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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017
» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
BAIX LLOBREGAT

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

ANÀLISI4Cada cop es detec-
ten més casos de maltracta-
ment a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de ma-
nera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en do-
nes o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a in-
vestigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’ú-
nica: “Un dels problemes prin-
cipals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta. 

Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sen-
sibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferèn-
cia d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’a-
profitament econòmic i l’abús,
normalment de part de fami-
liars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del ca-
rrer que se n’aprofita per ob-
tenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’i-
ceberg” que no acaba de des-
tapar-se. “La majoria dels ca-
sos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
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Els semàfors

Atlètic Sant Just
L’equip juvenil de l’Atlètic Sant Just va

estar a punt de guanyar la Donosti Cup,
una de les competicions de futbol base
més prestigioses de l’estat. Els santjus-
tencs es van plantar a la final, però van
perdre contra el Cap Jeunes 31 francès. 

pàgina 13

Àrea Metropolitana
Una trentena de santjoanencs ja s’han

beneficiat de les subvencions que l’AMB
dóna als propietaris de pisos per refor-
mar l’habitatge. Les ajudes, que encara

es poden demanar, serveixen per millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans. 

pàgina 8

Equilis
La promotora ha anunciat que el nou

centre comercial de Finestrelles obrirà
aquesta tardor sense tenir el suport de

tots els espluguins. Alguns creuen que és
un projecte pensat per als barris rics de

Barcelona i que afectarà el comerç local. 
pàgina 12

Los que destrozaron las
manos, cortaron la len-

gua, dedos... torturaron y
asesinaron con 44 tiros a Víctor Jara
nunca nunca nunca lograrán quitarnos
su voz, letras y música. Condenada, por
fin, 45 años después, gran parte de la
maldita escoria que hizo todo eso con
este ser humano.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hay ideas “democráti-
cas” que me dejan pi-

cueto. Nadie propuso ile-
galizar el independentismo cuando su-
ponía un 15 o 20% del electorado. Pero
a Casado le parece buena idea hacerlo
cuando roza el 50%. Ilegalizar a la mitad
del cuerpo electoral. ¿Dónde estudia
esta gente?

@pvallin

La premsa del bloc
monàrquic (i alguna de

línia sobiranista també)
està inflant descaradament la bombolla
del diàleg. En alguns casos fins i tot fins
a extrems una mica ridículs, diria jo.
Quan es despertin tots i totes, el di-
nosaure encara hi serà. Es diu autode-
terminació.

Crec que entre tots
(més els nunyistes) es-

tem destrossant La Masia.
La formació de jugadors ha de ser una
feina silenciosa, no pot ser que la
premsa escrigui sobre nens de 10 anys.
Fa uns anys no sabíem qui jugava al ju-
venil. Els nens s’han de formar, no ser
notícia.

@a_ginola@eduardvoltas@Juanmi_News

La lupa

per Jordi Barbeta

El fenomen del sobiranista emprenyat

Abans que comencés el procés sobira-
nista, primer es va produir allò de la “des-
afecció”. Després la cosa va pujar de to i
vam passar a la fase del “català empre-
nyat”, però quan els emprenyats van sor-
tir massivament al carrer a expressar el
seu enuig, es van adonar que eren molts
més que no s’havien imaginat mai. Això
els va canviar l’estat d’ànim, i l’empre-
nyament es va transformar en una il·lu-
sió col·lectiva que va desembocar en l’a-
nomenada “revolució dels somriures”. Ha
passat el temps i la mobilització continua;
tanmateix comença a notar-se un feno-
men nou que podríem ano-
menar “el sobiranista em-
prenyat”.

El del sobiranista empre-
nyat és un fenomen molt di-
ferent de tots els anteriors,
perquè la desafecció i el català
emprenyat feien referència a
la incomoditat dels catalans en la seva re-
lació amb l’estat espanyol. Les il·lusions
i els somriures van sorgir del retrobament
al carrer de gent d’orígens diversos que
havien arribat a la mateixa conclusió i això
els animava a compartir la travessa d’a-
quell viatge a Ítaca. En canvi, el sobira-
nisme emprenyat és un fenomen cent per
cent autòcton, que no té res a veure amb
Espanya i que fa referència a la decepció
dels sobiranistes amb els seus propis lí-
ders i partits que està donant peu a mo-
viments de protesta interns i fins i tot a
iniciatives que podríem anomenar po-
pulistes o antipolítiques que, per bé o per
mal,  amenacen de dinamitar un altre cop
el sistema de partits.

Les convocatòries d’eleccions pri-
màries per elegir candidats municipals re-

presenten una autèntica rebel·lió de les
bases sobiranistes contra els partits que
els haurien de representar. L’astut pe-
riodista Jordi Graupera devia percebre el
grau d’emprenyament latent del sobira-
nisme quan va decidir llançar pel seu
compte la iniciativa de primàries a Bar-
celona i el cert és que ja ha reunit gaire-
bé cent vegades més signatures que vots
han rebut els candidats oficials de cada
partit. No consta que Graupera tingui nin-
gú poderós al darrere. S’ha passat els dar-
rers anys anant i venint dels Estats Units,
no se li pot negar la seva intel·ligència,

però tampoc la seva carregant pedante-
ria. Que un tipus així aixequi el dit i el se-
gueixin desenes de milers de sobiranis-
tes deu ser perquè els sobiranistes se sen-
tien orfes com aquells seguidors que, de
sobte, es van posar a córrer darrere de
Forrest Gump.

Ha estat una gran idea perquè ràpi-
dament la iniciativa autodenominada
“primàries per la República” s’ha estès ar-
reu del país amb la col·laboració de l’As-
semblea Nacional Catalana. Barcelona,
Reus, Granollers, Mataró... volen unitat,
però si els partits convencionals no juguen
les municipals esdevindran un especta-
cle com el dels Monty Python a La vida
de Brian.  M’ho recordava fa poc en Car-
les Santamaria: el Front Judaic Popular
contra el Front Popular de Judea i tots dos

contra els dissidents de la Unió Popular
de Judea.

Aquesta perspectiva està escalfant els
ànims d'una manera evident. Sobirania
i Justícia, l’activa associació que promou
la independència de Catalunya per vies
pacífiques i democràtiques, i que aple-
ga sobretot persones relacionades amb
el món jurídic, va convocar aquesta
setmana a Barcelona un sopar groc en
solidaritat amb els presos i exiliats.
L’entusiasta presidenta de l’entitat, Isa-
bel-Helena Martí, va aconseguir una
concorregudíssima assistència i una

considerable recaptació de
fons per a l’Associació Cata-
lana pels Drets Civils. Tot-
hom es va emocionar amb
els parlaments de les com-
panyes dels presos, Susanna
Barreda, Diana Riba, Laura
Masvidal i Txell Bonet. Hi

van intervenir també representants ins-
titucionals com Artur Mas, Núria de Gis-
pert, Josep Costa i Joan Tardà, a més de
Jaume Alonso-Cuevillas i alguns perio-
distes. Tot el que es va dir es pot resu-
mir en dues idees. “No defallirem, però
hem d’anar junts”. Les crides a la unitat
van aixecar els aplaudiments més sen-
tits, però també les protestes, entre les
quals una dura acusació de “traïció” a
l’esperit del 21 de desembre i el resum
de l’estat d’ànim col·lectiu que va fer una
elegantíssima assistent que seia al meu
costat i que, sense perdre les maneres,
va deixar anar la frase que inspira
aquest article: “Polítics, sapigueu que es-
tem emprenyats”.

Publicat a El Nacional.cat

La decepció dels sobiranistes amb 
els seus propis líders i partits dóna 

peu a moviments de protesta interns 
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Clam a Esplugues pel retorn 
del membre del CDR a l’exili1

2 Esplugues posa en marxa 
el Mercat de Pagès 

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

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

Tot a punt per celebrar 
la Festa Major de Sant Joan

El + llegit líniatres.cat
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Els semàfors Les claus

La Conferència Episcopal Tarra-
conense, integrada pels 13 bisbes
catalans, celebra el trasllat de pre-
sos polítics a centres penitencia-
ris de Catalunya.

La postura episcopal, expres-
sada amb el seu habitual to mo-
derat, mostra la seva discrepància
amb els partits i organitzacions
de la dreta i la ultradreta espa-
nyolista (PP, Cs, SCC, Vox...) que
estan en desacord amb l’apropa-
ment de presos.

El comunicat de l’episcopat
diu sobre aquesta qüestió: “Els
bisbes han tingut notícia de l’a-
propament d’alguns antics mem-
bres del Govern de la Generalitat
i altres dirigents socials a centres
penitenciaris ubicats en territori
català. Celebren l’aplicació d’a-
questa mesura legal i humanità-
ria que, sens dubte, afavorirà el
contacte amb les famílies d’a-
quests detinguts en presó pre-
ventiva. Així mateix, els bisbes
desitgen que es continuïn fent
passos per part de tots els agents
polítics i socials per tal que, com
ja han manifestat repetidament,
es pugui trobar una solució a l’ac-
tual situació que sigui justa i ac-
ceptable per a tothom, amb un
gran esforç de diàleg des de la
veritat, amb generositat i recerca
del bé comú. I conviden nova-
ment els cristians a pregar i a ser
constructors de pau i apòstols de
reconciliació enmig de la societat
catalana”.

Els bisbes 
per Oriol Domingo

De la violència verbal a la física
per Jordi Lleal 

En política hi ha establerta
una regla no escrita: no entrar
en la violència, tant verbal
com física, a l’hora d’enfrontar-
se amb els que pensen diferent.
Semblava que això era més o
menys acceptat, però cada ve-
gada es fa més evident que hi
ha una nova tendència. Rafael
Hernando diu: “Si Pedro Sánc-
hez tingués el que s’ha de tenir
(sic), no rebria Torra per par-
lar de res”. Pablo Casado, fla-
mant finalista de les primàries
del PP: “Si sóc president del
PP, Catalunya serà el pilar de
la meva actuació. S’hi lliura el
desafiament més gran a la lli-
bertat”. Jordi Roca, diputat
del PP: “Els nacionalistes no
dubtaran a vessar sang si cre-
uen que així se sortiran amb la
seva”. Aznar: “La història es
pot tornar a repetir”. Per des-
gràcia, la tendència actual és
passar de les paraules a la
mala educació, com queda pa-

lès en les sessions del Parla-
ment per part dels diputats del
PP i especialment pels de Ciu-
dadanos, que falten al respec-
te als presidents Quim Torra i
Roger Torrent, muntant un
xou cada vegada que poden.
Envalentits per la seva impu-
nitat, ara ja s’estan produint
atacs violents als nostres car-
rers per part de brètols nacio-
nalistes espanyols. Els discur-
sos d’una forma subliminar
s’endureixen. Estem avisats!

Davants d’aquests fets, hi
ha alguna reacció per part de
la cúpula del PP i Ciudadanos?
Cap ni una. Donen la callada
per resposta. Ja els va bé man-
tenir la tensió al Parlament i als
carrers. Nosaltres no hem de
caure a la trampa. Hem de
mantenir la calma, encara que
ens costi no contestar amb les
mateixes armes les seves con-
tínues provocacions.

Keep calm and carry on!

Les millors
perles

La targeta ‘black’ del cap de la fundació de la Junta d’Andalusia
per formar aturats, Fernando Villén, es va fer servir 15 vegades
en només unes hores en un prostíbul el març del 2010. L’import

total dels càrrecs va ser de gairebé 15.000 euros. Els fets s’han cone-
gut arran de la investigació judicial oberta contra aquesta fundació.

Jugadors russos van esnifar amoníac per millorar el seu ren-
diment en el partit contra Espanya del Mundial. Així ho de-
talla una informació del diari alemany Süddeutsche Zei-

tung. El metge de la selecció russa ho ha admès però ha negat
que es tracti de dopatge, ja que no és una substància prohibida.

El raper canadenc Drake ha aconseguit col·locar set cançons en-
tre els deu primers llocs de la llista ‘Hot 100’ de Billboard. 
D’aquesta manera, Drake supera els Beatles, que el 1964 van

aconseguir que cinc temes seus apareguessin simultàniament a la
principal llista de popularitat musical dels Estats Units.

Renfe estudia denunciar 13 viatgers d’un comiat de solter
que van haver de ser desallotjats d’un AVE Madrid-Màla-
ga. El grup va provocar molèsties a la resta de passatgers

i va fer que el tren patís un retard de més de mitja hora. La Poli-
cia Nacional va expulsar-los del tren a l’estació de Còrdova. 

Un acte de Ciutadans a Palma de Mallorca el 8 de juliol va dei-
xar una escena surrealista. La de la presidenta de l’Associació
per a la lluita Contra les Malalties del Ronyó reivindicant el fet

de portar òrgans “d’una persona de Catalunya”. La dona va afegir
que “a Espanya tots units som perfectes: necessitem Catalunya”.

Vist al Twitter

@artursarrate: Avui finalitzen nou anys
(2009-2018) d'absurdes comparacions en-
tre #LionelMessi i #CristianoRonaldo des
de la tribuna del #SantiagoBernabeu.

@IsidorMari: Fantàstic! Ara podríem cen-
trar l'atenció en tots els nens (i no tan
nens) que esperen ser rescatats de la
guerra, la fam i la mort arreu del món. 

#Rescatats #CR7alaJuve

@boye_g: En los países democráticos los he-
chos descritos por Llarena no son constitu-
tivos de delito alguno... no hay rebelión, no
hay sedición y no hay desórdenes públicos.

#NomésMalversació
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SOLIDARITAT4El 4 de juliol,
pels volts de les quatre de la tar-
da, van arribar a la ciutat els dos
autocars carregats amb els 45
migrants que només unes hores
abans havien desembarcat al
Port de Barcelona. Allà hi van
arribar gràcies a la feina de
l’ONG Proactiva Open Arms,
que a finals de juny els va resca-
tar enmig del mar, quan nave-
gaven a la deriva davant les cos-
tes de Líbia, intentant arribar a
Europa. Els migrants van acabar
venint a Catalunya després que
tant Itàlia com Malta tanquessin
els seus ports i els hi impedissin
l’entrada.

Els 45 homes que anaven a
l’embarcació de l’ONG catalana
s’estaran a la residència per a es-
portistes d’elit Joaquim Blume,
un centre gestionat per la Ge-
neralitat. Com que durant l’estiu
els ocupants, que s’entrenen al
CAR de Sant Cugat, no hi són per
vacances, el Govern català va de-

cidir allotjar-los aquí. Els serveis
socials aprofitaran l’estada d’un
mes i mig que els hi atorga el per-
mís de residència especial con-
cedit pel govern de l’Estat per fer-
los entrevistes personalitzades,
on recopilaran informació per tal
de decidir quina és la millor
manera de regularitzar la situa-
ció de cada migrant.

Aquesta acollida ha estat
molt benvinguda per l’alcaldes-

sa Pilar Díaz, que diu que s’ha
sorprès positivament davant la
quantitat de gent que s’ha ofert
de voluntària per ajudar en tot
el procés.

Però Díaz apunta que el can-
vi d’actitud del govern espanyol
amb l’acollida d’immigrants ha
d’anar acompanyat dels recursos
que l’Estat rep d’Europa, ja que
els ajuntaments són els que es-
tan assumint aquesta tasca.

Una imatge d’arxiu de la residència Joaquim Blume. Foto: Google Maps

La residència Joaquim Blume
acull 45 migrants salvats al mar
» Els homes rescatats per l’ONG Open Arms van arribar el 4 de juliol
» L’equipament és una residència per a esportistes d’elit del Govern

S’aprova el Pla Estratègic que
guiarà la ciutat fins al 2025

FUTUR4El Ple del 20 de juny va
donar llum verda al Pla Estra-
tègic elaborat pel govern local
amb la col·laboració de dife-
rents actors i agents implicats  en
el desenvolupament de la ciutat.

El document s’ha proposat
sis reptes que engloben la lluita
contra el canvi climàtic, el des-
envolupament econòmic grà-
cies a l’ocupació de qualitat, el
desenvolupament territorial i
de l’espai públic, la projecció
de la ciutat, la tasca amb les per-
sones, bàsicament en la lluita
contra la pobresa, i la millora de

l’eficiència de l’administració
local, fent-la més propera a la
ciutadania.

L’anàlisi, més tècnic que po-
lític, estudia les debilitats i els po-
tencials de la ciutat actual i els
possibles escenaris que haurà
d’afrontar en el futur.

El full de ruta, que es marca
l’any 2025 com a meta per as-
solir aquests objectius, va rebre
el suport del PSC, ERC, PDeCat,
Ciutadans, Canviem Esplugues
i els regidors no adscrits. PP i
ICV es van abstenir i la CUP hi
va votar en contra.

Trasllat de serveis municipals
per les obres a l’edifici Molí

EQUIPAMENTS4Durant aquest
estiu es reformaran els siste-
mes de climatització i es reno-
varan alguns espais de l’Edifici
Molí.

Mentre durin les obres, al-
guns dels serveis municipals que
acull l’equipament s’han tras-
lladat a altres punts de la ciutat.

Per exemple, des de dilluns 11
de juny la Policia Local s’ha
concentrat a les dependències
del carrer Manuel de Falla, el
servei d’Ocupació, el de Media-
ció Ciutadana i l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumi-

dor s’han traslladat al Centre
Municipal Puig Coca, els serveis
a les persones nou vingudes
s’han mogut a l’Oficina Jove i el
Punt d’Atenció de la Ciutadania
es trasllada a l’Edifici Cadí, al
mateix carrer. Al Molí es manté
el Centre de Salut Mental HSJD
i l’espai de coworking de l’A-
juntament, però s’hi accedeix
per les portes d’emergència.

La previsió del consistori és
que les obres estiguin acabades
a finals d’agost i que dilluns 3 de
setembre tots els serveis tornin
a l’Edifici Molí.

El Ple dóna suport a l’Adri, 
el membre del CDR exiliat

MOCIÓ4Adri Carrasco va rebre
el suport del Ple després que a la
sessió celebrada dimecres 20
de juny s’aprovés una moció
que defensa “el seu dret a ex-
pressar les seves idees de forma
no violenta” i que fa costat al
grup “Adri et volem a casa”.

Quan fa tres mesos que el
membre dels Comitès de De-
fensa de la República (CDR) es va
exiliar perquè la Guàrdia Civil el
buscava acusat de terrorisme, la

CUP, ERC, ICV, PDeCAT i Can-
viem Esplugues van votar a favor
de la moció, que va tirar enda-
vant gràcies a l’abstenció del
PSC i va rebre els vots en contra
de PP i Cs. El text també remar-
ca la integració de l’Adri al teixit
associatiu de la ciutat.

Una votació similar es va
produir al Ple de Sant Just, que
també va impulsar una moció
per mostrar el seu suport a Adri
Carrasco.

Més habitants | La ciutat va guanyar 680 nous veïns el 2017
El Ple municipal del mes de juny va aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habi-

tants. Segons les xifres, l’1 de gener de 2018 hi havia a la ciutat 46.726 espluguins, 24.390
de les quals són dones i 22.336 són homes. Això significa un increment de 680 habitants.
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RECONEIXEMENT4Els Premis
Sant Joan Despí d’aquest any
han reconegut la feina, la impli-
cació i el compromís de dife-
rents santjoanencs i de persones
vinculades a la ciutat així com bo-
tigues icòniques del comerç local.

Entre els premiats hi ha el ju-
gador de futbol de l’Stuttgart
Pablo Maffeo, que la temporada
passada va contribuir a l’ascens
del Girona FC a Primera Divisió
i que aquest estiu, juntament
amb el seu germà Víctor, parti-
ciparà en un Campus infantil or-
ganitzat pel Levante Las Pla-
nas, el club on tots dos van co-
mençar a jugar de petits.

També va rebre un dels guar-
dons la ballarina Núria Martín
Fandos, santjoanenca formada al
Conservatori Professional de
Dansa de l’Institut del Teatre que
treballa a Nova York, on viu des
del 2013 després de rebre una
beca per anar-hi a estudiar.

Altres guardonats van ser

Santi Riba, que ha estat 11 anys
al capdavant de la Colla de Ge-
ganters de la ciutat, de la qual
forma part des de fa més de 25
anys, i José Jiménez, aficionat al
senderisme que realitza curses
solidàries per aconseguir diners
per la investigació de la diabetis
infantil, malaltia que pateix la
seva filla.

Altres reconeixements van
ser per a gent vinculada a la ciu-

tat com Josep Maria Jujol, el fill
de l’arquitecte modernista que
aquest any celebrarà el 140 ani-
versari del naixement del seu
pare, i Rafa Peña, xef format amb
el cuiner local Jó Baixas.

El premi per al comerç local
va ser per a la botiga de roba in-
fantil i juvenil Puzzle, que va re-
bre un guardó pels més de 30
anys que fa que va obrir al barri
de les Planes.

Els premiats durant el lliurament dimecres 20 de juny. Foto: Ajuntament

Maffeo i Núria Martín Fandos,
reconeguts per la seva feina

» Els Premis Sant Joan Despí distingeixen el futbolista i la ballarina
» El comerç local va ser premiat amb el guardó a la botiga Puzzle

Més de 30 veïns reformen el pis
amb una subvenció de l’AMB

AJUDES4Més d’una trentena
d’habitatges privats de la ciutat
han rebut una subvenció de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per fer obres i reformes
al seu interior.

Aquestes ajudes, que les ator-
ga el Consorci de l’Habitatge de
l’AMB, tenen l’objectiu de reha-
bilitar el parc privat d’habitatges
i millorar les condicions d’habi-
tabilitat i confort d’aquelles llars
que han quedat antiquades.

La majoria d’ajudes rebu-
des a la ciutat han servit per can-
viar finestres i balcons i altres per

adaptar els pisos a persones
amb mobilitat reduïda.

Les subvencions de l’AMB
estan destinades als pisos que no
tenen la cèdula d’habitabilitat i
la volen aconseguir, a adaptar les
instal·lacions de serveis a l’inte-
rior, a millorar l’aïllament i re-
duir el consum d’energia i a fer-
los més accessibles eixamplant
portes i canviant les banyeres per
plats de dutxa.

Des que van començar a do-
nar les ajudes, que encara es po-
den demanar, la ciutat ha rebut
60.445 euros de l’AMB.

El pont entre Torreblanca 
i la Ciutat Esportiva, en marxa
MOBILITAT4L’Ajuntament tre-
balla per unir el barri de Torre-
blanca amb la Ciutat Esportiva
del Barça, dues zones de la ciu-
tat separades per les vies del
tren.

Per salvar la línia ferrovià-
ria, a finals de juny van co-
mençar les obres per construir
una passarel·la entre l’avingu-
da de la Generalitat i el carrer
Francesc Macià. Durant l’estiu
es faran els fonaments i les es-
tructures de suport de les ram-
pes i les escales que permetran
creuar les vies.

Segons la previsió del con-
sistori, al setembre serà quan es
col·locarà la plataforma cen-
tral sobre les vies del tren.
Aquest procés, que comptarà
amb la col·laboració d’Adif i
Renfe, es farà de nit per tal
d’afectar el mínim possible el
servei de Rodalies.

L’estructura permetrà el pas
de vianants i ciclistes i estarà
adaptada a les persones amb
mobilitat reduïda. Aquest pro-
jecte s’engloba dins el pla d’ur-
banització del sector de les Be-
gudes del govern de la ciutat.

12.000 persones omplen els
concerts de la Festa Major

FESTES4La música ha estat un
dels grans èxits de les diferents
activitats que s’han organitzat
aquest any durant la Festa Ma-
jor. Segons les xifres de l’Ajun-
tament, l’espectacle de tribut a
Queen, el concert d’Efecto Pasi-
llo i la Festa Lúppiter, la revet-
lla jove, van congregar 12.427 as-
sistents en total.

La Ruta de la Tapa també ha
estat una de les propostes més
populars. Aquest any, els més de

40 bars i restaurants que s’hi van
sumar van aconseguir vendre
gairebé unes 14.000 racions,
cosa que suposa un volum de ne-
goci de 35.000 euros per als
restauradors.

Els santjoanencs també van
sortir al carrer per sumar-se a les
activitats més tradicionals, com
per exemple el correfoc o la tro-
bada de gegants, dos actes que
per a l’Ajuntament també han
estat un èxit d’aquestes festes.

Transport públic | Connexió amb la platja de Gavà en bus
Des de l’1 de juliol, la línia L77 allarga el seu recorregut fins a la platja de la Pineda de Gavà

amb un autobús cada mitja hora. El servei, que funcionarà fins al 31 d’agost, comença a
les 7 del matí des de l’Hospital Moisès Broggi i fa l’últim trajecte de tornada a les 20 hores. 
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ECONOMIA4Des de principis
d’any, el preu mitjà dels habi-
tatges nous al Baix Llobregat ha
pujat un 1.6% de mitjana. Això
significa que, en sis mesos, el
preu s’ha encarit una mitjana de
gairebé 40 euros per metre qua-
drat. Així es desprèn d’un infor-
me elaborat per l’empresa So-
cietat de Taxació.

Segons aquest estudi, Sant
Just és la ciutat del Baix Llobre-
gat que, actualment, té el preu
més elevat. El cost del metre
quadrat d’un pis nou a la ciutat
s’enfila fins als 2.751 euros, no-
més per darrere de Barcelona,
que supera els 4.000 euros. En
percentatge, el preu s’ha incre-
mentat un 2.5% des del gener a
la ciutat.

Abans de conèixer els de-
talls d’aquesta anàlisi, la regidora
Dolors Leyva, responsable
d’habitatge, va dir en declara-
cions a Ràdio Desvern que la ciu-
tat “és un poble preuat per la si-

tuació on es troba i per la quali-
tat de vida i això fa que els preus
pugin” i que sigui una de les po-
blacions que pateix més la bom-
bolla immobiliària.

SÍMPTOMA COMARCAL
Però el que passa a la ciutat no
és un fet aïllat, sinó una ten-

dència que es va repetint a tota
la comarca. Per darrere de Sant
Just, Esplugues, amb un preu del
metre quadrat que ratlla els
2.700 euros, i Sant Joan Despí,
on el cost d’un pis nou és de
2.639 euros per metre quadrat,
són la segona i la tercera ciutat
on el preu és més elevat.

La ciutat té el preu per metre quadrat més car del Baix Llobregat. Foto: Arxiu

Sant Just és la ciutat amb els
pisos més cars de la comarca

» El cost del metre quadrat d’un pis nou a la ciutat és de 2.751 euros
» Esplugues i Sant Joan Despí són la segona i la tercera més cares

Últim pas perquè la sala de
l’Ateneu sigui de l’Ajuntament
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
encara l’últim pas per convertir-
se en el nou propietari de la
sala gran de l’Ateneu.

Al Ple que es va celebrar di-
jous 28 de juny, el govern va
comptar amb el suport del PDe-
CAT per aprovar un crèdit per
valor de 325.000 euros que ser-
virà per fer el segon i últim pa-
gament per a aquest espai, que
passarà a ser de titularitat mu-
nicipal després d’abonar un to-
tal de 650.000 euros.

Al mateix Ple també es va
aprovar la nova concessió del
servei de neteja viària i de reco-
llida d’escombraries, que inclou
el projecte per instal·lar conte-
nidors amb xip per millorar la re-
collida selectiva.

Un altre dels punts que es va
aprovar és la inversió que es
farà en diferents zones com al
Parc Freixes, a l’entorn de Ma-
dre Sacramento, al carrer Mer-
cat o a la cruïlla entre l’avingu-
da Indústria i Miquel Reverter.

CULTURA4El santjustenc Ge-
rard Vila ha guanyat la 54a edi-
ció del premi de poesia Amadeu
Oller, que entrega la parròquia
de Sant Medir de Barcelona.
Segons el jurat, el poemari ‘Pla
de fuga per a castells de ferro’ és
“la culminació d’una odissea
creativa” que parla sobre la fal-
ta de connexió amb el món, els
clarobscurs de l’amor i l’impac-
te de la mort.

L’obra és el primer recull de
l’autor, que explica que de jove

no podia parar d’escriure, però
que, de sobte, als 19 o 20 anys,
va tenir una crisi creativa que li
ha durat gairebé una dècada. “El
trauma que suposa per a algú
que ha forjat la seva personali-
tat amb la poesia” no poder es-
criure diu que l’ha inspirat per
crear aquestes poesies.

En declaracions a Ràdio Des-
vern, Vila va explicar que es va
presentar a aquest concurs quan
l’any passat va veure guanyar
Helga Simón, la santjustenca

que va aconseguir emportar-se
el premi de l’edició anterior.
També assegura que el poble és
“un caldo de cultiu” per als ar-
tistes, que tenen Joan Margarit
com a gran referent en qui em-
mirallar-se.

L’acte de lliurament es va
fer a Barcelona el dia 13 de juny
i va comptar amb la presència de
la consellera de Cultura, Laura
Borràs. El premi guanyat per Ge-
rard Vila reconeix poetes in-
èdits menors de 30 anys.

Imatge d’arxiu de la façana de l’Ateneu de Sant Just. Foto: Facebook

Premi a la poesia de Gerard Vila

Condol | Mor l’exalcalde Josep Lluís Surroca als 97 anys
Diumenge 8 de juliol va morir Josep Lluís Surroca, alcalde de la ciutat entre el 1959 i el
1971. Durant aquells 12 anys, en ple franquisme, Surroca es va enfrontar diverses vega-

des al governador civil per les seves polítiques. També va impulsar Ràdio Joventut.
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera

visita abans de les 10

setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 

de l’ADN fetal per 

detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys

» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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El Finestrelles Shopping Centre
obrirà les portes aquesta tar-
dor. Encara no se sap la data
concreta, però serà a finals de no-
vembre. Així ho va explicar en
una roda de premsa Víctor Gó-
mez, conseller delegat a Espan-
ya de l’empresa Equilis, el grup
immobiliari belga que ha im-
pulsat aquest projecte. Per posar-
lo en marxa, l’empresa ha fet una
inversió de 120 milions d’euros.

Segons els seus promotors, al
centre comercial hi haurà les
principals cadenes de roba, com
per exemple les marques d’In-
ditex, Mango o la francesa De-
cathlon, dedicada al món de
l’esport. També hi haurà un hi-
permercat Alcampo de més de
4.000 metres quadrats i un Me-
dia Markt.

Aquests establiments, 110 en

total, estaran repartits entre els
tres pisos superiors, mentre que
a les dues plantes soterrades
s’hi construirà un aparcament
amb 1.250 places.

Pel que fa a la restauració, a
l’espai hi haurà les principals ca-
denes de menjar ràpid com KFC,
McDonalds, Starbucks o cadenes
de restaurants com Udon o La
Tagliatella. També hi haurà un
gimnàs gestionat per Duet Fit
que completarà l’oferta d’oci.

CONNEXIÓ DIRECTA
Per “facilitar al màxim l’entrada
i sortida a les galeries”, el pro-
jecte ha construït dos túnels
que connectaran el centre co-
mercial amb la ronda de Dalt i
la Diagonal. Un dels túnels per-
metrà l’accés directe a l’aparca-
ment des del carrer Laureà Miró
i enllaçarà amb la sortida nú-
mero 12 de la ronda de Dalt,
mentre que l’altre unirà el cen-
tre amb la mateixa ronda i l’a-
vinguda Diagonal.

Des de la plataforma No al
Pla Caufec consideren que
aquesta solució “col·lapsarà la
ronda i la sortida d’Esplugues”,
perjudicant els veïns que volen
entrar a la ciutat.

A més, critiquen que, quan es
va presentar el projecte, es va dir
que serviria per portar gent a la

ciutat, però asseguren que amb
aquesta connexió no serà així.
Des de l’assemblea consideren
que aquest projecte està “encarat
al luxe”, que no respon a cap ne-
cessitat dels espluguins, ja que “ja
hi ha altres centres comercials a
la comarca”, i apunten que Fi-
nestrelles està pensat per als ba-

rris rics de Barcelona com Pe-
dralbes o Sant Gervasi mentre “el
poble en si perd identitat”.

Davant la pròxima obertura,
que consideren que deixa “ferit
de mort el comerç local”, des de
la plataforma anuncien que faran
noves protestes per mostrar el
seu rebuig al centre comercial.

Finestrelles obrirà a la tardor
» Els impulsors del nou centre comercial anuncien que s’inaugurarà el novembre amb 110 botigues
» La plataforma contrària al projecte creu que és un espai per atreure clients dels barris rics de Barcelona

L’aspecte que tindrà el nou centre comercial un cop enllestit. Foto: Equilis

Pau Massip
ESPLUGUES

Sant Joan Despí | Farmàcies de guàrdia obertes cada nit
Des de l’1 de juliol, els santjoanencs no s’han de desplaçar a fora de la ciutat si necessiten

els serveis d’una farmàcia de guàrdia durant la nit. A partir d’aquest estiu, el servei l’oferi-
ran els farmacèutics de la ciutat i no serà compartit amb Esplugues, com passava fins ara.



Dues medalles d’Ávila a la Copa
del Món de ciclisme adaptat

Dues de les medalles que la se-
lecció espanyola de ciclisme adap-
tat va aconseguir a la Copa del
Món que es va disputar a Emmen
(Països Baixos) van tenir prota-
gonisme espluguí. Ignacio Ávila,
manresà de naixement però veí
d’Esplugues des de fa anys, fent
parella amb el Joan Font, de Vi-
lanova i la Geltrú, es va penjar una
plata i un bronze en aquesta
competició, que es va celebrar du-
rant el cap de setmana dels dies
6 i 8 d’aquest mes.

La primera d’aquestes va cau-
re en la primera jornada, en la
prova de contrarellotge, i va ser la
de plata. La parella catalana va
completar la prova contra el cro-
nòmetre en segona posició, amb
una marca de 29 minuts i 39 se-
gons, només per darrere dels ne-

erlandesos. La tercera posició va
ser per a la parella de la selecció
polonesa.

Aquesta, però, no seria l’últi-
ma vegada en la qual Ávila puja-
ria al podi. El diumenge 8, de nou
fent equip amb Font, el ciclista va
penjar-se un bronze en la prova
de ruta en tàndem. Els ciclistes
neerlandesos van ser els grans do-

minadors d’aquesta cursa, acon-
seguir l’or i la plata, però Ávila i
Font van pujar al tercer calaix
després de superar la parella for-
mada per Adolfo Bellido i Noel
Martín, que van ser quarts.

Amb aquests resultats, Ávila,
que complirà 40 anys el mes de
gener de l’any que ve, ha tornat a
demostrar que segueix en forma.

» L’espluguí va ser un dels grans noms de la cita, celebrada a Emmen
» Els metalls arriben amb el seu inseparable company Joan Font

El juvenil de l’Atlètic Sant Just,
subcampió de la Donosti Cup

A les portes de la glòria.
El juvenil de l’Atlètic
Sant Just és el subcam-

pió de la prestigiosa competició
de futbol base Donosti Cup, ja
que l’equip no va poder derrotar
el Cap Jeunes 31 de Toulouse en
la final que es va disputar el pas-
sat dissabte 7 (0-2).

L’equip va superar la fase
prèvia com a campió del grup A
amb sis punts, fet que li va per-
metre accedir a la Champions Le-
ague. Els santjustencs van evitar
la ronda de setzens, van superar
el Ribera Selección als vuitens (1-

0, gol d’Arnau Ruiz), van derro-
tar l’Hernani als quarts (per 4-3,
a la tanda de penals) i van acce-
dir a la final guanyant contra un
dels equips locals, el Kostkas (2-
1, gràcies a un doblet de Marc
Berlanga). La final, però, va ser
una altra història, i els santjus-
tencs van caure davant del com-
binat francès, que va resoldre el
partit amb dos gols en la recta fi-
nal de la primera meitat.

En total, 10 dels 11 equips del
club que van ser a la copa van ser
dels millors dels seus grups, ac-
cedint també a la Champions.

Els equips de futbol del Baix 
ja coneixen el seu calendari

BAIX LLOBREGAT4Els equips
de futbol del Baix ja saben qui-
na és la distribució de la tempo-
rada 2018-19. El passat diven-
dres 6, la Federació Catalana de
Futbol va publicar els calendaris
de Primera i Segona Catalana,
dues categories es posaran en
marxa el primer cap de setmana
del pròxim mes de setembre.

El CF Can Vidalet repetirà al
grup 1 de Primera Catalana, i el
gran objectiu de l’equip d’Es-
plugues serà repetir la magnífi-
ca campanya 2017-18, en la qual
l’equip va ser tercer. El Canvi de-

butarà contra l’EE Guineueta,
mentre que el primer partit a
casa serà contra el CE Banyoles.

A Segona Catalana, en canvi,
la representació serà per part de
dos equips, l’Espluguenc i de l’A-
tlètic Sant Just, després del des-
cens de la UE Sant Joan Despí a
Tercera Catalana. Els espluguins
començaran la temporada a casa,
rebent la visita del CD Fontsan-
ta-Fatjó de Cornellà, mentre que
el conjunt de Sant Just debutarà
a Rubí, contra l’Olímpic Can Fat-
jó, i el primer partit a casa serà
contra el CF Begues.

Sant Joan | Renovacions als sèniors del CH Sant Joan Despí
L’estiu és època de renovacions i de canvis, i el Club Handbol Sant Joan Despí ha anunciat

que molts dels esportistes dels seus equips sèniors seguiran el curs que ve. Entre altres, són
Andrea Garrido, Yaiza Ferré, Víctor Guijarro, Tamara Martínez, Mire Sancho o Esteban Torres.

Ávila (a la dreta) amb el seu company Font. Foto: Twitter (@IgnasiAvila)

Pau Arriaga
ESPLUGUES

El Penya Esplugues renova els
contractes de molts jugadors

Els equips sèniors del
Penya Esplugues de la
temporada 2018-19

tindran cares conegudes. Des del
mes passat, el club ha començat
a anunciar les renovacions d’es-
portistes dels seus dos sèniors.
L’entitat ja ha anunciat que se-
guiran peces clau com Pilar Ribes,
Berta Velasco, Zoe Juanes i Lau-
ra Oliva. El delegat de l’equip, Mà-
rius Costa, també seguirà formant
part de l’estructura.

I més perfilada encara està la
plantilla del sènior masculí. La
primera renovació va ser la del
tècnic, Alfredo García, i després
d’això han renovat sis jugadors i
n’han fitxat tres més.

EL PRIMER REPTE, LA COPA
Els dos equips començaran el
curs amb la Copa Catalunya, que
es disputarà al Palau Blaugrana.
El masculí jugarà contra el Barça
i el femení contra la Concòrdia.
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Llibres Teatre

El músic de La Bisbal d'Empordà (Baix
Empordà) Jaume Pla, Mazoni, ha publi-
cat Cançons robades (Bankrobber,
2018), un disc recopilatori de temes in-
èdits i versions.

Editat només en format digital, l'àl-
bum recupera cançons perdudes que
no figuren a cap dels seus discos, algu-
nes fins i tot inèdites a les xarxes socials.

Música Pelis i sèries

Cançons robades
Mazoni

Una noia nascuda al Marroc i criada en
una ciutat de Catalunya. Aquesta és la
història de Najat el Hachmi, però tam-
bé de la filla estrangera. La jove plasma
els dilemes que comporta la immigra-
ció, el trencament de vincles familiars i
una història de rebel·lió personal. Una
novel·la que mostra l’entrada al món
adult i els lligams a la terra i la cultura.

La filla estrangera 
Najat el Hachmi

Una de les estrenes més esperades de
l’estiu és aquesta Ocean’s 8. La protago-
nista és Debbie, la germana de Danny
Ocean (el fil conductor de la primera
trilogia de pel·lícules), que després de
sortir de la presó comença a reunir un
equip per al seu pròxim robatori: un
collaret, valorat en més de 100 milions
de dòlars, a la Met Gala de Nova York.

Ocean’s 8
Gary Ross

Tres germans de Barcelona, en aquest
cas és important remarcar-ho, es tro-
ben per decidir què fan amb una pe-
culiar herència que han rebut. Una co-
mèdia que reflexiona sobre la frustra-
ció d’una generació molt marcada per
la crisi que ha de fer front a la decepció
i s’ha de reinventar permanentment.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Ovelles
Carmen Marfà i Yago Alonso

El Raval més fotogràfic  
L’Espai Busquets de l’Escola Massana del barri del Raval de

Barcelona acull fins al 21 de setembre l’exposició fotogràfica
liderada per Pep Dardanyà  ‘Raval. Canvi d’escena’. La mostra
té l’objectiu de reflexionar sobre la capacitat de la fotografia
de representar un lloc, la gent que l'habita i els esdeveni-

ments que hi succeeixen. Els fotògrafs que s’han unit per ho-
menatjar aquest singular barri barceloní són Sasha Asensio,
Consuelo Bautista, Paco Freire, Jorge Ribalta, Jordi Oliver i Mi-
reia Vidal. Tots ells aporten la seva particular mirada per repre-

sentar l’essència del barri més multicultural de Barcelona.

No t’ho perdis
Els fans de Beyoncé van poder gaudir l’11 de juliol

de la seva artista preferida en directe durant el
concert que va oferir a l’Estadi Olímpic de Barce-
lona per presentar la segona part del seu tour
OTR II. La cantant va pujar a l’escenari acom-
panyada d’una persona molt especial: el seu
marit, Jay-Z. La parella va sorprendre el públic
amb un espectacle carregat d’emocions i d’e-
fectes especials amb la música i el ball com a
protagonistes. El repertori del concert es va
basar en els temes del seu nou disc Every-

thing is love, un àlbum que l’antiga compo-
nent de Destiny’s Child va anunciar per

sorpresa el juny a través de les xarxes so-
cials.  En poques hores, la notícia va acon-
seguir ser trending topic a Twitter i el vi-

deoclip d’una de les seves noves cançons
va acumular milions de visualitzacions.      

B E Y O N C É

La fitxa
Ser una cantant de prestigi internacional

Va aconseguir la fama amb el grup Destiny’s Child

Famosos

La seva gira ha passat per Barcelona
El seu marit Jay-Z també va actuar amb ella

L’artista va presentar el seu nou disc
El va anunciar fa un mes per sorpresa a les xarxes

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

DURANT EL CONCERT...

QUÈ HA FET?

Viu en línia | Pro Cycling Manager
Uns quants dies després de l’inici del Tour de França es posa a la 
venda aquest simulador amb les llicències de totes les curses.
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Viu en línia

28 I 29 DE JULIOL
20:00 Una de les darreres propostes del mes serà

l’Esplurock, amb els concerts de grups com
Rat Zinger, Mean Machine, Under Rabbit o Rat-
pak. / Carrer d’Andreu Amat.

DILLUNS 23 DE JULIOL
16:00 Durant tota la tarda, el Servei de Joven-

tut de l’Ajuntament organitzarà una sessió
d’assessoria laboral per resoldre temes rela-
cionats amb l'aplicació de normatives, lleis
i reglaments en la matèria. / Oficina Jove.

DIVENDRES 27 DE JULIOL
22:30 L’Associació de Veïns de l’Eixample ha or-

ganitzat la projecció de la pel·lícula Los ven-
gadores, una activitat emmarcada en la pro-
gramació de les Nits de Juliol. / Plaça del Sol
Solet.

DIMECRES 25 DE JULIOL
12:00 Una jornada per la memòria històrica. Ara

que es compleixen 80 anys de la Batalla de
l’Ebre, l’Arxiu municipal de Sant Just ha pre-
parat una taula rodona sobre aquest episo-
di de la Guerra Civil. / Ràdio Desvern.

DIMARTS 31 DE JULIOL
20:00 Joan Miquel Capell, agent dels Mossos

d’Esquadra i autor de la novel·la Wad-Ras (Pre-
mi Crims de Tinta 2018) serà el protagonis-
ta d’aquesta sessió de Novel·la negra a la fres-
ca. / Cal Llibreter.

DIVENDRES 20 DE JULIOL
SANT BOI El DID Marianao s’encarregarà d’or-

ganitzar la primera de les Nits al Casino al ju-
liol, amb un taller de ioga i bols tibetans i mú-
sica en viu (21:00). / Casino de Sant Boi.

A PARTIR DEL 8 D’AGOST
SANT FELIU El dimecres 8 d’agost es posarà en

marxa la Festa Major d’Estiu de Sant Llorenç
amb el concert i l’ofrena musical. Cinema, cul-
tura popular i tallers seran les cites impres-
cidibles de la celebració.

DIUMENGE 29 DE JULIOL
SANT JUST L’Agrupació Ciclista Sant Just s’a-

comiada fins al mes de setembre amb una sor-
tida doble: en BTT per als més atrevits i
també de cicloturisme (08:00).

SANT BOI Maria Aurèlia Capmany.
Dona, escriptora i ciutadana és la mos-
tra que repassa la seva figura. / Bi-
blioteca Maria Aurèlia Capmany.

Maria Aurèlia Capmany. Dona, 
escriptora i ciutadana, a Sant Boi

A partir del 30 d’agost

La cantant Gemma Abrié presenta
un concert en format solo en què
mostrarà la vessant més honesta i sen-
zilla d'aquesta intèrpret. / Pati de la to-
rre de la Creu.

Gemma Abrié, protagonista
del ‘Jujol en clau de solfa’

Divendres 27 de juliol a les 22:00

El reggae i els ritmes caribenys seran
els protagonistes del concert Esplugues
meets Jamaica, que en aquest 2018 ce-
lebra la seva setena edició. / Parc de les
Tres Esplugues.

L’Esplugues meets Jamaica
arriba a la setena edició

Dissabte 21 de juliol a les 17:00

ESPLUGUES Partit de futbol de la se-
gona  jornada del grup 2 de Primera
Catalana entre el CF Can Vidalet i el CE
Banyoles. / Camp de futbol El Molí.

El Can Vidalet debutarà a 
casa contra el CE Banyoles

9 o 10 de setembre

agenda@comunicacio21.com

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan
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