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A la regió metropolitana de Bar-
celona es generen més de la mei-
tat del total de tones de residus
municipals de Catalunya. La ges-
tió de residus, no només d’a-
questa zona, sinó de qualsevol lloc,
és un dels grans reptes que tenim
com a societat. Així ho veu la Unió
Europea, que recentment ha im-
pulsat un paquet  de mesures le-
gislatives que tenen per objectiu
aconseguir un salt qualitatiu en les
xifres de reciclatge. L’objectiu eu-
ropeu és avançar cap a l’anome-
nada economia circular, un mo-
del econòmic on els recursos s’u-
tilitzen i s’aprofiten de forma efi-
caç i es redueixen els residus.

Així doncs, el repte que s’obre
al conjunt de l’àrea metropolitana,
amb Barcelona al capdavant, és
majúscul. I és que actualment els
residus que es reciclen en aques-
ta zona no arriben al 34%  –al con-
junt de Catalunya són el 38,5%–,
quan la Unió Europea ha deixat
clar que el 2020, que és a tocar, els
residus reciclats haurien d’arribar
al 50%, mentre que el 2025 la xi-
fra ja hauria d’enfilar-se al 55%. 

Per aconseguir aquesta millo-
ra, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha posat en marxa
canvis en l’actual model de reco-
llida, amb una aposta pels siste-
mes més individuals i els incentius
a la recollida. Eloi Badia, vicepre-
sident de l’AMB, afirma que “en-
cara queda molt camí per recórrer,
especialment en els municipis
grans i mitjans, però l’experiència
ens està demostrant que amb
canvis en la recollida i voluntat po-
lítica es poden assolir els objec-
tius”. Cal destacar la realitat de
municipis com Tiana o Sant Just
Desvern, que ja compleixen els ob-
jectius europeus, o Montgat, que

s’hi està acostant. “Aquest 2018
veurem un salt important en les
dades totals de recollida”, afirma
convençut Badia. Una altra es-
tratègia que ha començat a apli-
car l’AMB és la de modificar la fis-
calitat sobre el tractament de re-
sidus. És a dir, els municipis que
augmentin els nivells de recollida
selectiva pagaran menys pel trac-
tament dels seus residus.

EL MODEL ACTUAL, ESGOTAT
La necessitat d’implementar can-
vis per aconseguir un sistema de
recollida de residus més eficient i
sostenible és evident. Amb el mo-
del actual de recollida segregada
per contenidors l’any passat va
augmentar un 2% la generació de
residus a l’àrea metropolitana. És
per això que Badia  apunta que fan
falta acords de país per assolir els
objectius europeus: “Cal una nova
llei de prevenció de residus que
promogui canvis importants pel
que fa a la producció o el consum”.

De fet, els acords de país que de-
mana Badia es troben a la futura
llei de residus de Catalunya, fre-
nada per l’aplicació del 155.

“MESURES OBLIGATÒRIES”
Qui també hi té molt a dir en tot
plegat són les entitats ecologistes.
Des d’Ecologistes en Acció, el
responsable de residus, Vicenç  Vi-
lana, afirma que la recollida se-
gregada per contenidors “està es-
tancada des del 2010”. Vilana, que
en aquest sentit fa el mateix diag-
nòstic que l’AMB, té clar quin és
el principal motiu que provoca
que a l’àrea metropolitana, i tam-
bé a Catalunya, no s’arribi al 40%
de residus reciclats. “La gent que
separem els residus som els que
estem conscienciats i l’única ma-
nera per conscienciar el 60% res-
tant és  apostar per sistemes obli-
gatoris com el porta a porta”,
afirma Vilana convençut. 

A banda del sistema porta a
porta, Vilana apunta dues mesu-

res més que considera impres-
cindibles: el sistema de dipòsit de
retorn per als envasos i augmen-
tar els cànons que paguen els mu-
nicipis pels residus que es gene-
ren. “Si la gent paga per un envàs,

després el tornarà per recuperar
els diners. A Europa es fa i, en el
fons, es tracta de copiar el que
funciona”, diu Vilana. Sobre el cà-

non, el Parlament ja va aprovar fa
més d’un any que el 2020 es pa-
guin gairebé 50 euros per tona de
residus. De fet, això ha provocat
que la xifra de municipis que
aposten pel porta a porta hagi
augmentat.

I LES CIUTATS GRANS?
El sistema porta a porta, però, s’ha
implementat principalment en
municipis petits, de menys de
15.000 habitants. Per aconseguir
millorar el reciclatge de residus és
fonamental que les ciutats grans
apostin per aquest sistema, cosa
que de moment sembla una mica
més complicat. A Barcelona, de
moment, s’ha començat a fer una
prova pilot al nucli antic de Sarrià.
“A Romà i Milà, per exemple, s’es-
tà fent. Si es vol, es pot fer, i és
molt important que Barcelona
acabi apostant per aquest model.
Si a la capital es fa i funciona, s’a-
cabarà implementant a molts
més llocs”, conclou Vilana. 

Insostenible
» Només es reciclen el 34% dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona

» La UE vol que al 2020 la xifra pugi fins al 50% i l’AMB ja està impulsant un nou model de gestió

El reciclatge dels residus és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. Foto: Arxiu

CONTENIDORS AMB
XIP A SANT JUST

4A partir de la tardor, els
contenidors d’escombra-
ries de Sant Just Desvern
funcionaran amb una tar-
geta personalitzada per a
cada veí. Aquest projecte
pioner impulsat per l’A-
juntament i l’AMB té l’ob-
jectiu d’incrementar la
quantitat de deixalles que
es reciclen.

Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

per @Modernetdemerda                                                                                                         

El dia després

Tenim 9 persones en presó preventi-
va per les seves idees polítiques. Aquest
concepte és el que avui, més o menys,
compren tots aquells que es conside-
ren independentistes, comuns o, en ge-
neral, demòcrates. És una bona notí-
cia que tanta gent ho entengui així, de-
mostra que tenim una societat madu-
ra i conscient, que endevi-
na els tics més grisos d'un
Estat en decadència.

Immersos en aquesta
satisfacció, però, crec que
allà davant hi tenim un pre-
cipici que no volem veure,
un veritable terratrèmol
que no haurem calibrat del tot fins que
no el tinguem sota els nostres peus.
Una ventada que arribarà amb forma
de sentència judicial, d'aquí a uns me-
sos, i que ens situarà en un nou punt
d'inflexió en què previsiblement tor-
naran a caure caretes, mites i llàgrimes.

Preguntem-nos-ho. ¿Què passarà el
dia que Llarena -o qui sigui- condem-
ni finalment els presos a 5, 10 o 20 anys
de presó? ¿Què passarà el dia que els
9 presos deixin de ser-ho provisional-
ment i passin a ser-ho seguint el dic-
tat d'una sentència judicial? ¿Tothom
continuarà pensant que són presos po-

lítics? ¿Continuarà havent-hi una de-
núncia social majoritària de l'existèn-
cia de presos polítics? ¿Hi veurem les
mateixes cares i noms a les manifes-
tacions, als comunicats, a les accions
a favor de l'alliberament dels presos po-
lítics? ¿Es mantindrà el clam actual i
massiu?

No, no es mantindrà. No es man-
tindrà perquè aquell dia els presos que
fins llavors eren a la presó provisio-
nalment i sense judici ja no hi seran
provisionalment i ja hauran tingut el
seu judici. Dit en altres paraules:
aquell dia molts donaran per bona la
sentència, donaran per imparcial i le-
gítim el sistema judicial espanyol i tot
el reguitzell d'ignomínies, falsedats i
prevaricacions que aquests últims
mesos hem anat assumint com a ha-
bituals.

Alguns posicionaments públics se-
ran tant o més tràgics que la mateixa

sentència, siguem-ne conscients. Ens
glaçaran. De sobte, veurem com els
presos queden en l'oblit per molts
dels que un dia abans ens acompa-
nyaven al carrer, perquè per a ells ja no
hi haurà res a denunciar (més enllà
d'un escurçament de les penes, potser).
Aquelles 9 persones hauran deixat de

ser presos polítics per pas-
sar a ser simplement pre-
sos. Judici celebrat. Car-
peta tancada. Eslògans ar-
xivats. Llaços desats. Presos
sentenciats per sempre.

Aquesta deserció que
s'acosta ens ha de fer més

por que una pedregada. La tenim a to-
car, a la cantonada. I hauríem d'apro-
fitar els mesos que vénen per evitar-la.
Dediquem-nos a no oblidar, a recordar
que no som davant d'un judici just, que
la sentència ja està dictada per uns jut-
ges al servei d'una causa. Fem que tot-
hom sigui conscient que en la resis-
tència (o no) que començarà aquell dia
ens hi estarem jugant una democràcia
sencera. Aconseguim, si us plau, que
ningú caigui en la temptació de redu-
ir la injustícia al fet que la presó d'ara
sigui provisional. O no ens ho perdo-
narem mai. Ni nosaltres, ni ells.

Dediquem-nos a no oblidar,
a recordar que no som davant d’un judici

just, que la sentència ja està dictada

Esta es la semana 34
que viajo 1300 km para

40 minutos de visita tras
un cristal. Con un bebé. A raíz de tal sal-
vajada me he documentado con exper-
tos en derecho penitenciario español.
Lo aconsejo. Instituciones penitenciarias
puede evitar tal vulneración de los dere-
chos humanos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

M'ha semblat sentir
que la portaveu del

nou govern socialista
deia sobre les finances de la Generali-
tat que "vigilaremos para que las parti-
das no se destinen a cuestiones catala-
nas". Segur que no ho he sentit bé... No
és possible... Al·lucinacions acústiques,
segur.

Zapatero va començar
retirant les tropes d'I-

raq, i me'n vaig alegrar
molt. Que després ell fos un bluf és una
altra història. Sánchez comença oferint
un port a 600 persones en situació des-
esperada, i també me n'alegro molt. Hi
ha coses que han d'estar per sobre de la
disputa política.

Defensar que el pro-
blema dels presos polí-

tics s'arregla amb l'acos-
tament és com defensar que les gote-
res s'arreglen posant galledes. La in-
justícia greu és l'empresonament en si
mateix, la distància és la crueltat afe-
gida. Què el llegir no ens faci perdre l'es-
criure...

@jorditurull@eduardvoltas@TxellBonet @xavidomenech99

Els semàfors

Sant Joan Despí
L’Ajuntament vol rescatar de l’oblit la fi-

gura de Josep Maria Jujol, arquitecte
cabdal del modernisme. L’Any Jujol 140
donarà projecció internacional a la seva
figura i posarà el focus a la ciutat, on hi
ha alguns dels edificis més importants. 

pàgina 8

Levante las Planas
La temporada del Levante las Planas ha

estat convulsa i ha acabat amb el des-
cens de categoria, i ara també amb l’eli-

minació de la Copa Catalunya. El con-
junt santjoanenc afronta, a curt termini,

una reconstrucció total de la plantilla. 
pàgina 12

Sant Just Desvern
L’Ajuntament aposta per l’habitatge pú-
blic amb la construcció de 38 pisos que
posarà a la venda un cop acabats. Tam-
bé construirà 66 vivendes de lloguer so-
cial en un projecte d’habitatge dotacio-

nal per a persones amb necessitats.  
pàgina 9
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Universitat sota sospita1

2 L’Ateneu de Sant Just 
rebrà la Creu de Sant Jordi

Èxit del nou carril bici 
entre Esplugues i Barcelona

El segon QuintoTapa 
serveix més de 29.000 tapes 

Els germans Maffeo faran 
un campus d’estiu a les Planes

El + llegit líniatres.cat

3

4

5

Les claus

Lluny del velòdrom de la Colau,
dels grups de voltors de la tercera
via que hi voleien i d’alguns bar-
ris amb un tuf falangista que re-
corda els temps grisos. Me’n vaig
terra endins, a viure el més ple-
nament possible com a català. No
participaré en cap més manifes-
tació o concentració en clau au-
tonòmica; ja sigui en defensa de
l’escola pública, TV3, la sardana
o, quan arribi, el sorteig del
‘quinto’. No vull anar-me marcint
fins al pla Z. No votaré més (ho he
fet a totes les eleccions des de la
mort del dictador feixista) ni al
Congrés espanyol ni a la Genera-
litat autonòmica. Tornaré al car-
rer quan els 2.100.000 votants
independentistes entenguem, per
fi, que la llibertat ni es negocia ni
es demana; es pren. Quan tin-
guem clar que només la Repú-
blica alliberarà els presos i farà
tornar els exiliats. Quan ens ado-
nem que som suficients (des-
mentint el  mantra pervers del
‘hem de ser més’) per aturar
aquest país amb una vaga general
indefinida. Manllevo un paràgraf
en homenatge a Pedrolo: ‘És molt
senzill. Quedeu-vos tots al carrer’
i hi afegeixo, fins que el PIB espa-
nyol els rebenti als morros i Eu-
ropa es mogui d’una punyetera
vegada o no, és igual; la dignitat
individual l’hem de defensar ca-
dascú de nosaltres i la col·lectiva
ajuntant-nos les persones dignes,
com l’1 d’octubre. Espanya mai
no acceptarà negociar amb Cata-
lunya. Per dos motius: preservar
la fal·làcia de la ‘unidad indivisible
de la pàtria’ per sobre del dret a
l’autodeterminació dels pobles i
evitar, amb la nostra marxa, la
seva fallida econòmica.

Adéu-siau
per Joan Xuriach

Fets, no paraules
per Jordi Lleal 

Aquesta fou la frase emprada en
la campanya del PSC per a les
eleccions a Catalunya l’any
2006, que apareixia als car-
tells acompanyada de la foto-
grafia de José Montilla amb
cara seriosa. Ara es podria apli-
car al PSOE la mateixa mede-
cina dient-los “volem fets con-
vincents, deixeu les paraules
buides de contingut a banda”.

Redimir els presos i exiliats
polítics; canviar i sanejar tota la
cúpula de la Judicatura; de-
fensar la immersió lingüística;
restituir Trapero i els coman-
daments dels Mossos d’Esqua-
dra; anul·lar el decret que fo-
menta la sortida d’empreses
de Catalunya; recuperar les 13
lleis impugnades pel TC; re-
tornar la clau d’Hisenda a la Ge-
neralitat; negociar amb el Go-
vern català el referèndum d’au-
todeterminació; respectar el
resultat del referèndum en cas
de guanyar el sí; acabar amb les

perverses actuacions policials i
judicials...

Amb la llista de ministres del
nou govern espanyol, a Catalu-
nya no podem esperar gaires
alegries. Alguns ministres estan
“tocats” per antics afers no mas-
sa edificants, especialment Jo-
sep Borrell pels comptes d’A-
bengoa, els insults a Junqueras
i Quim Torra, altres declara-
cions desafortunades i la seva
participació en les manifesta-
cions de SCC a Barcelona.

S’haurà d’esperar a veure
com es desenvolupa la política
del president Sánchez respecte
al conflicte de Catalunya. Com
sant Tomàs, fins que no posem
els dits a la llaga (compliment
dels temes abans explicats) no
ens creurem la seva bona vo-
luntat.

Que en el futur no hàgim de
cridar, rememorant la frase de
Miquel Iceta: “Que algú ens
deslliuri de Sánchez, per Déu!”

Vist al Twitter

@Jacdelanou: És més fàcil que es posin d'a-
cord Donald Trump i Kim Jong Un que un
diàleg entre Espanya i Catalunya... I els bojos
són ells! 

@wagensberg: Més enllà de l'emergència
de l'#Aquarius, que sembla solucionada pels
4 dies que vénen, estem davant d'un prob-
lema estructural. I que cal abordar-lo com a tal. 

#Aquarius

@JoanTarda: Quina casualitat! Just el dia
que el Suprem confirma la condemna de
l'Urdangarin, 5 anys i mig de presó, la policia
entra en dependències de la Generalitat.

#CasNóos #Inèdit

 
Les millors
perles

La cantant Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh,
ha estat acusada recentment de sortir a cantar beguda durant el
concert que va protagonitzar a les festes de San Antonio de Re-

nedo, a Cantàbria. Durant el concert, Montero es va adreçar als seus
músics per dir-los: “Això és un desastre, nois. Un desastre absolut”. 

La regidora del PP de Pinto (Madrid) Rosa María Ganso va
afirmar durant la celebració d’un ple municipal que les
persones “amb discapacitat” i els “lletjos” recorren a la

prostitució “perquè no els queda cap altre remei”. Les paraules
les va dir durant el debat d’una proposta presentada pel PSOE.

L’escriptor irlandès Mike McCormack ha guanyat el premi literari
internacional de Dublín amb la seva novel·la ‘Solar Bones’. La
peculiaritat d’aquesta obra és que està composta d’una sola

frase que, atenció, té una llargada de 270 pàgines. El jurat ha descrit
el llibre com una obra “ambiciosa, intrèpida i amb esperit lingüístic”.

Ivanka Trump (filla de Donald Trump) i el seu marit, Jared Kush-
ner, són un dels matrimonis més poderosos del món gràcies a
l’accés que tenen al president dels EUA. I no només tenen po-

der, sinó una gran capacitat de generar riquesa. Segons els càl-
culs de la CNN, només el 2017 van guanyar 200 milions d’euros.

La filla d’Isabel Preysler més mediàtica, Tamara Falcó, ha llançat
la seva pròpia marca de roba, TFP. Falcó, que fa temps va expli-
car que li hagués agradat ser monja, ha declarat que els vestits

de la seva nova marca són “un reflex de la bellesa de Déu”. Ara caldrà
veure si la inspiració divina li serveix per vendre moltes peces.
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Clam pel retorn de l’Adri 
dos mesos després del seu exili
» La plataforma confirma que el membre del CDR és a l’estranger
» Els partits treballen per fer una declaració conjunta al pròxim Ple 

Protesta dels treballadors 
de l’Hospital Sant Joan de Déu

SANITAT4El personal de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu reclama
a la direcció del centre una mi-
llora de les seves condicions la-
borals. Els treballadors assegu-
ren que, quan va començar la
crisi, van acceptar una sèrie de
retallades per mantenir la plan-
tilla, però ara els gestors no vo-
len negociar millores per recu-
perar  els salaris i les condicions
laborals.

Per això, la secció sindical de
la UGT a l’hospital va organitzar
una “marxa per la dignitat” dis-
sabte 9 de juny.

Un centenar de persones van
anar caminant des d’Esplugues
fins a Sant Boi, on hi ha l’Orde
religiós que gestiona l’entitat
juntament amb la Generalitat.
Els professionals els retreuen
que es prioritzi la inversió en in-
fraestructures i equipaments i es
deixi de banda el personal.

Precisament, al Ple munici-
pal del mes de maig es va apro-
var el pla que permet l’ampliació
del centre hospitalari, que podrà
augmentar el nombre de llits de
llarga estada per a persones
amb malalties mentals.

Nestlé trasllada a la ciutat
part del negoci tecnològic

ECONOMIA4La multinacional
suïssa de l’alimentació, que des
de 1976 té la seva seu central al
Baix Llobregat, aposta per con-
vertir les oficines espluguines en
el nou centre del departament
tecnològic de l’empresa.

Recentment, Nestlé ha anun-
ciat que acomiadarà 500 treba-
lladors de la seu central de Suïs-
sa i traslladarà part del negoci a
països com Itàlia i Espanya. En-
cara està per definir com des-
envoluparà aquest nou projecte,
però des de la central ja han as-
segurat que les oficines que la

marca té a Esplugues es veuran
beneficiades per aquest movi-
ment, ja que acolliran part d’a-
quests llocs de treball per con-
vertir el centre en el “hub” tec-
nològic de l’empresa.

A més, el director general de
Nestlé Espanya, Laurent De-
reux, va explicar als mitjans que
la companyia no ha notat “cap
impacte” per la situació política
que viu Catalunya, en referència
al referèndum de l’1 d’octubre, i
va afegir que l’empresa tampoc
ha rebut pressions per part de
ningú per canviar la seu.

Entren a robar a casa 
de Gerard Piqué i Shakira

SUCCESSOS4Un grup de lladres
va entrar a robar a casa de Ge-
rard Piqué i Shakira la matina-
da de dimecres 6 de juny. La pa-
rella fa temps que viu a Esplu-
gues però, com recullen diferents
mitjans, el dia dels fets no eren
al seu domicili.

Piqué ja estava a la concen-
tració de la selecció espanyola de
futbol per preparar la seva par-
ticipació en el Mundial de Rús-
sia i Shakira estava a Colònia,

Alemanya, oferint un concert
de la seva nova gira mundial.

Segons El País, els lladres
van entrar a la finca atrets pel
luxe, sense saber que era la casa
de la famosa parella. Qui sí que
hi havia dormint a l’interior
eren els pares del futbolista, que
van adonar-se del robatori quan
es van despertar al matí i van tro-
bar a faltar joies i rellotges de
luxe. Llavors van avisar la policia,
que ja està investigant els fets.

Diputació | Atles de la sostenibilitat urbana de la ciutat
L’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya ha elaborat, juntament amb la Diputació, cinc

mapes que analitzen diferents aspectes sobre l’eficiència energètica, les zones verdes i la conta-
minació. Esplugues ha estat una de les cinc ciutats que s’ha sumat a aquesta anàlisi del territori.

Diumenge 10 de juny va fer
dos mesos que l’Adri va marxar
d’Esplugues en saber que la
Guàrdia Civil l’estava buscant.
La policia espanyola el volia de-
tenir acusant-lo de terrorisme
per haver participat, com a
membre dels Comitès de De-
fensa de la República (CDR), a
l’aixecada de barreres del pe-
atge de Martorell per Setmana
Santa.

El mateix diumenge, una
manifestació –que segons els
organitzadors va sumar unes
2.000 persones– va recórrer els
carrers de la ciutat per demanar
el retorn en llibertat de l’Adri. Un
dels objectius de l’acte va ser “rei-
vindicar la injustícia que estem
vivint”, explica Efrem Blázquez,
membre de la plataforma Et Vo-

lem A Casa, que afegeix que “no
hi pot haver acusacions tan
greus” per fer manifestacions
no violentes.

Blázquez també assegura que
l’Adri és a l’estranger però que
encara no ha confirmat a quin
país es troba “a l’espera de saber
que es tracta d’un país segur” i
del que li digui l’advocat que l’as-
sessori. Per protecció, de mo-
ment només l’han visitat els
seus pares, segons Blázquez.

Ara, la plataforma treballa
amb els diferents grups polítics
perquè al pròxim Ple municipal
s’aprovi una declaració institu-
cional conjunta per mostrar el
seu suport a l’Adri, molt impli-
cat en el teixit associatiu de la
ciutat.

En la proposta presentada
per la plataforma, també es vol
demanar a la justícia que es re-
tirin les acusacions i que s’arxi-
vi el cas definitivament.

Pau Massip
ESPLUGUES
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FESTES4Sant Joan Despí es
prepara per celebrar la Festa
Major. El tret de sortida el do-
narà Quim Masferrer dimecres
20 a les 8 de la tarda amb el pre-
gó. L’acte es farà a la plaça de
l’Ermita, on a continuació hi
haurà el Toc d’inici i l’actuació
del grup d’havaneres Les Anxo-
vetes.

Dijous 21 serà el grup Sabor
de Gràcia qui pujarà, a les 10 de
la nit, a l’escenari de la plaça del
Mercat per oferir Sabor a Peret,
un tribut al mestre de la rumba
catalana. A la mateixa hora, la
plaça de l’Ermita acollirà el
concert d’El Último Tributo,
grup d’homenatge a El Último
de la Fila.

Els espectacles i les activitats
al carrer per als més petits ocu-
paran el matí de divendres 22.
En canvi, els joves seran els pro-
tagonistes de la nit amb la Farra
La Paparra que organitza l’Ate-
neu Popular, a partir de les 9 del

vespre al parc de Sant Pancraç.
Per als més nostàlgics, a les 12 al
parc de la Fontsanta es farà el
concert de tribut a Queen, a cà-
rrec de Remember Queen.

Dissabte 23 al matí, a la pla-
ça del mercat, es farà la festa d’ai-
gües, dedicada als infants. Du-
rant tot el dia es faran actes per
celebrar els 10 anys de la Diada
de Festa Major a la plaça de Ca-
talunya. A partir de dos quarts de

8 del vespre, el parc de la Font-
santa acollirà el Holi Festival,
que acabarà amb la festa Lúp-
piter.

Diumenge 24 el parc de la
Fontsanta serà l’escenari que
acollirà la banda canària Efecto
Pasillo, a tres quarts de nou del
vespre. I un cop s’acabi el con-
cert, el castell de focs, acom-
panyat de música, posarà el
punt final a cinc dies de festa.

El Holi Festival és un dels plats forts de la Festa Major. Foto: Ajuntament

Tot a punt per celebrar
la Festa Major de Sant Joan

» Del 20 al 24 de juny, els carrers de la ciutat s’ompliran d’actes
» La música i la cultura seran els principals protagonistes d’enguany

L’Ajuntament contractarà 48
persones que estiguin a l’atur
AJUDES4El govern municipal
posarà en marxa un pla d’ocu-
pació per contractar, durant sis
mesos, una cinquantena de per-
sones que actualment estiguin a
l’atur. A partir del juliol, els atu-
rats que presentessin la sol·lici-
tud i hagin sigut seleccionats co-
mençaran a treballar als dife-
rents departaments del consis-
tori santjoanenc.

Aquest projecte, que comp-
ta amb la col·laboració de l’AMB,
vol dinamitzar el mercat laboral

i millorar les capacitats profes-
sionals dels participants.

NOU CASAL A LES PLANES
Per altra banda, l’Ajuntament in-
vertirà més de 5 milions d’euros
per construir un centre poliva-
lent destinat a la gent gran al ba-
rri de Les Planes. L’edifici es farà
en els terrenys d’un antic viver
on també s’urbanitzarà una gran
plaça. Està previst que les obres,
que ja han començat, s’allar-
guin uns 10 mesos.

CULTURA4Les baranes de La
Pedrera i els bancs del Parc
Güell a Barcelona, el Teatre Me-
tropol a Tarragona o Can Negre
i la Torre de la Creu a Sant Joan
Despí. Aquestes són només al-
gunes de les obres que Josep
Maria Jujol va dissenyar i crear
al llarg de la seva vida. L’arqui-
tecte va ser capaç d’imposar un
nou estil en la construcció i por-
tar-lo fins a l’excel·lència en l’es-
cultura, la pintura, el dibuix o el
trencadís, camps que dominava.

Per tal de donar a conèixer el
seu llegat artístic, Sant Joan
Despí impulsa, juntament amb
una quinzena de municipis més,
l’Any Jujol 140.

A partir d’aquest mes de juny
i fins al setembre de 2019, quan
se celebrarà el 140è aniversari
del naixement de Jujol, es faran
actes culturals per donar a co-
nèixer la seva figura i visites als
diferents espais dissenyats per
l’arquitecte per conèixer més a
fons l’obra de l’artista.

Sant Joan Despí també ins-
tal·larà quatre exposicions que
giren entorn de la figura de l’ar-
quitecte i acollirà unes jornades
científiques internacionals per tal
de reconèixer a escala mundial
una icona cabdal del modernis-
me com la de Jujol.

A més, es crearà una beca
d’investigació per aprofundir en
el coneixement de la seva obra
i s’instal·larà una escultura
commemorativa en honor de la
celebració.

Els treballadors aniran als diferents departaments municipals. Foto: Ajuntament

Any d’homenatge a Jujol 

Manifestació | Grups feixistes protesten davant de TV3
Diumenge 10 de juny, unes 80 persones convocades per grups d’extrema dreta
van manifestar-se davant l’edifici de la televisió pública per demanar-ne el tan-
cament acusant-la “d’incitar a l’odi”. Els manifestants van cremar una estelada.líniatres.cat Juny 2018

Sant Joan Despí
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HABITATGE4El Ple municipal
del mes de maig va aprovar la
construcció d’una quarantena
d’habitatges de protecció ofi-
cial. L’empresa pública Pro-
munsa serà l’encarregada de
fer-ho a través d’un préstec de
5.160.000 euros. El projecte es
farà al carrer de Teresa Clara-
munt, a la zona del Mas Lluí.

Aquests 38 habitatges se su-
maran als 59 que l’Ajuntament ha
construït a través de l’empresa
pública, cosa que significa que
Sant Just aconseguirà un parc de
gairebé un centenar de vivendes
públiques de nova construcció.

Aquest projecte estarà dedicat
a la venda, cosa que no va agra-
dar al PDeCAT. Els demòcrates
consideren que a Sant Just no hi
ha prou habitatges de lloguer
públic i que per això aquesta
promoció hauria d’augmentar
l’oferta. És per això que, en la vo-
tació, es van abstenir, igual que
Ciutadans.

APOSTA PEL LLOGUER
Tanmateix, el mateix Ple també
va aprovar, per unanimitat, la
creació d’habitatge públic dota-
cional. Aquest tipus de vivenda
serà de lloguer assequible i estarà
destinat a col·lectius amb dife-
rents necessitats.

En conjunt, es construiran 66
habitatges, que es faran en dos
espais diferents. El primer, que
acollirà 24 cases en un edifici de

planta baixa i dos pisos, es farà
al carrer Canigó, a les antigues
cases dels mestres. L’altre pro-
jecte, que comptarà amb 42 vi-
vendes, es farà en un solar sen-
se construir que hi ha al carrer
Generalitat.

La meitat del terreny és de
l’Ajuntament d’Esplugues i el
govern municipal va informar
que li comprarà la seva part per
poder fer el projecte complet.

Els pisos es construiran a la zona de Mas Lluí. Foto: Google Maps

5 milions d’euros per construir
pisos de protecció oficial

» El consistori vol crear un parc de 38 habitatges públics per vendre
» L’empresa pública Promunsa rebrà un préstec per fer el projecte

Neix Comú de Sant Just,
relleu de Movem

POLÍTICA4L’11 de juny es va ce-
lebrar l’assemblea constituent
del grup Comú de Sant Just.
Quan falta menys d’un any per
a les pròximes eleccions muni-
cipals, el partit neix amb la vo-
luntat de convertir-se en el re-
ferent local que representa Ca-
talunya en Comú a escala na-
cional.

L’agrupació és hereva de Mo-
vem Sant Just, que a les últimes
eleccions municipals va aconse-
guir dos regidors al Ple. El par-
tit va firmar un pacte de govern
amb el PSC i ERC i, des del

2015, gestiona el consistori sant-
justenc juntament amb els so-
cialistes i els republicans.

El Comú presentarà el pro-
grama i part de la llista cap a la
tardor. Una de les novetats serà
el cap de llista, ja que l’actual lí-
der del partit, Lluís Monfort, va
descartar tornar a encapçalar
el projecte, en declaracions a
Ràdio Desvern.

Qui podria assumir aquest
paper és Just Fosalva, actual
número dos de Movem, porta-
veu del grup municipal al Ple i
segon tinent d’alcalde del govern.

Suport als nou professors 
de Sant Andreu de la Barca

MOCIÓ4En l’últim Ple muni-
cipal que es va celebrar, dijous
31 de maig, el govern de Sant
Just va presentar una moció
d’urgència per mostrar el seu su-
port al professorat de l’institut
IES El Palau de Sant Andreu de
la Barca.

Tot va començar quan dife-
rents pares i alumnes van acusar
nou professionals del centre de
discriminar fills de guàrdies ci-
vils a classe per haver fet una sè-
rie de comentaris, situació que
els professors sempre han negat.

De moment, el jutjat núme-

ro 7 de Martorell ja ha exculpat
cinc dels nou professors, mentre
que continua investigant els al-
tres quatre.

La moció va ser aprovada
amb els vots del PSC, ERC, Mo-
vem Sant Just i el PDeCAT i no-
més hi van votar en contra Ciu-
tadans i el PP.

El mateix va passar al Ple
d’Esplugues, on la moció va re-
bre el suport dels socialistes,
que la van presentar juntament
amb els partits independentistes,
ICV i Canviem, i només hi van
votar en contra PP i Cs.

Millora de la connexió entre
Sant Just i Esplugues

MOBILITAT4Sant Just Desvern
tornarà a rebre una subvenció de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) per tal de millorar
els carrils bici de la ciutat.

En aquest cas, el projecte
que es veurà beneficiat serà el ca-
rril bici de la carretera Reial, que
connecta amb Esplugues. L’A-
juntament rebrà part dels diners
que costarà l’obra per millorar el
pas per on circulen les bicicletes
d’un programa de l’AMB que té

l’objectiu d’augmentar els ca-
rrils bici de l’àrea metropolitana
i crear una xarxa per ciclistes en-
tre ciutats.

Aquest carril permetrà mi-
llorar la connexió amb Esplu-
gues i, a partir d’aquí, arribar a
Barcelona a través del nou enllaç
de la Diagonal estrenat recent-
ment.

La ciutat veïna també rebrà
una subvenció per al projecte del
Pont d’Esplugues.

Obres | Comença la urbanització del Parc de la Rambla
A principis de juny van començar les feines per crear la zona verda a la cantonada

que hi ha entre el carrer Major i la rambla de Sant Just. Durant les obres, que dura-
ran dos mesos, s’instal·larà una tanca metàl·lica per tapar les vistes des del carrer.
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Esplugues posa en marxa
el Mercat de Pagès

ESPLUGUES4Aquest estiu co-
mençarà a funcionar el Mercat
de Pagès d’Esplugues de Llo-
bregat. Així ho van aprovar per
unanimitat tots els partits al Ple
que es va celebrar el 16 de maig
gràcies a una proposta presen-
tada per l’entitat Àgora a l’A-
juntament.

De moment, es farà una pro-
va pilot cada divendres, de 4 a 8
de la tarda, al carrer de l’Esglé-
sia, a tocar de la façana de l’es-
cola Isidre Martí. Hi haurà entre
sis i nou parades que vendran els
seus productes.

L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és tenir un espai que es dedi-
qui a la venda directa dels pro-
ductes agrícoles que es pro-
dueixen al Parc Agrari del Baix
Llobregat i a la seva zona d’in-
fluència. D’aquesta manera es
potencia la producció de quilò-
metre zero i el consum d’ali-
ments de proximitat, afavorint la
pagesia de la comarca.

Per crear el Mercat de Pa-
gès, l’Ajuntament d’Esplugues
ha firmat un conveni de col·la-
boració amb el Consorci del
Parc Agrari.

ANÀLISI4L’ocupació dels lo-
cals comercials a Sant Joan Des-
pí i a Sant Just Desvern supera
el 80%, cosa que vol dir que vuit
de cada deu espais tenen activi-
tat comercial. A Esplugues la xi-
fra és més baixa, d’un 75%, fet
que representa que un de cada
quatre locals està buit. Així ho
acredita un estudi encarregat
per l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) sobre la situació
de l’ecosistema comercial de la
metròpoli.

Tot i aquesta diferència en
l’ocupació, Esplugues és la ciu-
tat que té més botigues, amb gai-
rebé 1.250 comerços. En segona
posició hi ha Sant Joan Despí,
que té 903 comerços, mentre
que Sant Just Desvern és la ciu-
tat amb menys botigues de les
tres, concretament n’hi ha 160.

La investigació impulsada
per l’AMB no es fixa només en la
quantitat sinó en el tipus de
servei que ofereixen i en com es
distribueixen en el territori. Per
exemple, a Sant Just la majoria
de comerços es concentren al Ca-

rrer Bonavista, al voltant del
mercat municipal. A Esplugues,
on uns 500 comerços es dedi-
quen al sector serveis, i a Sant
Joan Despí les botigues estan
molt més repartides.

REFERENT EN ALIMENTACIÓ
L’estudi revela que el municipi
santjoanenc és el que té un Ín-

dex d’Especialització Alimen-
tària, és a dir, més establi-
ments dedicats a aquest sector,
més elevat de tota l’àrea me-
tropolitana. Aquestes bones xi-
fres les aconsegueix gràcies als
més de 130 comerços d’aquest
tipus que hi ha a la ciutat, mos-
tra de la vitalitat que té el co-
merç de proximitat.

Imatge de les parades del Mercat de Sant Joan Despí. Foto: Ajuntament

Bona salut del petit comerç a
Esplugues, Sant Joan i Sant Just

Sant Joan Despí | Ajudes per obrir noves botigues
L’Ajuntament santjoanenc ha aprovat una subvenció per ajudar a pagar la taxa de la lli-

cència per obrir nous establiments per tal d’incentivar la creació de noves botigues.
També donarà ajudes als botiguers per reformar els seus negocis o millorar-ne la gestió.
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar

les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu



El Penya Esplugues acaba la
lliga sense el premi de la Copa

La gran temporada de l’AE Pen-
ya Esplugues no ha tingut el pre-
mi de jugar la Copa d’Espanya.
L’equip de Robert Caneda va tan-
car la temporada en la vuitena po-
sició, de manera que no va dis-
putar la competició del KO, que va
guanyar l’Atlético Féminas el pas-
sat diumenge 10 a Cadis.

El conjunt espluguí, però, ha
millorat sensiblement els resultats
que va obtenir durant el curs
2016-17. Així, les blanc-i-verme-
lles van acabar la temporada el
passat dissabte 2 guanyant a
Móstoles (0-3) que va servir per
arribar a la xifra de 48 punts. Cu-
riosament, de les 14 victòries que
l’equip ha aconseguit, només sis
han arribat a les Moreres, mentre
que vuit han estat a domicili.
L’Esplugues també ha empatat

quatre partits a casa i dos a fora,
mentre que les 10 derrotes pati-
des s’han repartit de forma equi-
librada entre els partits a casa i les
visites. Les espluguines han mar-
cat 67 gols i n’han encaixat 49.

El curs passat, l’equip va su-
mar 37 punts (acabant en onzè
lloc) i el saldo entre els gols a fa-
vor i els encaixats a final de curs
va ser negatiu (69 a 78).

L’últim repte del curs, tot i que

ja serà al setembre, serà la final de
la Copa Catalunya, que l’equip ju-
garà contra el CD la Concòrdia.

SUBCAMPIONS DE TERCERA
Per la seva banda, el sènior mas-
culí va tancar el curs com a sub-
campió del grup 2 de Tercera
Divisió. El campió de la categoria
ha estat el Futsal Lo Caragol de
Lleida, que ha sumat quatre punts
més que els espluguins.

» L’equip de Robert Caneda tanca la temporada en la vuitena plaça
» El sènior masculí es proclama subcampió del grup 2 de Tercera 

Esplugues, escenari del
congrés ‘We share handball’

ESPLUGUES4La iniciativa va
sorgir de l’Handbol Esplugues i
s’ha convertit en un acte majús-
cul. La ciutat es va convertir, du-
rant el primer cap de setmana del
mes, en l’escenari del congrés We
share handball, una trobada
que va reunir bona part de la co-
munitat de l’handbol per “gene-
rar valor i coneixement” i “com-
partir les millors pràctiques i els
casos d’èxit entre els clubs”.

D’aquesta manera, repre-
sentants de clubs com el Barça,
el Balonmano Granollers, l’Ade-
mar de Lleó o l’Anaitasuna de

Pamplona van citar-se a les Mo-
reres amb jugadors, entrena-
dors, àrbitres, metges i profes-
sionals de diferents àmbits, com
la psicologia esportiva.

El primer dia es va organit-
zar una taula de treball i es va fer
la presentació del treball que di-
ferents start-ups duen a terme i
al llarg de la jornada es van fer
set ponències sobre diferents
aspectes del joc i dels recursos
que es poden aprofitar. L’ende-
mà també es va fer la 20a edició
de la Trobada d’Escoles
d’Handbol de Catalunya.

La temporada del Levante
s’acaba a Sant Pere Pescador

La temporada ac-
tual del sènior fe-
mení del Levante las
Planas va arribar a

la seva fi el passat dissabte 26 de
maig a Sant Pere Pescador. L’e-
quip, farcit de jugadores del filial,
va quedar-se fora de la Copa Ca-
talunya després de perdre contra
les empordaneses (2-1), un equip
que ha fet el camí contrari que el
Levante i que la temporada que
ve jugarà a Segona Divisió.

El partit, de fet, no es va de-
cidir fins a la recta final, quan dos
gols en menys de quatre minuts

del conjunt de Joan Pont (d’Ana
Nuria Ríos i de Paula Denis) van
complicar, i molt, les opcions de
classificació de les planenques.
Carla Fernández, al minut 86, va
donar esperances a l’equip ver-
mell, que va acabar els 90 minuts
amb 10 després que Alba Edo
veiés una targeta vermella a les
acaballes del matx.

L’equip continuarà entrenant
durant les pròximes setmanes, al-
hora que des dels despatxos es
continua confeccionant una plan-
tilla que estarà a les ordres de Fe-
rran Cabello.

Sant Joan | L’11a Cursa de Sant Joan reuneix 600 atletes
El passat dissabte 9 es va celebrar l’onzena edició de la Cursa de Sant Joan Despí, una prova

que va reunir uns 600 corredors i corredores. Hadassa Abdelhadid i Mariana Jourdan van
ser els vencedors de la prova, que va recaptar fons per investigar les malalties minoritàries.

L’últim partit de l’any va ser contra el Móstoles. Foto: Jose Carrera / AEPE

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Aina Ayuso torna a Catalunya
per jugar a l’Snatt’s Sant Adrià
SANT JUST4La base santjus-
tenca de 18 anys Aina Ayuso, tor-
na a Catalunya després de jugar
una temporada als Ducks de la
Universitat d’Oregon de la pres-
tigiosa NCAA nord-americana.
El 21 de maig es va anunciar que
Ayuso serà la directora de joc de
l’Snatt’s Sant Adrià, un dels
equips de la Lliga Dia, i s’alter-
narà la direcció de joc del con-
junt adrianenc amb una altra
jove jugadora, Laura Peña. 

La temporada passada, Ayu-
so va disputar l’Elite 8 d’aques-
ta competició universitària, que
es va disputar a Spokane (Was-
hington) on el seu equip va per-
dre contra Notre Dame (84-74).

Ayuso és un dels productes de
la inesgotable fàbrica de talent del
Segle XXI (va jugar a Lliga Fe-
menina 2 fa dues temporades) i
ha estat convocada per la selecció
espanyola sub20 per a l’Europeu
que es disputarà a Hongria.
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Les picades de l’aranya reclusa han po-
sat fi a la vida de tres persones del sud
de França. Un comissari inicia una in-
vestigació per trobar els motius que,
de sobte, han convertit la picada de la
reclusa en mortal.  

Fred Vargas supera, de nou, les
fronteres entre la novel·la negra i la li-
terària amb ‘Quan surt la reclusa’.  

No t’ho perdis

Viu en línia

Llibres

Quan surt la reclusa
Fred Vargas

Teatre

El duet format per Marcel Lázara i
Júlia Arrey s'estrena amb Pedalant
endins (Halley Records, 2018). L'ex-
membre de Txarango i la cantautora
brasilera presenten un àlbum musi-
calment molt singular que es carac-
teritza per la senzillesa que impreg-
na les cançons, construïdes amb
emoció i a foc lent.

Música

Arriba la segona entrega de les aven-
tures de l’antiheroi per excel·lència,
Deadpool. Aquesta vegada, el perso-
natge haurà de salvar un jove anome-
nat Russell que ha estat segrestat i, per
fer-ho, intenta crear el grup X-Force. 

Ryan Reynolds torna a ser Deadpo-
ol, mentre que Josh Brolin encarna el
seu antagonista.

Pelis i sèries

Deadpool 2
David Leitch

Pedalant endins
Marcel Lázara i Júlia Arrey

La setmana del disseny
Entre el 5 i el 14 de juny se celebra una nova edició de la Bar-

celona Design Week, que farà que la capital s’ompli de pro-
postes relacionades amb el disseny. Sota el nom de ‘Revalo-

rar’, la 13a edició de la setmana del disseny ofereix un pro-
grama que proposa observar amb una nova mirada tot allò
que ens envolta i apostar per dissenys i comportaments ba-

sats en la sostenibilitat. L’epicentre de la Barcelona Design
Week serà un any més l’edifici Disseny Hub Barcelona i el

programa es complementarà amb una selecció d’activitats
paral·leles que es faran en diferents punts de la ciutat. 

Amaia va estrenar la seva carrera musical en
solitari amb un concert carregat de po-

lèmica. La triunfita va ser un dels re-
clams del Primavera Sound, que es

va celebrar a Barcelona del 30 de
maig al 3 de juny. Alguns usuaris

van expressar a través de les xarxes socials que
no veien amb bons ulls que una cantant acaba-
da de sortir del programa televisiu formés part
d’un dels festivals amb més renom dins del pa-

norama indie. Durant la seva actuació, dijous 31
de maig, Amaia va fer cas omís a les crítiques i va
pujar a l’escenari el mateix dia que ho feien Nick

Cave o Björk. El seu repertori es va allunyar de les
cançons que la van fer famosa a Operación Triunfo i
tampoc va interpretar el tema que va defensar a Eu-

rovisión unes setmanes enrere i que va deixar 
Espanya en la 23a posició del concurs.

A M A I A

La fitxa
Guanyar el programa Operación Triunfo

També va representar Espanya al festival d’Eurovisión

Famosos

Ha actuat al Primavera Sound
El concert va ser la seva primera actuació en solitari

S’ha criticat la idoneitat de l’actuació
Alguns usuaris opinen que una ‘triunfita’ no encaixa al festival

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

|MotoGP 2018
Converteix-te en Márquez, Rossi o Viñales i guanya el mundial 
de motociclisme. També inclou les categories Moto2 i Moto3.

L’art, la societat actual però, sobretot,
l’amistat, es qüestionen constantment
en aquesta magnífica comèdia que
porta fins a l’extrem els personatges
per tal de provocar-nos la reflexió a
base de riallades. I tot, amb tres actors
del nivell de Pere Arquillué, Francesc
Orella i Lluís Villanueva.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Art
Yasmina Rezas
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DIUMENGE 24 DE JUNY
11:00 Un cop més, l’últim diumenge de mes es

farà una visita guiada pel centre històric de
la ciutat. El preu de l’activitat és de 3 euros.
/ Centr històric d’Esplugues.

DISSABTE 16 DE JUNY
11:30 L'escola d'idiomes Kids&Us s’encarrega-

rà d’organitzar un matí lúdic on l’anglès
serà el gran protagonista. Es faran dues ses-
sions de narracions en aquest idioma. / Bi-
blioteca Mercè Rodoreda.

DIVENDRES 29 DE JUNY
18:00 Clash Royale, Fifa 18 i Mario Kart seran els

tres videojocs protagonistes de la darrera ma-
rató de la Gamer Night de la ciutat. L’activi-
tat, pensada per a majors de 12 anys, és gra-
tuïta. / El Bulevard.

DIMECRES 20 DE JUNY
Tot el dia L’Ajuntament i la Fundació Miquel Valls

sumaran forces per combatre l’ELA (Esclerosi
Lateral Amiotròfica) en el Dia Mundial d’a-
questa malaltia. Molts edificis de la ciutat
s’il·luminaran de verd.

DIJOUS 21 DE JUNY
18:00 L’Islam a Europa o un Islam europeu? serà

el nom de la conferència, organitzada per l’Au-
la d’Extensió Universitària del Baix Llobregat,
que coordinaran Xavier Marín i Rafael Mateos.
/ Auditori de la Residència La Mallola.

DISSABTE 30 DE JUNY
SANT BOI Fundació Marianao amb la col·labo-

ració de Circula Cultura, Esfera Jove i Ajun-
tament, han preparat una Festa Holi (18:00).
/ Plaça de la Generalitat.

DIUMENGE 1 DE JULIOL
SANT FELIU El departament de Promoció Eco-

nòmica de l’Ajuntament ha preparat una nova
sessió pensada perquè tothom aprengui a pre-
parar a la perfecció el currículum (09:15). /
Seu de Ràdio Sant Boi.

DISSABTE 30 DE JUNY
SANT JUST Per tancar el mes, el Club de Bàsquet

Sant Just ha preparat un campionat de bàs-
quet 3x3 (09:00). / Complex Esportiu Muni-
cipal La Bonaigua.

SANT BOIMalas Pulgas, Caldu Clan o
Cinco Madres Underground, entre al-
tres, faran un festival de hip hop. / Pla-
ça de l’Olivera.

Tot a punt per al 
festival de hip hop 08830
Divendres 29 de juny a les 18:00

Una cinquantena d’artistes locals ex-
posaran les seves obres d’art durant
gairebé quatre setmanes en el marc
dels actes de la festa major. / Centre
Jujol-Can Negre.

El Centre Can Jujol acull 
una mostra d’artistes locals

A partir del 19 de juny

Una nit per aprendre a preparar les mi-
llors hamburgueses. Top Burguers
s’encarrega d’aquest taller monogrà-
fic per als més golafres. / Espai Jove Re-
molí.

Una nit per aprendre a
preparar hamburgueses
Divendres 29 de juny a les 21:00

SANT JUST L’grupació Ciclista Sant Just
ha preparat una de les seves habituals
sortides en BTT per al dia 17. / Sorti-
da des de la plaça de la Pau.

L’Agrupació Ciclista Sant Just
organitza una jornada en BTT
Diumenge 17 de juny a les 08:00

agenda@comunicacio21.com

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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