedar atrapat més de cinc hores sota la runa d’un edifici que es va ensorrar, el 15 d’abril, a la carretera Reial.

Reunió entre els portaveus dels partits i el govern local. Foto: Ajuntament

dels ingressos afectarà els serveis
públics que presta als ciutadans.
En aquest sentit, tots els partits del Ple creuen que cal potenciar àrees com Serveis Socials,
Ocupació, Promoció Econòmica
i Educació i que cal ajudar els
col·lectius més vulnerables.
NO AL GOVERN D’UNITAT
Per aprofundir en la feina conjunta que estan fent tots els par-

tits per fer front a la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus, en l’últim Ple JxCat va
proposar formar un govern de
concentració amb tots els regidors durant sis mesos.
Quinze dies després de llançar la seva proposta, el govern,
format per PSC i Movem, ha rebutjat la idea de Junts i afegeix
que cap altre grup municipal hi
ha donat suport.

Foto: Pere Francesch/ACN

Amics i artistes homenatgen
Joan Margarit pel Cervantes

CULTURA4El coronavirus ha aigualit l’entrega del Premi Cervantes que havia de rebre el poeta Joan Margarit en la tradicional cerimònia que se celebra,
cada any, la diada de Sant Jordi.
Per endolcir el regust amarg
d’haver hagut d’ajornar l’acte, el
Ministeri de Cultura va impulsar
diverses iniciatives per homenatjar el poeta veí de Sant Just.
Una de les propostes més reeixides va ser el vídeo que van

protagonitzar diversos amics de
Margarit i personalitats com el
mateix ministre de Cultura, José
Manuel Rodríguez Uribes; escriptors com Javier Cercas i
Héctor Abad; la periodista Pepa
Fernández; la també poeta Elvira Sastre o els professors Lina
Rodríguez i Jordi Gracia.
A les xarxes socials també es
van poder veure i sentir els seus
poemes, així com vídeos d’altres
facetes seves com la musical.

Nuestra Señora de Lourdes
passa a mans de la Generalitat

CORONAVIRUS4La Generalitat de Catalunya va assumir
temporalment la direcció del
geriàtric Nuestra Señora de
Lourdes. Ho va fer a petició de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i d’acord amb la congregació de les Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, encarregada de la residència.
Salut hi va enviar una persona responsable a mitjans d’abril que dirigeix el centre després
que totes les monges excepte la
Mare Superiora s’haguessin de
confinar en tenir símptomes de
coronavirus. Això va provocar
que l’estructura i l’organització
del centre quedés sota mínims.
A més, també hi ha hagut mol-

tes baixes entre la resta de personal, cosa que complicava molt
el desenvolupament de les tasques diàries de la residència.
A banda de les monges, els
tests també van revelar que diversos residents del centre han
tingut la Covid-19. Per això es
van confinar totes les persones
que viuen al centre i es va limitar la mobilitat dins de l’edifici.
A més, per tenir sota control la
malaltia, el CAP supervisa els casos positius i els símptomes que
poden presentar els residents.
Pel que fa a les víctimes, segons les dades de Salut recollides per Ràdio Desvern, a principis de mes hi havia 49 persones amb coronavirus al poble.
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Esplugues | Mascaretes obligatòries als mercats

Maig 2020

El govern municipal d’Esplugues ha decidit que tots aquells que entrin als mercats,
siguin clients o paradistes, hagin de portar mascareta obligatòriament. D’aquesta
manera, el consistori vol que els mercats siguin espais lliures de coronavirus.

Esplugues i Sant Joan redueixen
les taxes de les terrasses als bars
AJUDES4Un dels sectors més
castigats per la crisi econòmica
provocada pel coronavirus és el
del comerç i la restauració. Obligats a tancar des de mitjans de
març, el confinament ha fet que
molts bars i restaurants hagin
deixat d’ingressar, de cop, tots els
guanys que obtenien.
A més, l’arribada d’aquesta
pandèmia ha coincidit amb l’inici de la primavera i la Setmana Santa, una època en què
molts d’aquests establiments
comencen a obrir les seves terrasses, incrementant el nombre
de taules que poden acollir,
cosa que fa que, en molts casos,
augmenti el nombre de vendes
i de clients que tenen.
SUSPENSIÓ D’IMPOSTOS
Per alleugerir la càrrega fiscal que
han de pagar bars i restaurants,
i tenint en compte la caiguda
d’ingressos que han patit aquests
darrers dos mesos, els Ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues han decidit suspendre les
taxes d’ocupació de la via públi-

Bars i restaurants fa mesos que no facturen. Foto: Gemma Sánchez/ACN

ca, la que paguen els establiments de restauració per tenir terrasses i vetlladors.
A Esplugues, la suspensió
s’allargarà, com a mínim, fins al
31 d’agost i, l’1 de setembre, el
consistori valorarà si manté la
mesura o no, segons l’evolució
del confinament i la recuperació
de l’activitat.

A Sant Joan Despí, l’Ajuntament ha decidit no cobrar la taxa
durant tot l’any i, a més, retornarà
la part que bars i restaurants ja
han pagat. També ha decidit reduir a la meitat la taxa de recollida
d’escombraries comercials.
A més, els dos consistoris
han anunciat que aplicaran altres
mesures per ajudar els negocis.

Sant Just farà una campanya
per promocionar el comerç

ECONOMIA4‘Si tu tornes, tornarem TOTS’ o ‘Queda’t a Sant
Just’ són algunes de les propostes que podrien formar part
de la campanya de promoció
del comerç local que impulsarà
l’Ajuntament de Sant Just i l’entitat Desvern Comerç.
Impulsar aquesta campanya per recuperar el comerç local van ser algunes de les idees
que es van debatre durant la
trobada que la regidoria de Comerç va mantenir, a principis
de mes, amb el sector comercial
del municipi.

El consistori també va anunciar la creació de subvencions
perquè els establiments puguin
pagar noves despeses generades
pel coronavirus, com la compra
de pantalles de metacrilat o
mascaretes.
Per reduir la càrrega fiscal
dels establiments, l’Ajuntament també va proposar la reducció o ajornament de diferents taxes i impostos com la
dels residus comercials o la
que paguen bars i restaurants
per tenir terrassa, que s’eliminen fins al 30 de setembre.

Esports
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Handbol | El tercer We Share Handball, suspès pel coronavirus

Cap a finals del mes passat es va confirmar una notícia que planava des de setmanes abans: la
tercera edició del We Share Handball, prevista per al mes que ve a Esplugues, es cancel·la pel
coronavirus. El congrés, organitzat per l’Handbol Esplugues i l’Ajuntament, es farà el 2021.

Moya, nou tècnic del sènior
femení de la Penya Esplugues
Pau Arriaga
ESPLUGUES
Entre els dies 9 i 11 d’aquest
mes, l’AE Penya Esplugues va
anunciar la marxa de Robert Caneda i també el seu successor a la
banqueta del primer equip femení: serà el tècnic de Mollet del
Vallès Manolo Moya.
L’entrenador vallesà, doncs,
assumeix un dels grans reptes de
la seva trajectòria esportiva després d’una única temporada al
CFS Manresa del grup 3 de la Segona B masculina, amb qui ha
acabat en la tercera posició. Anteriorment, Moya havia passat
quatre temporades al Montpellier
Mediterranée Futsal de la lliga
francesa (la seva experiència al
país veí havia començat a Cannes
i inclou una breu etapa a l’Etoile
Lavalloise Futsal).
Abans d’aquest periple per
França, Moya s’havia format com
a tècnic a les categories inferiors
de clubs com l’AE Centelles, el

Moya també té experiència en el futbol sala francès. Foto: MMF

Canet de Mar o el Mortornès, ja
desaparegut. El molletà també va
passar per les categories inferiors
del Barça i va ser seleccionador de
Catalunya sub16.

“HA ESTAT UN PLAER”
Per la seva banda, Caneda va acomiadar-se del club amb un text
breu i emotiu on va dir que ha estat “un plaer gaudir d’aquesta etapa” i va elogiar Màrius Costa,
amb qui va coincidir durant set
temporades. Caneda també va
voler recordar “totes les jugado-

res que he dirigit” i va agrair la
confiança que la directiva del
club li ha donat.

FINAL DE TEMPORADA
Aquest relleu a la banqueta es va
conèixer poques hores després
que la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF) anunciés la fi de
la fase regular de la lliga (es
manté el play-off, que jugaran les
quatre primeres de forma exprés quan sigui possible). La
Penya Esplugues ha tancat el
curs en la setena posició.

El Barça podria reiniciar la
lliga jugant a Sant Joan Despí

FUTBOL4L’Estadi Johan Cruyff,
a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona a Sant Joan Despí, podria
ser l’escenari dels partits de Primera Divisió que li falten per jugar al conjunt que entrena Quique Setién.
Segons va informar TV3, la
junta de Josep Maria Bartomeu
estudia aquesta possibilitat, ja
que la gespa del Johan Cruyff té
les mesures reglamentàries per

als partits de la màxima categoria i l’únic que caldria fer és habilitar les càmeres perquè des de
las Rozas fos possible el videoarbitratge en tots aquests enfrontaments. El Real Madrid
també valora reprendre la lliga a
la seva Ciudad Deportiva.
Existeix la possibilitat, doncs,
que el conjunt blaugrana alci, per
primera vegada en la seva història, una lliga a la comarca.

L’HC Sant Just tanca
el curs amb dos ascensos

Dos dels sèniors de l’Hoquei Club Sant Just han
tancat la temporada
2019-20 amb la millor de les
notícies: l’ascens de categoria.
Així ho va decidir el Comitè Català d’Hoquei Patins de la Federació Catalana de Patinatge el
passat dia 9, dies després de donar per finalitzades les lligues.
D’aquesta manera, la temporada que ve l’HCSJ tindrà
també un equip a Primera Cata-

lana i un altre a Segona Catalana,
mentre que el sènior de Ferran
Pujalte seguirà a l’OK Lliga Plata, després d’una gran estrena. Els
santjustencs ocupaven el setè
lloc en el grup sud de la categoria quan es va aturar.
La fita que ha aconseguit el
Sant Just al final d’aquest curs,
amb dos ascensos, només ha
trobat rèplica en dos equips més
en el conjunt de Catalunya: l’Espanyol i el Vic.

Viu en línia
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| Pulso de Fuego
Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pulso de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

Famosos

No t’ho perdis

Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artísticament amb el nom de Macaco, va començar de molt
jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va crear un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,
i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels
seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coincidir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracteritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al
personal sanitari publicant Sanadoras Voluntades. Tant els drets d’autor com tots els beneficis
que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per
combatre el coronavirus.

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.
D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces arqueològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu
compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

Llibres

?
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QUI ÉS
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És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris

QUÈ HA FET

‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

...

A LES XARXES

Teatre

A

Ser un cantant exitós

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Bona rebuda

Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

Música

Pelis i sèries

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

Las que no iban a salir
Bad Bunny

White Lines
Álex Pina

Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Margarit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

El Lliure ha posat en marxa la programació de‘Lectures dramatitzades’, una iniciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i estan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

En els últims anys, Bad Bunny s’ha convertit en el rei de la música urbana llatina. El porto-riqueny ho ha tornat a demostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’estrena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una recopilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Regne Unit. Vint anys després de la seva desaparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viatgi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.
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Viu en línia
EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Dormir bé durant la quarantena
i

BENESTAR

a nostra vida quotidiana (la que teníem fins fa dos mesos) ha quedat completament alterada amb el confinament. Per això no és d’estranyar que, tal com alerten els
experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre descans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.
Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i
per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.
En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar
dormir durant el dia (les migdiades, de 20 minuts), llevar-nos i
anar a dormir cada dia a les mateixes hores, fer els àpats quan
toca, etc. És important, també, fer activitat física en algun moment, preferiblement no més tard de les set de la tarda. Pel
que fa al sopar, no ha de ser gaire abundant i han de passar almenys dues hores entre aquest àpat i el moment d’anar a dormir. En aquest interval, es recomana allunyar-se de les pantalles i mirar de desconnectar de la feina i l’actualitat informativa.

L

Les claus
HORARIS
ACTIVITAT FÍSICA
SOPAR LLEUGER
RELAXACIÓ

Cal evitar dormir durant el dia, llevar-nos i anar a dormir
sempre a la mateixa hora, fer els àpats quan toca, etc.
És recomanable fer exercici en algun moment
del dia, preferiblement no més tard de les 19 h
S’ha de fer un sopar no gaire abundant i deixar
que passin dues hores fins al moment de dormir
Entre el sopar i l’hora d’anar a dormir, cal allunyar-se
de les pantalles i desconnectar de la feina i l’actualitat
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