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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BAIX LLOBREGAT

Reportatge

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles
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Una gran #Diada2018
per avançar cap a la re-

pública. No hi ha cap al-
tre poble a Europa que hagi mobilitzat
tants milions de persones, set anys se-
guits i sense incidents. Demanem votar
el nostre futur i ser respectats com a na-
ció. Gràcies a tots els qui ho esteu fent
possible!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més que demanar que
el president @QuimTo-

rraiPla faci entrevistes a
mitjans internacionals, el que hauríem
d'aconseguir és que fos @JosepBorrellF
qui concedís més entrevistes. Ens van
molt bé perquè a l'estranger tinguin una
idea clara de què passa de veritat a Ca-
talunya.

@XSalaimartin

¿Pero quién era el Rec-
tor de la URJC cuando

sucedieron todos estos
chanchullos y corruptelas? Espero que
alguien que ahora no tenga ninguna res-
ponsabilidad estatal de importancia.
Alguien que no sea, yo que sé, magis-
trado del Tribunal Constitucional. ¿No?
Por decir algo.

Ni un paper a terra. Ni
un encaputxat. Ni un cú-

ter. Ni un càmera agredit.
Ni un poli pegant un fotoperiodista. Ni
un poli infiltrat arrencant coses. Ni una
petició d’empresonament de cap presi-
dent. Ni un símbol arrencat. Ni rastre de
violència. #AhíLoDejo #LlibertatPresos-
Polítics.

@PereMas@jpurias@KRLS

La lupa

per @ModernetdeMerda

Acatar, diu

Pedro Sánchez sap executar perfec-
tament el seu paper de Zapatero ac-
tualitzat. Amb molta més mestria que
el seu predecessor, la nova cella d'Es-
panya domina l'art del bon socialisme,
el de la pastanaga i el regle, la carícia
i el càstig. La seva estratègia vers el
conflicte català gairebé no té escletxes,
controla la revolta mesurant amb una
balança d'or els somriures
i la determinació patriòti-
ca. No se li escapa res, la
nació és seva.

L'última prova d'aques-
ta sàvia habilitat la vam veu-
re fa poc, quan l'esperança
de l'esquerra espanyola va
voler rebatre les paraules de Quim Tor-
ra del dia anterior. Li va respondre que
en un estat democràtic de dret els go-
vernants han d'acatar les sentències ju-
dicials, encara que no les comparteixin.

La frase, dita així, és irrefutable. No
s'hi pot fer res. Però els anys ens han
anat fent vells i hi ha trucs que ja ens
els sabem de memòria. Som capaços de
veure't la carta marcada, Pedro.

Subtilment, en la seva afirmació
Sánchez legitima el judici -no ho sé, di-
gueu-ne com vulgueu- com si la farsa
monumental que fa mesos que pre-
senciem amb Llarena i companyia
tingués res a veure amb la justícia i la
separació de poders, i ens intenta situar
en el marc d'una Espanya plenament
democràtica, condició sine qua non per

acatar totes les sentències judicials, ens
agradin o no.

Fa poc ho va fer ell, però ho ani-
ran fent tots. Intentaran que caiguem
en aquest parany. Pronunciaran fra-
ses grandiloqüents de país democrà-
tic exemplar mentre tenen presos
polítics i exiliats a les seves vitrines,
mentre Europa es posa les mans al
cap amb l'heroi del Suprem, mentre

la fiscalia demana dos anys i mig de
presó per als onze ciutadans que es
van encadenar al TSJC en senyal de
protesta, mentre la Manada campa
lliure per Espanya, mentre Valtonyc
campa lliure per Brussel·les. I un et-
cètera insofrible.

Ho provaran. És el poder que saben
que tenen. Però nosaltres serem un pèl

més intel·ligents i sabrem
veure que la seva cantare-
lla del respecte a les sen-
tències judicials no és apli-
cable a l'Estat que simbo-
litza Llarena, al no-judici
que viurem. No esperarem
frisosos el dia de la sen-

tència com si allò fos realment un ju-
dici. Auguro que no serem tan idiotes,
Pedro.

En un estat democràtic de dret
s'han d'acatar les sentències judicials,
encara que no les compartim, diu
Sánchez. I hi estic completament d'a-
cord. En un estat democràtic de dret,
sí. En una Espanya amb presos polítics
i exiliats de manual, mira, no.

La seva cantarella del respecte
a les sentències judicials no és aplicable

a l’Estat que simbolitza Llarena

Els semàfors

Sant Joan Despí
La ciutat tornarà a acollir diferents ac-

tivitats relacionades amb el projecte
“Ciutats Defensores dels Drets Hu-

mans”, que va néixer per fer més visi-
ble la feina a favor dels drets humans
que es fa en diferents parts del món.

pàgina 9

Sant Just Desvern
Els veïns demanen a l’Ajuntament que
millori el transport públic de la ciutat i
la connexió amb Barcelona. Aquesta és

la principal preocupació dels més joves,
que volen poder moure’s per la ciutat

sense haver d’utilitzar el vehicle privat. 
pàgina 10

AE Penya Esplugues
El sènior femení del club, entrenat per
Robert Caneda, va conquerir la tercera

Copa Catalunya de futbol sala de forma
consecutiva contra el CD la Concòrdia.

A més, el primer equip masculí també va
jugar la Final a Quatre, contra el Barça. 

pàgina 13
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El centre comercial de Finestrelles 
obrirà a la tardor1

2 Premi a la poesia 
del santjustenc Gerard Vila

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

La residència Joaquim Blume 
acull 45 migrants salvats al mar

12.000 persones als concerts 
de la Festa Major de Sant Joan
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Les claus

No parlem de la sèrie de TV Els in-
tocables. Es tracta de posar en evi-
dència les estructures que mane-
guen l’Estat espanyol i les nul·les
perspectives de canvi en el futur.
La monarquia, instaurada i he-
reva de Franco, és inviolable, faci
les trapelleries que faci. PP, Cs i
PSOE voten que no s’investigui el
rei “campechano”. La Constitu-
ció del 78 no es toca! El Concordat
amb el Vaticà, de canvis ni parlar-
ne. L’Exèrcit, ni tocar-lo! 181 mi-
litars manifesten que Franco fou
un militar exemplar. Les forces i
cossos de seguretat de l’Estat, im-
munes, poden pegar i fer el que
vulguin. La cúpula del Poder Ju-
dicial farà el que vulgui i l’Estat ja
pagarà les despeses de la seva de-
fensa a Bèlgica. L’oligarquia de
grans propietaris d’Andalusia i
Extremadura continua inamovi-
ble. La Banca, ja vindrà l’Estat a
pagar els plats trencats. Els servi-
dors i subministradors de l’Estat
construint autopistes, aeroports,
l’AVE, armes i bucs, plataformes
de dipòsits de gas, etcètera. Si no
hi ha negoci, ja vindrà el “papà”
Estat a salvar-ho. Les estructures
tècniques i legals de l’Estat, que
amb parentius i passar-se els uns
als altres els càrrecs, continuen
remenant les cireres a convenièn-
cia dels seus interessos. Qui es
mogui no surt a la foto! Els mit-
jans d’informació, que viuen i són
“deutors” de la benevolència de
l’Estat i les corporacions de l’I-
BEX 35. Només cal mirar els
anuncis a pàgina sencera. Amb
aquests antecedents, encara hi ha
ingenus que esperen que es pugui
arribar a un acord per negociar
amb aquest monstre de molts
caps que ho devora tot.

Els intocables
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

Paul McCartney, que a 76 anys acaba de publicar Egypt Station,
ha revelat els secrets sexuals dels Beatles en una extensa en-
trevista per a l’edició britànica de la revista GQ. Masturbacions

grupals a casa de Lennon, trobades íntimes amb groupies o la pri-
mera vegada (amb públic) de Harrison, entre les anècdotes.

Un home ha atracat recentment un hotel disfressat de fan-
tasma i amb un ganivet. Ha passat a la localitat d’Albolo-
te, a Granada. El lladre va entrar a l’establiment cobert

per llençols, ulleres de sol i un ganivet a la mà. L’escena, surrea-
lista, ja s’ha fet viral. 

Un multimilionari de 72 anys ofereix la seva fortuna a la dona
que li doni un hereu. Benjamin Slade ha decidit compartir els
seus diners si a la dona, a més, no li molesta viure en un cas-

tell del segle XIII. Les candidates han de tenir entre 30 i 40 anys, ser
fèrtils i saber pilotar un helicòpter.

La Universitat d’Oviedo ha apartat un titular de Psicologia
per comentaris i comportaments sexistes reiterats. Comen-
taris com “per venir a una revisió heu de venir maquillades i

amb escot, i si fos necessari us hauríeu de treure una teta, així us
posaria la nota que volguéssiu” han acabat amb aquesta sanció.

Al’Índia ha començat una recerca i captura de la tigressa “devo-
radora d’homes”. La Cort Suprema ha rebutjat que es prote-
geixi l’animal, per la qual cosa els guardaboscos poden dispa-

rar-lo a matar. Tot plegat després que hagi estat acusat de matar
cinc persones durant les últimes setmanes.

Vist al Twitter

@junqueras: Bon inici de curs a tots els
nens i nenes! L’escola catalana ha patit
molt aquests mesos però ha aguantat fer-
mament, com sempre!

@julidejdarmuoz: Si en l'èxit de la mani
de la Diada no s'hi reconeix la capacitat
mobilitzadora del poder popular, no sé
pas quina altra cosa s'hi pot veure.

#FermsIDecidits

@Xiketameua: Si Cifuentes va dimitir 
per unes cremes i Montón per unes 
fotocòpies, quin serà el motiu de
#CasadoDimisión?

#UnaAltraQueCau #TornaLEscola

Escòrrecs
per Xavier Graset

Una gota rere l’altra. Van caient
lentament i omplint a ritme en-
cadenat els cubells i ferrades que
he hagut de plantar al trespol de
casa. Estralls domèstics de la
vida en comunitat. Un excés
d’aigua, com mai no s’havia vist
en una nit al barri vell de Bar-
celona, i una veïna amant de les
plantes, però molt amant. Tan
amant que amb les plantes ama-
rades i el seu propi pis envaït per
l’aiguat, i com que l’aigua sem-
pre corre, la fugida vertical ha si-
gut a través del meu sostre.
M’aventuro, enfilat a una esca-
la, a trencar la làmina de pintu-
ra que té panxa per l’aigua acu-
mulada, i al primer estrip em va
a la cara. A raig. Esperaré amb
la finestra esbatanada que el cor-
rent d’aire em doni un cop de
mà. Que s’eixugui tot, i ho pugui
repintar. 

Les gotes van fent mal, bus-
quen el seu camí. Tenen un
efecte torturador, penetren.
Aquest estiu, un pèl estrany,
l’hem tingut farcit de xàfecs
com els d’aquesta setmana. El
clàssic de Raimon cantava a la
pluja sense formació, la dels
excessos, la de l’escassetat i els

excessos. Ja és això el que ens
passa, que no tenim manera
d’ensenyar-li a comportar-se.

Són elements naturals. L’ai-
gua la busquem, la necessitem
per viure, però segons com l’a-
cabem rebent ens fa mal. Tam-
bé passa amb el foc, i també amb
el vent. Aquests elements de la
natura, que es desfermen i que
ens poden abocar a la desfeta en
més o menys intensitat. Amb tot,
fan la seva feina. I aquests són
temps en què costa trobar que
tothom faci el que li pertoca. Ja
no forçar els elements, n’hi ha
que actuen com la gota que cau,
abonant la mentida per fer mal,
no per construir. És un clàssic de
la política, que també bascula en
l’esfera quotidiana: l’art de men-
tir, la tècnica de l’esquitxada, de
crear els fets i situacions d’arti-
fici, més que no pas la de res-
pectar aquells que els expliquen. 

Ja és ben bé estrany que Do-
nald Trump serveixi de model i
manera de fer per a aquells que
acusen els seus adversaris de
practicar el seu populisme. Però
ja ho diuen: l’aigua fa escòrrecs.

Publicat a El Punt Avui

Els semàfors
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis

de l’àrea

metropolitana

de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 

infants que viuen

en centres malgrat

que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar

les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus

diferents

d’acolliment

que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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HABITATGE4Govern i partits
s’han posat d’acord per tirar en-
davant una nova regulació que
controli el fenomen dels pisos tu-
rístics a la ciutat.

L’objectiu d’aquesta nova
normativa és evitar que aquesta
activitat provoqui problemes en
la qualitat de vida dels esplu-
guins i les espluguines i intentar
regular i racionalitzar la im-
plantació dels apartaments tu-
rístics.

El Ple va aprovar la modifi-
cació de l’article 277 de les nor-
mes urbanístiques del Pla Ge-
neral Metropolità per afegir-hi el
concepte d’Habitatge d’Ús Tu-
rístic (HUT) i regular-ne la pro-
liferació a la ciutat.

Per fer-ho, la normativa pre-
veu que l’Ajuntament exigeixi un
canvi de llicència als propietaris
d’aquest tipus de negoci per tal
de tenir-ne més control. Per ins-
tal·lar-ne de nous a un bloc de pi-
sos, caldrà l’autorització de la co-

munitat de veïns per majoria. A
més, no n’hi podrà haver més
d’un 20% en un mateix edifici
d’habitatges.

La normativa també contro-
larà el nombre d’aquest tipus
d’establiments a cada zona per
evitar la massificació en deter-
minats barris de la ciutat.

Des del govern, Eduard Sanz
va explicar que “en l’últim any
s’ha produït un increment de

sol·licituds, per tant era pertinent
regular-ho”.

Segons les dades municipals,
a la ciutat hi ha tres aparta-
ments turístics legalitzats, un
des de 2014 i els altres dos des de
2016.

Però durant el 2017 les peti-
cions es van triplicar i, de mo-
ment, hi ha nou expedients que
estan en tràmit, pendents de la
seva aprovació.

L’Ajuntament controlarà els nous pisos turístics a la ciutat. Foto: Arxiu

Llum verda a regular
els apartaments turístics

» La normativa permetrà controlar les llicències a l’Ajuntament
» El govern ha notat un augment de les peticions durant l’últim any

Cultura popular i música
per celebrar la Festa Major

FESTES4Ja està tot a punt per
celebrar la Festa Major de Sant
Mateu, que aquest any co-
mençarà dijous 20 de setembre
i s’allargarà fins diumenge 23
amb més d’una vuitantena
d’actes.

Un dels punts neuràlgics serà
l’escenari situat a l’aparcament
del carrer Sant Antoni Maria
Claret, que acollirà el concert del
cantant veneçolà Carlos Baute
(divendres 21) i l’actuació del
grup Hotel Cochambre (dissab-
te 22).

Un dels canvis que hi haurà

aquest any serà la Cercavila de
Sant Mateu, que passarà a fer-se
el dia del patró, el 21 de setem-
bre. A més, les entitats que hi
participin faran una mostra de
balls propis quan la comitiva
arribi a la plaça Catalunya.

Diumenge 23, la plaça de
Santa Magdalena acollirà una de
les activitats més multitudinàries
de la Festa Major, la Diada Cas-
tellera, que aquest any arriba a
la 25a edició. Hi participaran els
Capgrossos de Mataró, els Cas-
tellers de Sant Cugat i els Cas-
tellers d’Esplugues.

El PSC demana a la Generalitat
la construcció d’un nou CAP

EQUIPAMENTS4El grup del
PSC al Parlament ha presentat
una petició dirigida al Govern
per demanar-li que posi en mar-
xa les obres per construir un nou
centre d’atenció primària (CAP)
a Esplugues.

Els socialistes volen que els
pròxims pressupostos de la Ge-
neralitat incloguin el projecte de
construcció d’una nova àrea bà-
sica de salut a l’espai de Can Clo-
ta, una petició que el govern lo-
cal fa temps que reivindica.

De fet, el 2010 l’Ajuntament
ja va cedir uns terrenys d’a-

questa zona al Govern perquè
construís el tercer CAP de la
ciutat, però el projecte encara no
s’ha posat en marxa.

El PSC també demana a la
Generalitat la construcció d’una
residència per a persones amb
pluridiscapacitats a Ca N’Oli-
veres.

En el document presentat al
Parlament, els socialistes  recu-
llen peticions d’altres municipis,
com per exemple l’ampliació
del CAP de Sant Just, una de-
manda que ja es va fer el 2011
perquè fa anys que està saturat.

Adri:  “A Espanya no tinc cap
garantia de tenir un judici just”
POLÍTICA4Gairebé mig any
després de marxar de casa seva
per evitar que la Guàrdia Civil el
detingués acusant-lo de sedi-
ció, rebel·lió i terrorisme per
formar part dels CDR, l’Adri
Carrasco va reaparèixer en pú-
blic el 6 de setembre a Bèlgica,
on està exiliat.

El jove espluguí estava acom-
panyat pel seu advocat, el mateix
que defensa els consellers exiliats
i el president Puigdemont.

Carrasco va explicar que ha
triat l’exili “perquè és una bona
forma de seguir lluitant, de de-
mostrar la repressió indiscri-
minada de l’Estat espanyol” i va
assegurar que a Espanya no té
“cap garantia de tenir un judici
just”.

També va acusar l’Estat de
“banalitzar el terrorisme” per les
acusacions contra ell i contra Ta-
mara Carrasco i va exigir la reti-
rada total dels càrrecs per als dos.

Societat | Els migrants de l’Open Arms deixen la Residència Blume 
El 17 d’agost van marxar els últims homes que van arribar a la ciutat després de desembarcar al

Port de Barcelona. Els 46 homes van ser salvats per l’ONG Open Arms al Mar Mediterrani. 
D’aquests, nou van continuar el seu viatge i la resta es van acollir al programa de refugiats.
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ECONOMIA4Abans de finals
d’any, la multinacional tecnolò-
gica Indra traslladarà la seva
activitat a Sant Joan Despí.
L’empresa ha triat la ciutat per
les seves infraestructures, els
serveis que ofereix i la seva bona
ubicació.

Aquest procés suposarà el
desembarcament de gairebé
1.300 treballadors a la ciutat, que
fins ara treballaven a la seu de
Barcelona. Els operaris, la ma-
joria d’ells altament qualificats,
es dediquen als serveis de gestió
tècnica i administrativa de bac-
koffice. Indra ofereix els seus ser-
veis tecnològics a altres com-
panyies punteres en diferents
sectors, com per exemple el fi-
nancer, el de les telecomunica-
cions o el del transport.

Antoni Poveda, alcalde de la
ciutat, va mantenir una reunió
amb representants de l’empresa
per parlar del trasllat de la mul-
tinacional a la ciutat, que s’ubi-

carà al carrer del Samontà, al po-
lígon industrial Fontsanta.

Poveda va oferir el suport del
departament de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació municipal
per si Indra necessita buscar
nous perfils professionals en el
futur i assegura que l’arribada de
l’empresa “és una excel·lent no-

tícia” per a la ciutat “pel que su-
posa de generació d’activitat
econòmica vinculada a les noves
tecnologies”.

A les instal·lacions que la
multinacional està construint,
els treballadors tindran servei
de menjador, espais de des-
cans i un gimnàs.

Les noves instal·lacions d’Indra acolliran 1.300 treballadors. Foto: Ajuntament

Indra traslladarà a la ciutat
les seves oficines centrals

» L’empresa multinacional farà el trasllat abans que acabi l’any
» Les noves instal·lacions acolliran gairebé 1.300 treballadors

Instal·len noves marquesines i
pantalles a les parades de bus
MOBILITAT4Per afavorir l’ús
del transport públic entre els ciu-
tadans, aquest estiu l’Ajunta-
ment ha instal·lat noves mar-
quesines i pantalles informatives
a diferents parades de bus de la
ciutat.

L’objectiu que s’ha marcat el
govern local és que 49 de les 64
parades que hi ha actualment re-
partides per diferents punts de
la ciutat tinguin marquesina
perquè els usuaris s’hi puguin
resguardar de les inclemències

meteorològiques. Aquests siste-
mes substitueixen els pals que hi
havia fins ara.

En alguns punts no se’n po-
dran col·locar per diferents con-
dicionants, com l’amplada de
les voreres.

Des de finals de juliol també
s’han començat a instal·lar gai-
rebé una seixantena de pantalles
informatives, que serviran als
veïns per saber, en temps real, el
pas dels autobusos de les dife-
rents línies de la ciutat.

ACTIVISME4Activistes a favor
dels Drets Humans de vuit paï-
sos diferents participaran aques-
ta tardor en una nova edició del
projecte “Ciutats Defensores
dels Drets Humans”.

El projecte, impulsat con-
juntament pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat, l’Institut de Drets
Humans de Catalunya i l’Institut
Català Internacional per la Pau,
vol donar a conèixer la feina

d’aquestes persones que lluiten
a favor dels Drets Humans per
tal de conscienciar la població de
la necessitat d’integrar la de-
fensa de tots els drets i llibertats
en el dia a dia.

Sant Joan Despí tornarà a
acollir algunes de les activitats
que faran els diferents partici-
pants, que també participaran en
diferents actes com conferències,
activitats en centres educatius o
trobades amb els mitjans de co-
municació a Esplugues.

Del 30 de setembre a l’11
d’octubre, la setena edició d’a-
quest projecte tractarà sobre el
genocidi patit pels rohingyes,
la situació palestina, els perills de
defensar els drets humans a
Hondures, les desaparicions for-
çoses que pateixen moltes fa-
mílies a Mèxic, la situació dels
treballadors al camp andalús, la
censura i la persecució a Egipte
i a la dictatorial Guinea Equato-
rial i les lluites dels immigrants
llatins als Estats Units.

Una cinquantena de parades tindran marquesines noves. Foto: Ajuntament

Ciutat compromesa

Successos | S’incendia un bus de línia al mig del carrer 
Els fets van passar diumenge 2 de setembre a la tarda al quilòmetre 2 de la ca-

rretera BV-2001, just davant del Poliesportiu Salvador Gimeno. El vehicle es va
calcinar completament però no es van haver de lamentar víctimes per l’accident. 
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ENQUESTA4La falta de trans-
port públic a la ciutat i les co-
municacions en general són les
dues principals preocupacions
que tenen els santjustencs i les
santjustenques. Així ho diu una
enquesta encarregada per l’A-
juntament a l’empresa Gesop.

Segons les preguntes fetes a
400 veïns i veïnes de la ciutat, la
mobilitat és la principal preo-
cupació per quatre de cada deu
ciutadans. En segon lloc, els en-
questats també estan preocupats
per la poca oferta cultural i d’o-
ci de la ciutat i en tercer lloc hi ha
les dificultats d’accedir a un ha-
bitatge.

En menor mesura també es
comenta la inseguretat ciuta-
dana, sobretot pel que fa a ro-
batoris als domicilis, i la brutícia
dels carrers.

Sobre la qüestió de la mobi-
litat, un dels principals proble-
mes que els enquestats consi-
deren que té la ciutat és la falta

de Metro. Aquesta preocupació
és força important per als més jo-
ves, que consideren que millorar
la connexió amb Barcelona hau-
ria de ser una de les principals
prioritats del govern local.

Per a la resta d’enquestats, el
govern local hauria de centrar els
seus esforços a millorar l’accés a

l’habitatge per als veïns, una
preocupació cada vegada més
important al poble amb els pisos
més cars de la comarca.

Els resultats de l’enquesta,
elaborada durant la primera
quinzena de maig, no es va pu-
blicar fins al 8 d’agost, un cop
acabada la Festa Major.

Els veïns volen que es millori la connexió amb Barcelona. Foto: Baixbus

El transport públic és la 
principal preocupació veïnal
» Els santjustencs voldrien millorar la connexió amb Barcelona

» La majoria creu que cal treballar per afavorir l’accés a l’habitatge

L’Ajuntament donarà ajudes
per reformar habitatges

SUBVENCIONS4Per tal de mi-
llorar les condicions de vida i el
preu dels lloguers de la ciutat, el
consistori santjustenc ha apro-
vat una línia d’ajudes per sub-
vencionar la rehabilitació d’ha-
bitatges de la ciutat.

D’aquesta manera, el govern
local treballarà perquè el parc
d’habitatges existent sigui més
accessible, tingui millors condi-
cions d’habitabilitat i millori la
seva eficiència energètica.

Les ajudes creades per l’A-

juntament són de dos tipus,
unes per als propietaris d’habi-
tatges que volen rehabilitar la
seva llar i unes altres que estan
pensades per als pisos de lloguer.
En aquest cas, un cop feta l’obra
els domicilis han de passar a la
borsa municipal de lloguer i el
cost subvencionat s’ha de veure
reflectit en el preu del lloguer o
en la durada del contracte.

Aquestes ajudes, disponibles
fins al 26 d’octubre, compten
amb el suport de l’AMB.

FORMACIÓ4Aquest curs esco-
lar ha començat amb un nou es-
pai formatiu a la ciutat.

Es tracta de l’antiga “Casa
Costa”, situada al carrer de la
Creu. Aquest edifici de propietat
municipal s’ha convertit en una
nova escola d’idiomes per als
santjustencs i les santjusten-
ques. L’espai és gestionat per l’A-
cadèmia d’Idiomes Bristol, que
ha traslladat la seva seu a aquest
edifici.

L’empresa hi oferirà tota

mena d’activitats relacionades
amb l’aprenentatge de llengües.
A més, les persones desocupades
o que cobrin l’atur que rebin el
suport del Servei de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament tin-
dran avantatges per poder estu-
diar a l’acadèmia.

El govern local considera
que “aquest cas és un exemple
més de com l’empresa privada i
l’Ajuntament arriben a acords i
es comprometen a oferir a la ciu-
tadania un servei de qualitat.”

L’Ajuntament, que es va en-
carregar de la reforma integral
de la casa, va obrir un concurs
públic per escollir quina activi-
tat educativa s’hi faria i quina
empresa la gestionaria un cop es
van acabar les obres.

L’edifici està situat a tocar de
la plaça Antoni Malaret i Amigó,
un entorn privilegiat que com-
parteix amb l’Ateneu, Les Esco-
les i l’escola de música, un punt
neuràlgic de l’educació i la cul-
tura de la ciutat.

L’Ajuntament donarà fins a 6.000 euros per rehabilitar llars. Foto: Ajuntament

Nou equipament per a la ciutat

Inclusió | Arribada de la torxa dels Special Olympics
El 29 de setembre, la flama olímpica dels Special Olympics passarà per la ciutat
camí de la Seu d’Urgell i Andorra, on es faran els Jocs. L’Ajuntament demana a

les entitats que participin en la seva rebuda i en l’acte que es farà al migdia.
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Els consumidors posen 
un notable als seus botiguers
ENQUESTA4Els consumidors
del Baix Llobregat estan nota-
blement satisfets de l’oferta co-
mercial que hi ha als seus pobles
i ciutats. Així es desprèn d’una
enquesta sobre consum i hàbits
de compra elaborada per la Di-
putació de Barcelona.

Els habitants de la comarca
posen un 7,05 de nota mitjana a
l’oferta comercial, la segona mi-
llor nota just per darrere del
Barcelonès.

El que més valoren els com-
pradors del Baix Llobregat sobre
les botigues i els mercats són els

horaris comercials, la profes-
sionalitat dels comerciants i la
qualitat de l’oferta comercial
que tenen a la seva disposició.

Per contra, els aspectes que
reben una pitjor nota són la dis-
ponibilitat d’aparcament a les di-
ferents zones comercials i la va-
rietat de l’oferta d’oci, com per
exemple cinemes o gimnasos.

Un altre dels elements des-
tacats de l’estudi és que, tot i que
la majoria de compres es fan al
barri, els consumidors van més
als supermercats que a les boti-
gues de barri o als mercats.

ESPLUGUES4Una altra de les
activitats que s’està convertint en
tot un clàssic de la Festa Major
de Sant Mateu d’Esplugues és la
ruta de tapes que diferents bars
i restaurants ofereixen als seus
veïns.

Des de dijous 20 de setembre
i fins diumenge 23, gairebé una
seixantena d’establiments de
restauració de la ciutat oferiran
una de les seves especialitats
acompanyada d’una beguda per
un preu de 2,5 euros.

A l’edició d’enguany hi hau-
rà 57 participants entre bars, res-
taurants, cellers, xurreries, piz-
zeries i, fins i tot, l’Hotel Abba
Garden, situat a Finestrelles.

Les propostes dels restaura-
dors aniran des de les tradicio-
nals tapes de truita de patates o
les croquetes, fins a les més
atrevides amb productes com el
llagostí, la gamba o els wan
tuns, un ravioli farcit típic de la
cuina xinesa.

Els restaurants que formen
part de la ruta, que compta amb
el suport de l’Ajuntament i de la

Diputació de Barcelona, estaran
repartits pels barris de tota la
ciutat, sobretot a la zona de La
Plana, El Gall i el Centre.

RETORN A ‘ESPLUGAS CITY’
Un any més, la ciutat retrà ho-
menatge a les pel·lícules western
i als estudis que produïen
aquests films a Esplugues ma-

teix, on se’n van rodar una des-
ena.

El carrer Montserrat i el ca-
rrer de l’Església tornaran a re-
crear un poble de l’antic oest
americà amb diferents parades,
mostres de tallers d’oficis, tir
amb arc, jocs de fusta i especta-
cles de western per recrear l’am-
bient fins a l’últim detall.

Imatge del mercat ‘Esplugas City’ de l’any passat. Foto: Ajuntament

Tapes i mercat ‘western’per 
la Festa Major de Sant Mateu

Solidaritat | Els botiguers d’Esplugues, contra el càncer infantil  
La Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues ha entregat 3.500 euros a l’associació Polse-

res Candela, que col·labora en la lluita contra el càncer infantil amb l’Hospital Sant Joan de
Déu. A tota la comarca, les entitats de Pimec Comerç han aconseguit recollir 22.500 euros. 



La Penya Esplugues guanya la
tercera Copa Catalunya seguida

Començar la temporada cele-
brant una victòria a la Copa Ca-
talunya ja s’ha convertit en un hà-
bit. El sènior femení de l’AE Pen-
ya Esplugues va proclamar-se
campió, per tercer any consecu-
tiu, d’aquesta competició el pas-
sat diumenge 9 al Palau Blau-
grana de Barcelona. La ‘víctima’
de les espluguines, aquest cop, va
ser el CD la Concòrdia (1-4), un
equip de la Llagosta que juga a la
Segona Divisió.

Les de Robert Caneda afron-
taven la final amb la condició de
favorites i no van voler donar cap
marge per a la sorpresa; en el
tram inicial del partit, però, les
blanc-i-vermelles van topar con-
tra un mur anomenat Jesica Co-
bos, ja que la portera vallesana va
aturar tots els xuts espluguins du-
rant els primers 10 minuts. Anna
Muniesa, però, també va haver
d’aparèixer amb una gran atura-
da poc abans del primer gol. 

Al minut 10 l’Esplugues va
trencar la resistència vallesana.
Una combinació entre Laura Oli-
va i Pilar Ribes va acabar amb una
rematada bombada de la dorsal
11 blanc-i-vermella que va passar
per sobre de Cobos. El més difí-
cil ja s’havia fet, i les de Caneda
van encarrilar el matx abans del

descans: primer Marta de los
Riscos i després Estela Cantero
van situar un 0-3 molt promete-
dor a la mitja part.

L’equip, però, no va abaixar la
intensitat després del pas pels
vestidors i Oliva va fer el quart
amb un xut ras després d’una gran
jugada col·lectiva en el segon mi-
nut de la represa. Amb més cor
que no pas cap, les vallesanes es
van bolcar contra la porteria de
Nerea Vilalta (que va jugar bona

part de la final) i van aconseguir
el gol de l’honor amb un xut llun-
yà d’Anna Domingo al minut 25.

Amb el trofeu ja a les vitrines,
l’equip segueix preparant el debut
en una nova temporada a la Pri-
mera Divisió, que serà el cap de
setmana dels dies 29 i 30 d’aquest
mes (encara no està confirmat el
dia) amb el desplaçament a la pis-
ta del Femisport Palau.

PLANTEN CARA A TOT UN BARÇA
La del primer equip femení, però,
no va ser l’única presència del
club a la festa del futbol sala del
país. El bon moment del club
també va fer que el sènior masculí
es plantés a la semifinal, dispu-
tada el divendres 7, en la qual es
va veure les cares contra el futur
campió, el Barça Lassa (3-7).

Javi Tamayo i Guille Rodrí-
guez van restablir l’empat a dos
després d’un inici de domini dels
d’Andreu Plaza. Els espluguins
van marxar al descans perdent
per un gol (2-3) i al minut 34 mar-
carien el 3-5, però van arriscar
amb porter jugador i van encai-
xar els dos gols definitius.

» Les de Robert Caneda van superar el CD la Concòrdia a Barcelona
» El primer equip masculí va perdre la semifinal contra el Barça

Esplugues i Sant Joan, a punt
per a la temporada d’handbol

BAIX LLOBREGAT4El cap de set-
mana dels dies 22 i 23 d’aquest
mes arrencarà la temporada
2018-19 de la Primera Estatal
masculina, la categoria de bron-
ze de l’handbol estatal. Al grup D,
el dels equips catalans, torna a ha-
ver-hi dos representants de la co-
marca: l’Handbol Sant Joan Des-
pí i l’Handbol Esplugues.

Després d’acabar en l’onzena
i la dotzena posició, respectiva-
ment, la temporada 2017-18, els
dos equips han treballat per mi-
llorar les seves prestacions res-
pecte del curs anterior.

Els santjoanencs es posaran
en marxa el dissabte 22 a les vuit
del vespre al Salvador Gimeno,
rebent la visita de la UE Sarrià de
Ter. El desplaçament a Sant Cu-
gat, la visita de la Salle Montca-
da o el viatge a la pista del filial del
Granollers conformen les pri-
meres quatre jornades de lliga.

Per la seva banda, els esplu-
guins debutaran a Barcelona, a la
pista de l’Handbol Poblenou,
també el dia 22. El diumenge 30
rebran la Salle Bonanova i a
principis d’octubre jugaran con-
tra el Sant Esteve i l’OAR Gràcia.

Joan Marín guanya el 40è
Memorial Gabriel Bosch

SANT JOAN4El passat dissabte
1 es va disputar la quarantena
edició del Memorial Gabriel
Bosch, la prova ciclista per ex-
cel·lència de Sant Joan Despí, i
que també era una de les proves
puntuables en el Campionat del
Baix Llobregat i en la Copa Ca-
talana. Joan Marín, del Club Ci-
clista Sant Boi, va ser el vencedor
d’aquesta edició rodona de la
competició, amb un temps d’u-
na hora, 23 minuts i 56 segons.
Marín va superar Arnau Gilabert,
de l’equip Segalés, en l’esprint fi-
nal, mentre que la tercera posi-

ció en aquesta prova va ser per a
un company de Gilabert, Adrián
Ferrer, que va arribar a la meta
gairebé dos minuts més tard
que els dos primers.

Al marge de la prova absolu-
ta, durant el dissabte es van ce-
lebrar les proves infantil (amb
victòria per a Alex Martínez), ca-
det masculí (que va guanyar Ser-
gi Darder), cadet femení (domi-
nada per Laia Burdoy) i júnior fe-
mení (amb victòria final d’A-
riadna Gilabert). Aquesta edició
del memorial va aplegar prop
d’una cinquantena de ciclistes.

Sant Just | La Nacional Catalana, en marxa per a l’HC Sant Just 
El passat divendres 14 es va posar en marxa la lliga Nacional Catalana d’hoquei patins per a

l’HC Sant Just. L’equip jugarà el primer partit a casa contra el Capellades el dissabte 23 a les
quatre i cinc minuts de la tarda i tancarà el primer mes de competició visitant el CP Manlleu.

El moment d’eufòria blanc-i-vermell en el moment d’alçar la copa. Foto: FCF

Pau Arriaga
ESPLUGUES

La participació dels dos
sèniors en la fase final
de la Copa evidencia 
el bon moment del club

13 | 
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Llibres

Caïm Riba ha anat creant en els darrers
anys, amb la calma que el caracteritza,
les cançons que ara componen el seu
nou treball, Nararai (DiscMedi, 2018).
L’àlbum sortirà al mercat el 28 de setem-
bre, però Enderrock ja ha estrenat en ex-
clusiva una de les cançons més definitò-
ries del disc: Guspira. Una consolidació
del seu vessant més acústic i intimista.

Música

Nararai
Caïm Riba

Fotoperiodisme en estat pur
El Palau Robert de Barcelona presenta l’exposició Creadors de
consciència. 40 fotoperiodistes compromesos, que vol retre ho-

menatge a professionals de la càmera de l’Estat espanyol
que arrisquen la seva vida en conflictes bèl·lics, desastres na-
turals o règims autàrquics. L’exposició, que es pot veure des
del passat 7 de setembre fins al 10 de febrer, recull escenes

úniques que conviden a la reflexió sobre situacions que con-
necten amb la consciència col·lectiva del visitant. Gervasio
Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara o Clemente Bernad 

són només alguns dels grans noms d’aquesta mostra única. 

Els bikers tornen a tenir una sèrie de re-
ferència. Aquest spin-offde la popular
Sons of Anarchy situa el focus en un al-
tre club de moters, els Mayans, que
controlen bona part del narcotràfic
d’heroïna a la zona fronterera entre els
Estats Units i Mèxic. El seu protagonis-
ta és EZ, un jove prospecte que aspira
a ser membre de ple dret del club.

Pelis i sèries

Mayans MC
Kurt Sutter

Una de les comèdies revelació de la
temporada. Quatre intèrprets i un gos
juguen constantment amb el surrealis-
me i fan tota mena de piruetes lingüís-
tiques per fer aquesta bretolada que
vol celebrar la vida i fer un cant al sexe,
a l’amor, als plaers i vol transmetre als
espectadors el goig de viure.

A la Sala Barts de Barcelona.

Teatre

Les roses de la vida
Sergi Belbel

El nou llibre de Sergi Pàmies és un re-
cull de 13 històries on es presenta un
triangle d’absències: els pares, els fills i
l’amor. Un retorn als contes que man-
té la fascinació per l’absurd i la ironia. 

A través de la ficció, Pàmies acon-
segueix explicar la realitat i la distàn-
cia que la vida va produint entre pares
i fills, que agafen el seu propi camí.

L’art de portar gavardina 
Sergi Pàmies

Foto: Santi Palacios

L A U R A  P A U S I N I
La fitxa

QUI ÉS?

ENSURT...

Ser una cantant d’èxit mundial
Un dels temes més famosos de la italiana és ‘Se fue’

Famosos

La seva gira arriba a Barcelona
Actuarà el 17 d’octubre al Palau Sant Jordi

Accident amb una fan al Perú
La noia la va colpejar per error a la cara amb un pal selfie

QUÈ HA FET?

ÉS FAMÓSA PER...

No t’ho perdis

Viu en línia

Després de viatjar per tot el món amb la gira del seu
nou disc, Laura Pausini aterrarà al Palau Sant Jordi de
Barcelona el 17 d’octubre. El públic podrà gaudir en
directe de les cançons que formen el seu darrer àl-
bum, Hazte sentir, però també hi haurà espai per als
seguidors més nostàlgics amb la interpretació de les
seves cançons més conegudes, com Se fue oLa Sole-
dad.El que encara es desconeix és si la italiana segui-
rà convidant un dels espectadors damunt de l’esce-
nari durant el concert. El motiu és l’accident que va

patir recentment quan actuava al Perú a conseqüèn-
cia de l’emoció d’una de les seves fans. Pausini va fer
pujar una noia per cantar i ballar juntes un dels seus
temes més famosos però la seguidora de la italiana

va embogir tant que va acabar colpejant bruscament
la cara de la cantant amb el seu pal selfie. Després de
rebre l’impacte, Pausini va fer una broma i va conti-

nuar l’actuació amb la millor actitud possible.  

| NBA 2K19
El simulador de bàsquet més popular de l’actualitat fa 20 

anys. Com sempre, el seu mode MyCareer és el més esperat.
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Viu en línia

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
11:00 Itinerari pel centre històric d'Esplugues
L’últim diumenge de mes es podran desco-
brir tots els secrets que amaga el patrimoni
de la vila. / Inici des de Can Tinturé.

DILLUNS 17 DE SETEMBRE
16:00 Aquesta sessió d’assessoria ofereix orien-
tació als joves per millorar la recerca de fei-
na o per iniciar-se en el procés de buscar la
primera oportunitat laboral. / Oficina Jove d’Es-
plugues.

DIJOUS 27 DE SETEMBRE
18:00 Feminisme i Islam. Mites de les violències

masclistes serà una conferència amb Waffae
El Moussaoui i Hajar Hniti que forma part del
Congrés de Dones del Baix. / Espai La Fàbri-
ca del Centre Cultural Miquel Martí i Pol.

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
10:00 L’Associació de Familiars d’Alzheimer
del Baix Llobregat han organitzat una jornada,
en el marc del Dia Mundial de l’Alzheimer, per
conscienciar sobre aquesta malaltia. /  Davant
del Mercat Municipal i del CAP.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
20:00 Over the límit serà el documental del mes.
Explica la història de Rita Mamun, que amb
només 20 anys ja està considerada com a un
dels grans noms de la gimnàstica rítmica ac-
tual. / Sala Cinquantenari de l'Ateneu.

DIMECRES 19 DE SETEMBRE
SANT BOI Lectura i conversa en anglès de The

lost world, d’Arthur Conan Doyle. La narradora
Isabel Pozo coordinarà aquesta activitat,
que és gratuïta (19:00). / Biblioteca Jordi Ru-
bió i Balaguer.

DIJOUS 28 DE SETEMBRE
SANT FELIU L’últim dijous d’aquest mes es farà
una nova edició del taller de currículum, per
aprendre tot el que cal a l’hora de preparar-
ho (09:15). / Promoció econòmica.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
SANT JOAN Partit d’handbol de la primera
jornada de la Primera Estatal masculina en-
tre l’Handbol Sant Joan i la UE Sarrià (17:00).
/ Poliesportiu Salvador Gimeno.

SANT BOI Contes marins serà el nom
de la sessió de l’Hora del conte que co-
ordinarà Anna García Cuartero. / Bi-
blioteca Jordi Rubió i Balaguer.

‘Contes marins’, protagonistes 
a l’Hora del conte de Sant Boi
Divendres 21 de setembre a les 18:00

Projecció de la pel·lícula Jean-François
i el sentit de la vida, dirigida per Ser-
gi Portabella  i interpretada per Max
Megías, Claudia Vega, Àgata Roca i Pau
Durà. / Teatre Mercè Rodoreda.

‘Jean-François i el sentit de la 
vida’, una sessió de cinema
Dijous 20 de setembre a les 20:00

Visita guiada a l'exposició temporal en
la qual descobrirem l'especial relació
dels artistes amb la natura, com la sen-
tien, la captaven i la traslladaven als
edificis modernistes. / Can Tinturé.

Visites guiades a la mostra
‘El Modernisme i les flors’

Dissabte 22 de setembre a les 17:30

ESPLUGUES Partit de futbol sala de la
segona jornada de Primera Divisió
femenina entre el Penya Esplugues i
l’Amarelles. / CEM Les Moreres.

El Penya Esplugues debuta a
casa contra el Viaxes Amarelle

Dissabte 6 d’octubre a les 17:00

agenda@comunicacio21.com

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan
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