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viva
Sant Just recupera
el refugi pel 
80è aniversari 
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de la Guerra Civil
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L’educació sexual no pot
relegar-se a una pornografia
que reforça el masclisme
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Gemma Lienas oferirà el dia 20
un curs intensiu d’escriptura
feminista a Sant Joan Despí
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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera
del Punt d’Informació de salut
Jove de L’Hospitalet, explica que,
en les seves primeres relacions,
que en molts casos comencen
amb 15  anys, els nois i les noies
“repeteixen els models que han
vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Yaiza Redligths, és el del
porno lèsbic, que està pensat
perquè el consumeixin els homes
i que no excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia
» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera del Punt d’In-
formació de salut Jove de
L’Hospitalet, que diu que “la
societat hauria de tenir clar que
l’educació sexual comença a
casa, a la primera infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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Els semàforsLa lupa

per @ModernetdeMerda

Sou independència pura

Permeteu-me que us sigui sincer: he
conegut poca gent tan independentista
com vosaltres. Us ho dic amb el cor i
l'admiració a la mà. Per més que hi
penso, tots els noms que em vénen al
cap són de persones amb una ànima
menys independentista que la vostra.
Excel·lents persones, n'es-
tic segur, però no tan
amants de llibertat abso-
luta. Bé, deuen ser-ho a la
seva manera, no ho poso
en dubte, però aquella es-
purna d'heroïcitat que te-
niu vosaltres als ulls no
l'he vista mai abans a ningú.

Sou el compromís extrem, la co-
herència personificada i la viva imat-
ge del coratge. Creieu-me si us dic que
totes les grans lluites pels drets i les lli-
bertats que s'han jugat al món han vol-
gut tenir persones impecables al cap-
davant. No sempre les han tingut, i per
això no sempre s'han guanyat totes les

batalles. Però, per un cop a la vida, la
sort ha caigut de la banda d'aquest po-
ble nostre mesell i perdedor, i podem
dir amb orgull que us tenim, i que us
tenim allà davant, al Parlament, al Go-
vern, ferms, intactes, determinats,
sòlids.

Gràcies per ser-hi. Per tenir un
cor pur i net, lliure de temptacions au-
tonomistes. Per l'ancestral tradició in-
dependentista que us corre per les
venes, per les sigles. Per aquesta va-
lentia que us inunda les entranyes i que
us atorga una autoritat moral que cap
de nosaltres podrem mai qüestionar, ni
volem fer-ho, ni ens ho perdonaríem,

perquè sabem que -a diferència de
vosaltres- som prudents i no estem fets
per assumir segons quins riscos.

I, sobretot, gràcies per tanta digni-
tat. Ens representeu, sou part d'aquell
1 d'octubre, en sou la continuació lògi-
ca, el simbolitzeu i l'apliqueu amb els

nostres vots. Sabem perfec-
tament que sense vosaltres
no seríem on som, més a
prop que mai -malgrat tot,
sí- d'un projecte que ens
semblava que seria impos-
sible pels segles dels segles.

Dit això. ¿Podeu, si us
plau, deixar de gesticular i explicar-nos
quina és la vostra estratègia de cara als
pròxims mesos o anys per aconseguir
alguna cosa amb cara i ulls? No patiu
per la vostra reputació independentis-
ta. Quedarà intacta, no tingueu por. Ni
un bri de dubte sobre les vostres in-
tencions. Però parleu-nos, uns i altres,
com si fóssim adults. Gràcies.

Parleu-nos, uns i altres, com si fóssim
adults: quina és la vostra estratègia
de cara als pròxims mesos o anys?

Missatge de Jordi Cui-
xart des de Lledoners:

No vull sortir ràpid de la
presó, sinó amb dignitat. Acusarem
l’Estat espanyol de vulnerar drets fo-
namentals i mentir al costat de l'ex-
trema dreta. El judici serà un punt
d’inflexió en el camí cap a la Repúbli-
ca catalana.

Recordo: el president
Companys, lleial a la

República, va ser con-
demnat pels rebels (alçats pública-
ment i violentament, ells sí) per re-
bel·lió militar, en judici sumaríssim,
prèvia detenció il·legal i posterior afu-
sellament.  Qui ha de reflexionar què,
Miquel Iceta?

@JoanQueralt

Miro la prensa. Los his-
toriadores dicen que lo

de Casado y América es la
misma mentira que contaba el fran-
quismo. Tejero estuvo en un acto de la
Guardia Civil. Billy el Niño en uno de la
Policía. Vox ocupando titulares. Pero sí,
a los fachas los ha despertado el inde-
pendentismo.

Ves que la manera de
trobar el desllorigador

del desori actual no sigui
delegar la negociació d'una estratègia
única en persones que han demostrat
ser valentes i sensates a parts iguals,
i més compromeses amb el país que
amb la seva preferència política par-
tidista.

@eduardvoltas@Hidroboy83@jcuixart

Sant Just Desvern
L’Ajuntament ha recuperat el refugi an-

tiaeri, l’ha obert al públic i el vol convertir
en un atractiu turístic del poble amb la

creació d’un espai cultural i l’explicació, a
través de la realitat virtual, del que van

viure els que van patir els bombardejos.
pàgina 10

AE Penya Esplugues
La bona feina del club s’està veient re-

compensada. La portera, Anna Munie-
sa, està disputant els Jocs de la Joventut
a Buenos Aires, mentre que Berta Velas-

co ha estat triada la millor jugadora del
curs per part de la Federació Catalana. 

pàgina 13

Roser Torras
Aquesta veïna de Sant Just ha estat re-
coneguda amb un premi Sakata per ser

una de les empresàries més influents de
la gastronomia. Torras és la directora

d’un dels congressos més importants del
sector, el San Sebastián Gastronómika. 

pàgina 12
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

Pàgines especials

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en

81 milions d’euros

el pressupost 

destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 

el mercat laboral:

1.138 famílies ja

hi han tornat i han

sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat

ha aconseguit

incloure més

beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi

hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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Esplugues

POLÍTICA4El dia 2 d’octubre la
ciutat es va despertar amb esvàs-
tiques nazis pintades a la façana de
l’escola bressol El Sucre. Justament,
aquest edifici va ser col·legi electoral
durant el referèndum de l’1 d’oc-
tubre i els fets van passar l’endemà
de la commemoració del primer
aniversari d’aquella jornada.

L’endemà, el dia 2 a la nit, es
van tornar a fer pintades després
que l’Ajuntament hagués orde-
nat esborrar les que havien apa-
regut aquell mateix matí. Aques-
ta vegada, l’Ateneu Popular tam-
bé va ser objectiu dels atacs. A la fa-
çana hi van escriure insults contra
Adrià Carrasco, el veí que es va exi-
liar a Bèlgica després que la Guàr-
dia Civil l’acusés de terrorisme
per formar part del CDR.

Les pintades a la façana de la
llar d’infants van generar polè-
mica perquè la directora del cen-
tre va demanar que no s’esbo-
rressin per poder mostrar el que
havien fet els grups feixistes,
però l’Ajuntament s’hi va oposar
i va enviar-hi operaris de la bri-
gada perquè repintessin la paret
immediatament. A Twitter, l’al-
caldessa Pilar Díaz va dir: “Pin-
tades feixistes esborrades malgrat
el boicot i l’oposició de la directora
del centre. No podíem exhibir ni
un minut més símbols feixistes a
l’entrada d’una escola bressol”.

A finals de setembre, la ma-
teixa llar d’infants va haver de re-
tirar un llaç groc perquè alguns
pares es van queixar als serveis te-
rritorials d’Ensenyament.

INVESTIGACIÓ OBERTA
En declaracions a Línia Tres, el
primer tinent d’alcaldia, Eduard
Sanz, explica que desconeixen qui

són els autors de les pintades,
però que “de moment, no s’han
repetit”. Sanz diu que han advertit
els Mossos d’Esquadra i la Poli-
cia Local dels fets i afegeix que
aquests últims “tenen ordre de se-

guir els espais” on han aparegut
les pintades, patrullant-hi so-
bretot a les nits.

“PRESERVAR LA FESTA MAJOR”
Precisament els agents de la po-
licia local es van veure implicats

en una polèmica, en aquest cas
durant la Festa Major. Segons ex-
plica el primer tinent d’alcaldia
Eduard Sanz, aquest any l’Ajun-
tament va decidir no donar per-
misos per instal·lar punts d’in-
formació a cap entitat o associa-
ció durant les festes de Sant Ma-
teu “per preservar-les de reivin-
dicacions polítiques”. Sanz asse-
gura que “es va fer de manera ge-
neralitzada” i que van denegar els
permisos a Òmnium i a Adri Et
Volem A Casa, però també a as-
sociacions de veïns, a un grup de
jubilats o a un altre d’aturats. 

Tot i això, moltes d’aquestes
entitats van muntar punts d’in-
formació al carrer i agents de la
policia local els van demanar que
els retiressin perquè no tenien el
permís per fer-ho. Segons Sanz,
les altres entitats van acceptar-
ho, però la d’Òmnium no i per
això els agents van identificar la
gent que hi havia a la parada i
van aixecar acta dels fets. Ara,
s’haurà de resoldre l’expedient
administratiu que el consistori
ha obert a l’entitat.

Les esvàstiques a l’escola bressol. Foto: Twitter (@_Ramon_Miquel_)

La ciutat s’omple de pintades
feixistes i contra Adrià Carrasco

» Apareixen símbols nazis i insults al membre del CDR exiliat
» La tensió política es trasllada a la parada d’Òmnium per Festa Major

Esplugues volcrear un clúster
biomèdic amb L’Hospitalet

ECONOMIA4A principis de mes,
les alcaldesses d’Esplugues i de
L’Hospitalet van firmar un con-
veni per potenciar l’economia lo-
cal i crear ocupació de qualitat
per als veïns de les dues ciutats.

L’acord firmat per Pilar Díaz
i Núria Marín permetrà, entre al-
tres coses, que els emprenedors
hospitalencs puguin utilitzar els
serveis de Coworking Esplu-
gues. L’alcaldessa Díaz també va
explicar que, “en un futur prò-
xim, parlarem d’un possible
clúster en biomedicina” que en-
globi els centres i les empreses

d’aquest àmbit que hi ha a les
dues ciutats. 

Una de les empreses del sec-
tor que es podria sumar a aquest
clúster és NGNY Devices, que,
des del 2006, es dedica a dis-
senyar i fabricar maquinària i
instruments per al tractament de
mostres en laboratoris d’anàlisis
clíniques. El passat 10 d’octubre,
la companyia, que té la seu a la
ciutat, va rebre el premi PIMEC
jove en la 31a edició dels Premis
Pimes, organitzats per la patro-
nal de la petita i la mitjana em-
presa catalana.

L’Ajuntament regularà la
circulació de bicis a Collserola
MEDI AMBIENT4El Consorci
del Parc Natural de la Serra de
Collserola ha demanat als nou
municipis que tenen part del
seu terme municipal dins d’a-
quest espai verd, com és el cas
d’Esplugues, que aprovin una
nova normativa per tal de regu-
lar la circulació de bicicletes.

Aquesta decisió s’ha pres
després de detectar un impor-
tant increment dels ciclistes que
passen pels diferents itineraris i
pistes del Parc. Des del Consor-
ci consideren que, tractant-se
d’un “entorn que cal protegir”, és

necessari ordenar i vigilar l’ús de
la bicicleta dins del Parc Natural.

Tots els partits van votar a fa-
vor de la normativa excepte Ciu-
tadans i la regidora no adscrita
Laura Benito, que es van abste-
nir, i el regidor no adscrit Albert
Comellas, que hi va votar en
contra.

Al mateix Ple també es va
presentar una moció de Cs que
condemnava la violència a Ca-
talunya i una d’ERC per com-
memorar el referèndum de l’1
d’octubre. Cap de les dues va
ser aprovada. 

Societat | Acte de benvinguda als nadons de la ciutat
Les inscripcions per l’acte que es farà dissabte 27 d’octubre per rebre els in-
fants menors d’un any que hagin nascut a la ciutat estaran obertes fins al 19
d’octubre. La trobada se celebrarà a la Masoveria de Can Tinturé al migdia.

MIG ANY EXILIAT
A BÈLGICA

4El 10 d'octubre va fer sis
mesos de la marxa d'Adrià
Carrasco a Bèlgica, lloc on viu
des que la Guàrdia Civil es va
presentar a casa seva per de-
tenir-lo, acusant-lo de te-
rrorisme. Dissabte 6 d'octu-
bre es va celebrar al parc de
les Tres Esplugues un acte
amb concerts i parlaments
per solidaritzar-se amb ell.



líniatres.cat Octubre 2018

9 | 

Sant Joan Despí

HABITATGE4A principis de mes
van començar les obres en una
de les set promocions de pisos
protegits que ha posat en marxa
l’Ajuntament, emmarcat en el
nou Pla Municipal d’Habitatge
2018-2020. Es tracta dels 48 pi-
sos de lloguer protegit que es
construiran en tres blocs a l’a-
vinguda de la Generalitat, a to-
car del parc de Torreblanca. Els
habitatges seran de 55 o de 75
metres quadrats i, com a màxim,
costaran 580 euros.

La segona promoció de pisos
de lloguer protegit es farà al ca-
rrer de Torreblanca i comptarà
amb 65 habitatges molt similars
als de la primera promoció. Se-
gons el Pla anunciat per l’alcal-
de Antoni Poveda, la ciutat tin-
drà 113 nous pisos protegits de
lloguer el 2020.

Els pisos de les cinc promo-
cions restants es vendran, sigui
en règim general o concertat.
Tres dels edificis es construiran

en diferents zones de l’avinguda
de Barcelona i els altres dos s’e-
dificaran al sector de les Begu-
des, que està en ple procés d’ur-
banització. Si els terminis es
compleixen, d’aquí a dos anys
l’Ajuntament haurà construït
280 pisos protegits.

Segons Poveda, aquestes pro-

mocions d’habitatge públic volen
donar resposta al problema
d’habitatge que pateixen els
santjoanencs. I és que, com s’ex-
plicava a l’edició del mes de ju-
liol de Línia Tres, el cost d’un pis
nou a la ciutat és de 2.639 euros
per metre quadrat, el tercer més
car de la comarca. 

Construcció dels pisos de lloguer a l’avinguda Catalunya. Foto: Ajuntament

Construiran 280 pisos protegits
per facilitar l’accés a l’habitatge
» L’Ajuntament farà set promocions repartides per tota la ciutat

» Alguns dels pisos seran de lloguer i altres es vendran

L’ampliació del poliesportiu
Salvador Gimeno, en marxa

EQUIPAMENTS4Les obres per
ampliar el poliesportiu Salvador
Gimeno ja han començat. L’A-
juntament va posar en marxa el
projecte a finals de setembre
amb l’objectiu de guanyar espai
i poder oferir als usuaris més ser-
veis. Per exemple, el nou edifici
acollirà “una nova sala d’activi-
tats adreçada a la pràctica de
l’entrenament funcional”.

L’ampliació, que suposarà
sumar 300 metres quadrats a
l’espai que actualment té el gim-

nàs, que es va obrir fa 15 anys, es
farà aprofitant l’espai d’aparca-
ment exterior del poliesportiu
que hi ha a la zona del carrer de
la Creu d’en Muntaner.

Aquest nou espai es comu-
nicarà amb l’edifici actual a tra-
vés de la sala de fitness. Des de
l’Ajuntament asseguren que ni
aquesta sala ni la d’spinning in-
terrompran la seva activitat, tot
i que per evitar molèsties s’ins-
tal·larà un envà provisional men-
tre durin les obres.

FEMINISME4Des de la tornada
de vacances, la ciutat ha orga-
nitzat un cicle d’activitats que
dona tot el protagonisme a les
dones amb el nom de “Dona vida
al setembre”.

Un dels plats forts d’aquest
mes d’octubre serà el curs in-
tensiu d’escriptura feminista que
oferirà l’escriptora Gemma Lie-
nas. L’autora de llibres com El fil
invisible (que va presentar a la
ciutat el 21 de setembre); Vivir
sin ellos. Los hombres son im-

prescindibles; Rebels, ni putes ni
submises o la col·lecció de llibres
per a adolescents El diari de la
Carlota, ensenyarà mètodes d’es-
criptura a la Biblioteca Mercè Ro-
doreda. El curs es farà dissabte
20 d’octubre de 9 del matí a 2 del
migdia i cal inscriure’s-hi a l’À-
rea de Serveis a la Persona.

El mateix dissabte comen-
çarà un taller que durarà quatre
sessions. L’activitat és per apren-
dre a anar en bicicleta i està pen-
sada per a dones. El taller es farà

els dissabtes 20 i 27 d’octubre i
10 i 17 de novembre al matí, al
Parc Ciclista, i costarà 10 euros.

RECONEIXEMENT
Per altra banda, dilluns 8 d’oc-
tubre l’Institut Català de la Dona
i la Generalitat van reconèixer,
en un acte a l’Auditori del Con-
servatori del Liceu, 50 entitats de
dones que han complert 25 anys
de trajectòria. Una de les parti-
cipants a l’acte va ser l’Associa-
ció de Dones Montserrat Roig.

Així quedarà el poliesportiu un cop s’acabin les obres. Foto: Ajuntament

Tardor dedicada a les dones

Obres | Col·loquen la passera sobre la via a Torreblanca
Ja s’ha posat la passarel·la que unirà la Ciutat Esportiva del Barça i el barri de

Torreblanca per sobre de les vies del tren. Les obres es van fer el passat setembre
de nit, ja que per col·locar aquesta peça es va interrompre la circulació de trens.



líniatres.cat Octubre 2018

Sant Just Desvern

| 10

HISTÒRIA4Deu anys després
de descobrir-se l’entrada del re-
fugi a la zona de Les Escoles i de
restaurar l’espai completament,
l’Ajuntament ha obert les portes
d’aquest element històric als
santjustencs i les santjusten-
ques. L’acte es va fer dilluns 8
d’octubre, coincidint amb la
commemoració dels 80 anys del
bombardeig que va patir la ciu-
tat durant la Guerra Civil per
part de l’aviació feixista.

L’alcalde Josep Perpinyà ha
explicat a Línia Tres que, tot i vo-
ler recuperar aquest espai des
que es va trobar, amb l’arribada
de la crisi es va decidir prioritzar
les polítiques socials. Però fi-
nalment, una dècada després,
l’espai ja es pot visitar comple-
tament. A més de baixar al re-
fugi, el consistori va decidir cre-
ar un espai exterior amb murals
creats per artistes locals que ex-
pliquen l’horror que van viure els
santjustencs i les santjusten-

ques durant el bombardeig.
També s’utilitza la realitat virtual
per tal de poder veure, a través
de cinc personatges interpre-
tats per actors i actrius locals,
com era la vida en aquest espai.

El refugi antiaeri és el més
gran i el més ben conservat del
Baix Llobregat i un dels millors
de Catalunya. Té una capacitat
per a unes 400 persones quan, el
1938, la ciutat tenia 2.600 veïns.

Perpinyà també comenta que
el govern local vol parlar amb el
Consorci de Turisme de la co-
marca per tal que l’espai passi a
formar part de les rutes turísti-
ques de la comarca i assegura que
“és espectacular i agradarà molt”.

Per tal de conservar l’espai –el
sostre és d’argila i l’escalfor podria
provocar despreniments–, aquells
que vulguin visitar el refugi han de
demanar cita prèvia.

Un moment de la inauguració del refugi antiaeri. Foto: Ajuntament

La ciutat recupera el refugi pel
80è aniversari del bombardeig
» Es tracta del refugi més gran i més ben conservat de la comarca
» L’Ajuntament vol que l’espai formi part de les rutes turístiques

Polèmica per les obres 
del Parc de Can Sagrera

URBANISME4El grup Veïns de
Sant Just ha iniciat una recolli-
da de firmes per aturar les obres
que l’Ajuntament va començar a
mitjans de setembre al triangle
verd que hi ha entre el passeig de
Can Sagrera i el carrer Miquel
Reverter.

Aquesta agrupació, que ja
ha aconseguit reunir gairebé
500 firmes, considera que el
projecte que ara impulsa el go-
vern local, amb dues pistes es-
portives, no compleix amb el que
es va aprovar originàriament.
També expliquen que van de-

nunciar el cas als tribunals i
que la sentència s’hauria de co-
nèixer a finals de mes.

Des de l’Ajuntament assegu-
ren que acataran les sentències
fermes dels tribunals però re-
corden que poden executar un
projecte encara que estigui im-
pugnat i que el jutge va denegar
la petició de paralitzar-lo el no-
vembre de l’any passat. A  més,
argumenten que estan executant
el projecte legalment aprovat
que pretén obrir l’espai al públic
i que, a banda de les pistes, tin-
drà espais verds.

La ciutat acull un centenar 
de menors no acompanyats

SOCIETAT4Fins a finals de ge-
ner, un centenar de joves sub-
saharians d’entre 16 i 18 anys
s’estaran a la ciutat. Són menors
d’edat no acompanyats (MENA)
que s’estaran en un centre d’a-
collida d’emergència temporal
gestionat per EduVic, una enti-
tat que els atendrà durant les 24
hores del dia.

La Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) ha hagut de prendre
aquesta decisió davant l’allau
d’adolescents que estan arri-
bant al país i que ha obligat la

Generalitat a buscar diferents es-
pais per tal de cobrir les neces-
sitats d’aquests joves.

El centre comptarà amb un
equip de professionals que, en-
tre altres coses, tramitaran la do-
cumentació dels joves, els faran
una revisió mèdica i els ensen-
yaran català i castellà.

Mentre duri la seva estada a
Sant Just Desvern, l’Ajuntament
també vol integrar els joves a tra-
vés d’activitats esportives i lúdi-
ques. Per fer-ho, demana la
col·laboració dels diferents
col·lectius i entitats de la ciutat.

Una placa per recordar els
col·legis electorals de l’1-O

REFERÈNDUM4Abans d’acabar
l’any es col·locaran les plaques
commemoratives del referèn-
dum que es va celebrar l’1 d’oc-
tubre de l’any passat als quatre
punts de votació que, aquell dia,
hi va haver a la ciutat. Així ho ha
assegurat Josep Perpinyà a
aquesta publicació. L’alcalde ha
afegit que s’instal·laran “a la via
pública”, davant de l’Escola
Montserrat, del CAP, de Les Es-
coles i de l’Institut.

A més d’aquesta decisió –que
es va aprovar al Ple del juliol a
proposta d’ERC i amb el suport de
Movem Sant Just i el PDeCAT–,
el govern local, coincidint amb la
data de l’1-O, va fer públic un co-
municat per recordar els més de
6.400 veïns que van participar-hi
a la ciutat. Al text també agraeix
la tasca de la gent que va fer
possible la votació i denuncia “la
injusta situació de presó preven-
tiva” dels presos polítics.

Renda | Sant Just, el quart municipi més ric d’Espanya
Sant Just és el quart municipi més ric d’Espanya segons la declaració de la ren-

da, per darrere de Pozuelo, Matadepera i Boadilla. La ciutat ha experimentat
una pujada important de la renda mitjana, situant-se als 52.263 euros.
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SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en re-
lació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hi-
potecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

marques de Barcelona que, prè-
via visita concertada, atén de for-
ma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recó-
rrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest ser-
vei també assessora els ciuta-
dans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que repre-
senta el 87% de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gra-
tuïta i han estat assessorades a
l’efecte.

També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor ha-
via tingut un contacte previ amb
el banc.

SUPORT ALS CONSUMIDORS
Els acords amb els col·legis pro-
fessionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als con-
sumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa me-
sos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàu-
sules abusives.

Per atendre aquestes con-
sultes, la corporació ha aug-

mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha in-
tensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 mu-
nicipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del te-
rritori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.

A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves con-
sultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consu-
midor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de recla-
mació a través de la seva pàgina
web.

Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra.

Al costat de les persones
» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives

» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock

El 87% de les

consultes han estat

per contractes 

afectats per una

clàusula abusiva

Els convenis amb

els Col·legis 

Professionals de

l’Advocacia acaben

el 31 de desembre 



líniatres.cat Octubre 2018

Comerç

| 12

L’empresària Roser Torras
guanya un premi Sakata

SANT JUST4La primera edició
dels premis Sakata reconeixerà
la santjustenca Roser Torras
per la seva tasca com a divulga-
dora de la gastronomia saluda-
ble als mitjans de comunicació.

Torras rebrà el premi el 24
d’octubre a Madrid com a reco-
neixement a la feina que ha fet
per promocionar la cuina i els
productes agroalimentaris ca-
talans i espanyols.

El guardó considera que Ro-
ser Torras s’ha convertit en una
de les empresàries més influents
de la gastronomia espanyola

gràcies a GRS Produccions de
Gastronomia, l’empresa que ella
dirigeix.

Coneguda com “la mamma”
entre els xefs més importants de
l’estat, la seva empresa orga-
nitza tota mena d’esdeveniments
gastronòmics. A més, Torras di-
rigeix un dels congressos més
importants del sector, el San
Sebastián Gastronómika, que
s’ha celebrat recentment.

La seva empresa també diri-
geix 7 Caníbales, un dels mitjans
digitals més influents del sector
gastronòmic.

SANT JOAN4Una vuitantena
de comerciants i restauradors lo-
cals van sortir al carrer el primer
cap de setmana d’octubre per
participar en la 19a edició del Fi-
radespí. L’eix dels carrers del
Bon Viatge i Torrent d’en Negre
i les places de l’Ermita i de Ca-
talunya van ser l’escenari que
van ocupar els expositors co-
mercials i d’artesania, que aquest
any també van comptar amb la
participació d’una delegació de
Montilla, el municipi cordovès
que està agermanat amb Sant
Joan Despí.

Un dels elements destacats
d’aquest any va ser el protago-
nisme de la celebració de l’Any
Jujol 140, que va marcar la de-
coració del Firadespí. L’Ajunta-
ment, que treballa per donar a
conèixer els edificis i la figura de
l’arquitecte, va organitzar ta-
llers infantils, una cercavila mo-
dernista i va obrir les portes
fent visites guiades de dues de les
obres més emblemàtiques que
l’arquitecte té a la ciutat, Can Ne-
gre i la Torre de la Creu.

Durant el mateix cap de set-
mana, també es va celebrar la
Fira de Vins, Caves i Cerveses, la
ruta de tapes pel Mercat del
Centre i la Firatapa, que va
comptar amb la participació de
22 bars i restaurants locals.

A més de les diferents rutes
de tapes, a partir d’aquest mes
d’octubre i fins a l’11 de novem-

bre, set restaurants de la ciutat i
sis més de la resta de la comar-
ca i de Barcelona participaran en
les Jornades Gastronòmiques
de Sant Joan Despí. Aquest any,
els plats que prepararan els di-
ferents participants estaran ins-
pirats en l’obra de Jujol, plena de
formes i colors característics de
l’arquitectura modernista.

Els carrers es van omplir per veure les diferents parades. Foto: Ajuntament

L’Any Jujol impregna el comerç
i la restauració al Firadespí

Esplugues | Finestrelles obrirà el pròxim 14 de novembre
El nou centre comercial que el grup immobiliari belga Equilis està construint a

la ciutat obrirà les portes als clients a partir del pròxim 14 de novembre. Així ho
va explicar l’empresa, que hi ha invertit 120 milions d’euros, en un comunicat.
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BAIX LLOBREGAT4Tot i que no-
més estan separats per quatre
punts a la classificació (només
s’han jugat quatre jornades),
l’Handbol Sant Joan i l’Handbol
Esplugues travessen moments
d’ànim molt diferents en la Pri-
mera Nacional masculina.

Els espluguins han començat
la temporada amb força i han
aconseguit cinc dels primers vuit
punts que s’han disputat en els
primers partits gràcies a dues vic-
tòries (23-29 en la primera jor-

nada a la pista de l’Handbol Po-
blenou i 26-21 a les Moreres
contra l’OAR Gràcia) i un empat
(23-23 contra la Salle Bonanova).
Els d’Isabel Cuesta només han
perdut contra el poderós Sant Es-
teve, etern candidat a l’ascens a
Divisió de Plata.

El derbi contra el Sant Joan,
un partit marcat en vermell al ca-
lendari, i el partit a casa contra el
Sant Vicenç seran els dos darrers
reptes del mes i, quan ja siguem
al novembre, l’equip visitarà el

Sant Quirze i rebrà un altre his-
tòric, el Balonmano La Roca.

En canvi, els santjoanencs
encara només han sumat un
punt (empatant a Sant Cugat) i
han perdut els dos partits que han
jugat a casa. Per això, els de
Francisco Javier Tejado volen
donar una bona imatge al Salva-
dor Gimeno contra l’Esplugues i
regalar un bon resultat a l’afició.
Altres partits pròxims per al Sant
Joan seran La Salle (a Barcelona)
o rebre la visita del Sanes.

Esplugues i Sant Joan, cara i creu

Una imatge que ho diu tot: l’Esplugues, després d’una victòria. Foto: HE

L’inici de la temporada 2018-19
no podria estar sent millor per al
sènior femení del Penya Esplu-
gues, que després de les tres pri-
meres jornades de lliga colidera
la classificació amb el Burela.
L’equip ha guanyat els tres par-
tits que ha jugat i només ha en-
caixat un gol (el passat dia 13, en
el triomf per 1-6 a la pista de l’AD
Sala Zaragoza).

Encara sense la portera Anna
Muniesa (convocada amb la se-
lecció espanyola per als Jocs de la
Joventut que estan en marxa a
Buenos Aires fins al dijous 18), les
de Robert Caneda tancaran el
mes rebent la visita de l’FSF
Móstoles el pròxim dissabte 20 a
les quatre de la tarda a les More-
res i amb el desplaçament, set
dies més tard, l’Esplugues visita-

rà el CD Guadalcín. L’arribada del
mes de novembre coincidirà amb
dos dels partits més durs de la pri-
mera volta: el matx a casa contra
el Jimbee Roldán i el viatge a la
pista del Burela.

El bon moment del club, a
més, va veure’s recompensat en
la setena Gala de les Estrelles que
la Federació Catalana de Futbol
va organitzar el passat dimarts 16
a Barcelona. En aquesta, Berta
Velasco va recollir el premi com

a millor jugadora de futbol sala de
la temporada passada.

SET PUNTS DELS PRIMERS 12
Per la seva banda, el primer
equip masculí ha començat su-
mant set dels primers 12 punts a
la lliga, anant de més a menys
després d’enllaçar dues victòries
en les primeres jornades. L’Am-
posta, l’AECS l’Hospitalet i l’his-
tòric Sala5Martorell seran els
pròxims rivals de l’equip.

L’equip viu un moment dolç. Foto: Jose Carrera / AEPE

Inici de temporada perfecte 
del femení del Penya Esplugues
» Berta Velasco, escollida millor jugadora de futbol sala de Catalunya

» El primer equip masculí, de més a menys al grup 2 de Tercera

El CV Esplugues arrenca 
el curs amb dues victòries

La segona tempo-
rada del Club Vòlei
Esplugues a la Su-
perliga Femenina

2, la segona màxima categoria del
voleibol estatal, ha començat
amb molt bon peu. 

L’equip va arrencar el curs
2018-19 amb una victòria con-
tundent (3-0) contra l’Almería
Volley Group 2008 el passat diu-
menge 7 a les Moreres, i va con-
firmar les bones sensacions sis
dies més tard amb el primer
triomf a domicili, en la visita de
les espluguines al Pabellón Fuen-

tenueva, la pista de la Universi-
dad de Granada (1-3).

D’aquesta manera, després
d’aquests dos grans resultats, el
conjunt d’Esplugues està empa-
tat a punts amb el Club Voleibol
L’Illa-Grau de Castelló. Aquesta
igualtat, però, deixarà d’existir, ja
que les de la Plana visitaran les
Moreres el pròxim diumenge 21
a les 12 del migdia.

L’últim partit del mes per al
CVE serà la visita a la pista de la
Universitat d’Alacant i, ja al no-
vembre, rebran el Ciutat Cide ba-
lear i visitaran l’Arona Tenerife.

Baix Llobregat | Atlètic Sant Just i Espluguenc, a la zona alta
Després de jugar les set primeres jornades de la lliga, tant l’Atlètic Sant Just com l’Espluguenc
ocupen posicions de la zona alta del grup 3 de Segona Catalana. Els santjustencs són tercers i
només han perdut un partit, mentre que els d’Esplugues enllacen tres triomfs i són cinquens.

Pau Arriaga
ESPLUGUES
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Llibres Teatre

Metal made in la Catalunya central.
Això és Siroll!, que aquest mes llança el
seu nou treball discogràfic autoeditat,
Doble o res.Combativa i amb ganes de
no callar-se res, la banda adverteix
que, davant tot el que no t’agrada, o
apostes doble per subvertir-ho o no
apostes res. El seu disc és una crítica
sense compassió a un món malalt.

Música

El cineasta gallec ens trasllada a la Bar-
celona de principis de la dècada de
1920, amb els enfrontaments entre
anarquistes, gàngsters i partidaris del
govern central. Un policia, Aníbal
Uriarte, arriba a la ciutat per investigar
el robatori a un tren militar. Els seus
mètodes, però, xoquen frontalment
amb els de la resta dels agents.

Pelis i sèries

La sombra de la ley
Dani de la Torre

Doble o res
Siroll!

El Tàpies més polític
La Fundació Antoni Tàpies, a Barcelona, acull fins a finals de fe-
brer de l’any que ve l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’.

La mostra exposa un conjunt d’obres de Tàpies fetes entre
1946 i 1977, en el que és un viatge des de la postguerra i la dic-
tadura a les darreries del franquisme i la transició cap a la de-
mocràcia. Amb més de 50 obres majors, l’exposició vol mos-
trar com  Tàpies era un artista modern tot i trobar-se sota un

règim feixista que de forma sistemàtica reprimia qualsevol in-
tent d’exercir la llibertat que la modernitat crítica requeria. Tot i

això, la seva obra va esdevenir icona del compromís polític.  

Després de retre homenatge a diferents artistes com Mi-
chael Jackson o The Beatles, el Cirque du Soleil s’endin-

sarà en el món del futbol per crear el seu nou es-
pectacle. En concret, la companyia de circ s’ins-
pirarà en la vida de Leo Messi i en la seva pas-
sió pel futbol per donar forma a la seva nova

funció, que s’estrenarà l’any vinent. Per la
seva part, el crack del Barça va expressar, a
través de les xarxes socials, que està molt

content per la notícia i que per a ell és
un honor que un dels circs més impor-

tants a nivell mundial converteixi la
seva vida en un espectacle artístic. A
més de compartir amb els seus se-

guidors aquestes declaracions,
Messi també va publicar, al seu
compte d’Instagram, un vídeo

lluint la samarreta del Cir-
que du Soleil.

L E O  M E S S I

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors jugadors de futbol
L’argentí és el capità i líder del FC Barcelona

Col·laborar amb el Cirque du Soleil
La companyia crearà un espectacle sobre la seva vida

Anuncia la notícia als seus seguidors
El crack del Barça diu que se sent honorat i molt content

QUÈ HA FET?

A LES XARXES...

| Red Dead Redemption 2
La segona part d’un dels jocs més populars dels darrers anys.

Tornem al far west americà per convertir-nos en Arthur Morgan.

L’obra ens mostra una directora gene-
ral de la policia que ha de gestionar un
possible atac terrorista i els problemes
que té a casa amb el seu pare i la seva
filla adolescent. La tensió de la situació
fa que surtin a la llum les mentides i els
silencis que han mantingut el fràgil
equilibri de les relacions familiars.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Blues
Sergi Pompermayer

Primera part del darrer llibre de l’es-
criptor i traductor japonès. Explica la
història d’un retratista que, per culpa
d’una crisi sentimental, decideix mar-
xar de Tòquio i refugiar-se a la part del
nord del país. Un amic seu li ofereix
una casa aïllada on s’instal·la, però co-
mençarà a sentir sorolls estranys i tro-
barà un quadre misteriós a les golfes.

La muerte del comendador
Haruki Murakami
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Viu en línia

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
11:00 Una ruta històrica, amb un sol cop d’ull

podreu entendre per què les bateries antiaèries
de Sant Pere Màrtir es van col·locar en
aquest cim. / Bateries antiaèries.

DIMECRES 17 D’OCTUBRE
19:00 El casal de joves El Bulevard ha preparat

una sessió anomenada Taller d’autoretrat i edi-
ció de fotografia, per aprendre les millors tèc-
niques de retoc per als selfies. / Casal de jo-
ves El Bulevard.

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
17:00-21:00 Nova crida a la solidaritat. El

Banc de Sang i Teixits instal·larà una de les
seves unitats mòbils perquè hi pugui anar to-
thom que vulgui a donar sang. / Davant del
poliesportiu Salvador Gimeno.

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
20:00 El Grup de Tertúlies de l’Ateneu ha pre-

parat una sessió anomenada El futur de la mo-
bilitat a la ciutat, que tindrà com a convidat
el regidor de Transports i Mobilitat Jordi
Porta. / Sala Piquet de l'Ateneu.

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
20:30 Eugenio, el film que recorda la vida i la tra-

jectòria del mític humorista barceloní, serà
el títol seleccionat per a aquesta edició d’el
Documental del mes. / Sala Cinquantenari de
l'Ateneu.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
SANT BOI Els fills després d’una separació és el

nom de la conferència monogràfica que co-
ordinarà l’Associació Amicitia, de persones se-
parades o en estat de viduetat (19:00). / Ca-
sal de Marianao.

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
SANT FELIU El penúltim dimecres del mes es farà

una sessió del club de lectura, que coordinarà
Marta Roldán. Activitat gratuïta (19:00). / Bi-
blioteca Montserrat Roig.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
SANT JOAN Derbi a la vista. Partit de la 5a jor-

nada de la Primera Estatal masculina entre
l’Handbol Sant Joan i l’Handbol Esplugues
(20:00). / Poliesportiu Salvador Gimeno.

SANT BOI Darreres setmanes per po-
der veure la mostra Pop Art: Retrats de
mites del rock i de Hollywood. / Bi-
blioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Recta final de la mostra 
‘Pop Art’ a Sant Boi
Fins al 31 d’octubre

La pròxima sessió dels tallers de cui-
na Foodieslab se centrarà en aquells
plats i receptes que ens donen una dosi
extra d’energia. / Mercat Municipal Ba-
rri Centre.

La sessió de Foodieslab,
centrada en cuina energètica
Dissabte 20 d’octubre a les 11:00

De quin planeta ets, Anna Tarambana?
serà el títol d’aquesta sessió de l’Ho-
ra del conte que coordinarà la narra-
dora Mon Mas. Activitat gratuïta. / Bi-
blioteca Pare Miquel.

Mon Mas presenta ‘De quin 
planeta ets, Anna Tarambana?’

Dissabte 20 d’octubre a les 12:00

ESPLUGUES Partit de futbol sala de la
quarta jornada de Primera Divisió fe-
menina entre el Penya Esplugues i el
Móstoles. / CEM Les Moreres.

El Penya Esplugues, a punt 
per rebre la visita del Móstoles

Dissabte 20 d’octubre a les 16:00

agenda@comunicacio21.com

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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