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Una part important de la lluita
contra la contaminació de l’aire a
Barcelona i l’àrea metropolitana
passa per la reducció del trànsit ro-
dat. En aquest escenari, hi ha
una pota clau que falla. I és que el
RACC ha alertat que els aparca-
ments propers a les estacions, els
‘Park & Ride’, estan en mal estat,
no tenen prou capacitat i, a ban-
da, en falten més.

L’estudi del RACC ha analitzat
deu aparcaments dissuasius de di-
ferents ciutats. Són  els de Marto-
rell, Badalona, Sant Joan Despí,
Castelldefels, Barberà del Vallès,
Castellbisbal, Montcada i Reixac,
Terrassa Est, Mataró i Vilanova i
la Geltrú. Hi detecta moltes man-

cances: falta de senyalització,
manca de sistema de vigilància,
poca il·luminació i una connexió
deficient amb les estacions de
tren, ja que en molts casos no hi ha
itineraris segurs separats per als
vianants. L’estudi també demana
habilitar places d’aparcament co-
bertes per a motos i bicicletes i en
zones vigilades. De fet, l’auditoria
del RACC suspèn set dels 10 apar-
caments i només aprova els de
Sant Joan Despí, Castelldefels i Vi-
lanova i la Geltrú.

DEMANDA CREIXENT
Al conjunt de la regió metropoli-
tana de Barcelona només la mei-
tat de les 127 estacions de tren te-
nen un aparcament d’aquest ti-
pus. Si es miren els 36 municipis
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), la xifra creix i gai-
rebé un 80% de les 53 estacions

que hi ha tenen aparcament. La
realitat, però, segons el director de
la Fundació RACC, Lluís Puerto,
és que estem davant d’una xifra
“clarament insuficient” per ab-
sorbir la demanda creixent dels
‘Park & Ride’, que són “fona-
mentals per facilitar l’ús del trans-
port públic, reduir la congestió i
millorar la qualitat de l’aire”.

Aquest és l’escenari quan fal-
ta poc més d’un any perquè la
restricció d’entrar a Barcelona
per als cotxes més contaminants
sigui permanent, ja que la me-
sura entrarà en funcionament a
partir del gener del 2020 i es cal-
cula que afectarà uns 100.000
cotxes que entren i surten de la
capital diàriament. Durant la
presentació de l’estudi, Puerto
també va afirmar que, si  no es
produeix una millora d’aquí a un
any, la situació serà més “crítica”.

‘Park & Ride’: ens ho creiem?
» El RACC alerta que cal millorar els pàrquings de les estacions de diferents municipis metropolitans 

» L’entitat també en demana més per afrontar les futures restriccions de trànsit de Barcelona

El RACC ha alertat que els aparcaments de les estacions de tren han de millorar per fomentar que la gent agafi el transport públic. Fotos: Arxiu

SALUT4La importància de la
lluita contra la contaminació de
l’aire es fa evident si es miren les
xifres que aporta l’estudi anual
sobre la salut a la ciutat de
Barcelona. El document refe-
rent al 2017, presentat recent-
ment, assenyala que només a la
capital catalana van morir 354
persones per causes relacio-
nades amb l’excés de partícules
contaminants a l’aire.

L’informe inclou per pri-
mera vegada una estimació
sobre la mortalitat a causa de
la mala qualitat de l’aire. A
banda de la xifra que fa refe-
rència al 2017, l’estudi, que

elabora l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, també pro-
porciona dades d’anys ante-
riors. La realitat és contun-
dent: entre el 2010 i el 2017 hi
va haver una mitjana de 424
morts anuals a causa de l’excés
de partícules contaminants.

Segons la comissionada de
Salut, Gemma Tarafa, aquestes
dades demostren que cal aug-
mentar la lluita contra la con-
taminació que provoquen els
cotxes, a banda de les mesures
puntuals en casos d’episodis de
contaminació: “Si no reduïm
els cotxes, no reduirem l’im-
pacte que això té sobre la salut”.

Barcelona: 345 morts 
el 2017 per contaminació

Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

per Francesc Reina 

El pes de l'estigma

Anatole France escrivia fa 100 anys
que la llei prohibeix, tant al ric com al
pobre, dormir sota els ponts, pidolar
pels carrers o robar. En les actuals de-
mocràcies de profundes desigualtats
campa una ètica de la legalitat on l'e-
mancipació dels individus és, com a
mínim, dubtosa. La Llei no és igual per
a tots i menys per a totes.

La culpa del pobre és molt antiga.
Amb l'adveniment del protestantisme,
la pobresa va passar a ser l'instrument
amb què Déu castigava alguns per jus-
tificar les diferències socials. De l'al-
moina catòlica a un perill
per al calvinisme. Un
temps on el canvi en els sis-
temes de producció van
provocar una migració tan
desesperada que va parir
una moderna esclavitud:
la misèria, una font d'ex-
plotació on uns van poder ser jorna-
lers i els que no acabaven sent acusats
de vagabunds, borratxos i perillosos.
El pobre ho era perquè no volia tre-
ballar, es tornava arrogant, calia cas-
tigar-lo.

Però la crisi no va caure malament
a tothom: la privatització de les terres
públiques en mans d'uns pocs -inclosa
l'Església-, la lluita entre els que com-
petien per treballar, la por al diferent,
la desaparició dels valors solidaris de la
saviesa rural... La revolució moderna no
va alliberar l'home de l'esclavitud sinó
que va crear nous artefactes sofisticant
el monopoli de la violència. Una deter-

minació assassina transitòria, un esta-
di inevitable en el camí cap a la verita-
ble justícia que algun dia arribaria,
quan el món s'hagués lliurat de tots els
que obstaculitzen un radiant i bonic fu-
tur. La incipient democràcia i el capi-
talisme cristal·litzaran unes relacions de
força, amb una autoritat que desbancarà
el simbolisme religiós, i seran temps que
portaran patologies del poder i somnis
de la raó que engendren monstres amb
les millors intencions desencadenant de-
liris horrorosos, totalitarismes impla-
cables sobre els humans més singulars,

un nou ordre en el qual els empresaris
també es converteixen en governants.

Quan l'economia en els països rics
s'estanca o retrocedeix, es busca els cul-
pables que els altres no tinguin feina. Els
poders econòmics són veritables mer-
cats que es reparteixen el món i les nos-
tres vides, tenen més poder que el que
mai no van tenir els nobles o els reis; un
feudalisme molt més cruel i arbitrari que
el de l'edat mitjana, on un sol rumor pot
enfonsar un país, commoure l'economia
mundial i fer tremolar de fam la seva po-
blació amb lemes com "el consum i el ni-
vell de vida", "l'eficiència i la producti-
vitat " o,  fins i tot, "pàtria i llibertat".

L'FMI va documentar que l'any 2017 els
rics van guanyar més que en qualsevol
altre moment de la història de la hu-
manitat. 

Les desigualtats poc tenen a veure
amb la predisposició moral, benigna o
perversa dels que depenen d'altres per
viure. Les estratègies esdevenen una trà-
gica comèdia humana amb mètodes
d'esperances trencades cada vegada
amb menys possibilitats d'il·lusionar.
Quan l'economia en els països rics
prospera, els pobres són els únics cul-
pables de la seva pròpia pobresa i

aquest ordre imperant no es
qüestiona sinó que perpetua
els beneficis. La Justícia que
hauria de ser igual per a
tots brilla per la seva ab-
sència a causa dels comple-
xos exercicis d'enginyeria
que apareixen quan es tro-

ba implicat algun membre destacat
entre els prestidigitadors, falsejadors d'i-
dees i saquejadors de la butxaca dels de
sota. És el darwinisme social que sug-
gereix que el preu que pot tenir la vida
d'una persona pot ser cap i que hi ha és-
sers vius que estan destinats a servir de
pastura a altres éssers vius.

Mentrestant, a l'exterior, callades,
decebudes i oblidades, malviuen les
víctimes que es troben en la disjuntiva
de defensar les pròpies idees bé amb la
pràctica, bé en silenci, o mirant a una al-
tra banda, o bé encomanant-se a un joc
de daus, per allò que l'atzar seria, com
a mínim, el menys erroni.

L’FMI va documentar que l’any 2017
els rics van guanyar més que en

qualsevol altre moment de la història

És important que el
diagnòstic (i l’estat d’à-

nim) que hi ha darrere de
les primàries passi per les urnes. Si cal,
esdevenint la quarta papereta indepe
als col·legis electorals. Tots plegats
ens mereixem saber del cert quina és
la relació de forces dins l’independen-
tisme en la nova etapa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El TOP refusa, de mo-
ment, l'acusació de Te-

rrorisme per la @Tamara-
Vila83 i @EtVolemACasa. Celebrem
aquesta decisió però advertim que no
blanquejarà la seva repressió. No cele-
brarem que cap de les nostres com-
panyes sigui jutjada per defensar els nos-
tres drets.

Ha mort Bernard
Landry, antic primer

ministre del Quebec, un
dels primers militants del Parti Qué-
bécois i formidable activista per la in-
dependència als dos referèndums
d’autodeterminació del seu país. Un
gran amic de Catalunya. Tant de bo el
seu somni es faci realitat.

El que és vergonyant és
que hagi hagut de ser

@omnium l'únic agent
que plantegi posar el 3-O al centre. Hi
ha autoproclamats autodeterministes
que són pes mort de la història. I in-
dependentistes que són més nacio-
nalistes que una altra cosa. Cuixartisme
o caos.

@paullonch@joanmariapique@eduardvoltas @AlertaSolidaria

Els semàfors

Sant Joan de Déu
L’hospital liderarà un projecte per ana-

litzar els efectes de la contaminació am-
biental en el desenvolupament dels na-

dons. L’estudi, que també farà segui-
ment als infants abans de néixer, es farà

amb embarassades d’Esplugues. 
pàgina 7

AMB
Ja es pot anar des de Sant Just fins a

Esplugues i Barcelona a través del carril
bici de la carretera Reial. L’Àrea Metro-
politana és la impulsora d’aquests vials,
que volen fomentar la mobilitat sosteni-
ble però segura per als que trien la bici.  

pàgina 9

Movistar
La companyia ha deixat sense servei de

telèfon fix durant, com a mínim, una
vintena de dies, més de 400 clients

d’Esplugues i de Sant Boi. A banda dels
problemes provocats, la telefònica no va
avisar de la incidència als ajuntaments.  

pàgina 8
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Safata d’entrada

No em cap al cap que algú pugui
mentir tranquil·lament negant
evidencies perfectament docu-
mentades i acceptades per la
premsa de tot arreu excepte per
la d’Espanya.

Les persones que vam ser el
Primer d’Octubre als col·legis
electorals vam veure què va pas-
sar, com es va comportar la poli-
cia, com va arribar amb un excés
de furgonetes per tal  d’atemorir
la gent i desfilant com si anessin
a lluitar en una guerra que només
ells sabien. 

Els que hi vam ser, molts,  ho
vam veure. Sabem que als col·le-
gis hi havia gent indefensa que
només es defensava tancant por-
tes i finestres quan podia i se-
ient a terra amb les mans alçades
manifestant-se pacíficament.  

Els observadors i la premsa
internacional també en van ser
testimonis,  ho van documentar i
ho van explicar als seus mitjans.

Només alguns, que precisa-
ment no hi van ser, continuen
negant les evidències. Només
puc suposar que no poden ac-
ceptar ni justificar de cap ma-
nera les accions que van tenir
lloc aquell dia ni la responsabili-
tat política que hi va tenir el seu
partit. 

Però senyors ministres, sà-
piguen que negar la realitat no
la fa desaparèixer.

Vostès no hi eren
per Teresa Calveras

La nostra única defensa
per Salvi Pardàs

L’objectiu d’un Estat democrà-
tic és representar els ciutadans
que el constitueixen, servir-los i
sotmetre-s’hi. Un Estat demo-
cràtic mai no pretendrà fer creu-
re a la força aquells que, com ho
fa aquest Estat espanyol brut i
corrupte, tracta com a súbdits.
Aquest Estat no escolta, sinó
que odia; no dialoga, sinó que
imposa; no respecta, sinó que
agredeix, i quan li donem opor-
tunitat, matarà. Sí, matarà, com
ho testifica la història i els cen-
tenars de morts que es va cobrar
la “pacífica” Transició espanyo-
la, a mans de l’extrema dreta, la
Policia i les institucions d’un
Estat criminal. L’Estat actual és
el mateix, un monstre embogit
que carrega per fer mal a ciuta-
dans plens de raó. Això és el que
tenim, no li doneu més voltes. La
guerra que ens han declarat és
explícita. I encara apel·lem al dià-
leg? Desobeïm!

Desobeir és el mínim que es
pot fer davant de tot això que
estem patint. “Oh, és que ens
mataran!”. Doncs aleshores
pleguem, dediquem-nos a au-
toflagelar-nos i abandonem le-
gítimes aspiracions, somnis,
drets... perquè aquesta ame-
naça hi serà sempre. Sempre

que els funcioni com fins avui.
Mai l’Estat espanyol (i ens ho ha
demostrat la història i en som
testimonis “privilegiats”) no
acceptarà que el poble català si-
gui reconegut com a tal. Només
ho farà si s’hi veu forçat. Digu-
em-ho clar, si el vencem.

Sense poder coercitiu, sense
exèrcit ni cap intenció de vessar
sang germana, quina força ens
queda? Primera força, que ja
hem demostrat: una ferma i in-
subornable voluntat de ser el que
som i dir-ho amb el cap ben alt.
Un milió al carrer, dos milions a
les urnes, tres, quatre milions a
favor de decidir-ho tot a les ur-
nes. Segona força, que només
vam poder demostrar durant
l’octubre de 2017 i que ens va fer
possible tocar la llibertat. Tercera
força, encara per desplegar, la
que ens dona la nostra condició
de contribuents, de consumidors
i de clients de bancs.

Ara ens cal una resposta
que superi la retòrica i les ac-
cions simbòliques. Una res-
posta planificada, des de tots els
fronts imaginables, contun-
dent, sostinguda en el temps i
amb conseqüències. Qui, què i
com. Tothom ho sap, que nin-
gú es faci l’orni.

Vist al Twitter

@punsix: Els @mossos publiquen la foto de
l’escànner de Sants on es veu aparentment
una granada. I versemblança en té. Era una
sivella de cinturó amb forma de granada.  

@Boncopdefail: L'espectacle de la justícia
espanyola és interminable. El Tribunal
Suprem canvia tres cops d'opinió en un
mes i acaba obeint la banca. 

#RidículSuprem

@324cat: 5.700 metges de família, pedi-
atres, odontòlegs i ginecòlegs estan con-
vocats a la vaga de cinc dies als CAP de
l'Institut Català de la Salut.

#VagaAlsCAP #EnsurtASants

Esplugues s’omple de pintades 
feixistes i contra Adrià Carrasco1

2 Sant Joan farà 280 pisos protegits 
per facilitar l’accés a l’habitatge

Esplugues vol crear un clúster 
biomèdic amb L’Hospitalet

L’empresària santjustenca Roser Torras
guanya un premi Sakata

Sant Just recupera el refugi 
pel 80è aniversari del bombardeig

El + llegit líniatres.cat

3

4

5

Les millors
perles

El Tribunal  Europeu de Drets Humans (TEDH) ha conclòs que en
el judici contra Arnaldo Otegi i cinc altres dirigents abertzales
per pertinença a ETA es va vulnerar el dret dels acusats a un ju-

dici just. El motiu, segons el TEDH, va ser la falta de parcialitat de la
magistrada de l'Audiència Nacional que els va condemnar a presó.

Maria Dolores de Cospedal ha acabat pagant car els seus
contactes amb l’excomissari José Manuel Villarejo, la
persona que segurament encarna millor a Espanya les

clavegueres de l’Estat. Cospedal ha abandonat el seu escó al
Congrés després que també deixés l’Executiva del PP.

Un formatge que es ven a 10 euros als supermercats Mercado-
na ha estat escollit com un dels 16 millors del món durant els
premis World Cheese Award, que se celebren a la localitat

noruega de Bergen. El formatge l’elabora la formatgeria de Vallado-
lid Entrepinares a partir de llet pasteuritzada de vaca, ovella i cabra.

L’expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz ha estat con-
demnat a tres anys de presó i a una multa d’1,2 milions
d’euros per ocultar a Hisenda sis milions d’euros en les se-

ves declaracions de renda dels anys 2008 i 2009. Sanz ha rebut
una condemna menor perquè ja havia tornat part dels diners.

Astrònoms de Harvard creuen que el gran asteroide batejat
amb el nom d’Oumuamua podria ser d’origen artificial, enviat
per una “civilització alienígena” avançada. La investigació refor-

ça la teoria que ja van exposar l’any passat un altre grup d’astrònoms
de Harvard després que l’asteroide fos descobert des de Hawaii.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Tres no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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POLÈMICA4Més de 400 clients
de Movistar d’Esplugues i Sant
Boi de Llobregat es van quedar
sense servei de telèfon des de
mitjans d’octubre. Segons la
companyia, els problemes a la
xarxa els van provocar les inten-
ses pluges que han caigut aques-
ta tardor. La qüestió és que 228
clients d’Esplugues, bàsicament
dels barris de Can Vidalet i Can
Clota, i 187 més de Sant Boi es
van quedar, com a mínim, una
vintena de dies sense telèfon fix.

Un dels problemes princi-
pals, tal com van explicar les al-
caldesses dels dos municipis en

un comunicat conjunt, és que els
usuaris del servei de teleassis-
tència, bàsicament persones vul-
nerables de la tercera edat, es van
quedar sense atenció, ja que l’a-
parell funciona a través de la lí-
nia del telèfon fix.

Per això, els dos governs lo-
cals van fer arribar una carta al
director general de Telefònica a
Catalunya, Kim Faura, perquè
resolgués el problema amb la

màxima urgència possible i que,
mentre ho feia, proporcionés
una solució provisional als
clients.

A més, l’alcaldessa de la
ciutat, Pilar Díaz, també va la-
mentar que Movistar no in-
formés els consistoris “des del
primer moment” i assegura
que se’n van assabentar per
les queixes ciutadanes i a través
de les xarxes socials.

Can Vidalet (imatge) i Can Clota són els dos barris més afectats. Foto: Ajuntament

Movistar deixa vint dies sense
servei més de 220 clients

» La incidència afecta els barris de Can Vidalet i Can Clota
» L’alcaldessa va reclamar una solució a la companyia per carta

Adrià Carrasco descarta
tornar de Bèlgica (per ara)

POLÍTICA4Mentre no s’arxivi el
cas i no s’anul·li l’ordre de cerca
i captura que té oberta a l’Estat,
Adrià Carrasco no pensa tornar
a la ciutat. Així ho va explicar en
una entrevista a Catalunya Rà-
dio el membre dels CDR que fa
set mesos va marxar a Bèlgica
perquè la Guàrdia Civil l’acusa-
va de terrorisme. Ara, l’Audièn-
cia Nacional ha retirat aquesta
acusació i no serà l’encarregada
de jutjar el cas.

Però Carrasco encara està
acusat de desordres públics i, en
referència al cas dels nois d’Al-

sasua, assegura que el podrien
condemnar a sis anys de presó i
que, per ara, es quedarà a Brus-
sel·les, on està buscant feina.

Per altra banda, el 28 d’oc-
tubre l’Ateneu Popular va tornar
a aparèixer amb esvàstiques
pintades a la façana, el setè atac
que pateix en mig any. Per això,
l’entitat s’ha sumat a un manifest
que denuncia la impunitat del
feixisme a la ciutat. Al text es
compara aquesta situació amb la
repressió que asseguren que pa-
teixen diferents col·lectius i
membres d’entitats de la ciutat.

Es posa en marxa la Comissió
Sectorial del Comerç

COMERÇ4Les tres associacions
de comerciants de la ciutat s’han
unit a l’Ajuntament per posar en
marxa la Comissió Sectorial del
Comerç, una taula del sector
per tal d’impulsar els establi-
ments i negocis que hi ha a la
ciutat.

L’objectiu d’aquest projecte
és fomentar la relació entre les
entitats comercials de la ciutat i
facilitar el diàleg amb l’Ajunta-
ment. Un dels temes que es va
debatre a la primera reunió, que
es va celebrar el passat 24 d’oc-
tubre, va ser l’impacte que tindrà

l’obertura del nou centre co-
mercial, que també formarà part
d’aquesta comissió sectorial amb
un representant. 

INAUGURACIÓ IMMINENT
Precisament les pluges d’aques-
ta tardor van endarrerir la pri-
mera data d’obertura que havien
anunciat els promotors del pro-
jecte, fixada per al 14 de no-
vembre. Definitivament, l’em-
presa belga Equilis assegura que
el Centre Comercial Finestrelles
obrirà les portes al públic el
pròxim 28 de novembre.

Estudiaran l’efecte de la
contaminació en els nadons

INVESTIGACIÓ4L’Hospital Sant
Joan de Déu busca 1.200 esplu-
guenques embarassades per fer
un estudi sobre com afecta la
contaminació atmosfèrica a la
salut dels nadons.

El treball, que forma part
del projecte BiSC, és un dels
més complets i ambiciosos que
s’han fet mai, perquè no només
vol analitzar el desenvolupa-
ment cerebral dels nadons, sinó
que també vol estudiar els efec-

tes de l’aire brut abans del nai-
xement.

Per fer-ho, s’analitzarà el fun-
cionament de la placenta, el des-
envolupament cerebral, el crei-
xement del fetus i l’exposició de
cada dona als contaminants am-
bientals durant la gestació. A
més de viure a Esplugues, les do-
nes que vulguin participar en
l’estudi han de tenir previst el part
al Sant Joan de Déu, a l’Hospital
Sant Pau o a la Maternitat.

Patrimoni | La Diputació ajudarà a protegir La Rajoleta
La Diputació de Barcelona destinarà 23,5 milions d’euros a preservar el patrimoni

arquitectònic de la demarcació. A la ciutat, l’ajuda servirà per posar una coberta
de protecció als elements ceràmics que hi ha a l’exterior del recinte La Rajoleta.

187
clients de Movistar
de Sant Boi també 
es van quedar sense
servei de telèfon fix
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HABITATGE4Sis mesos després
de començar a firmar els primers
contractes nous amb l’empresa
propietària de l’edifici, els veïns
del bloc de l’avinguda Barcelona
van complir una de les promeses
fetes durant els moments de més
tensió que van viure mesos en-
rere. Finalment han pogut cele-
brar una festa per a tots els veïns
amb els diners que van quedar de
la caixa de resistència que van or-
ganitzar per resistir mentre du-
rava el conflicte amb Medasil
Desarrollos, la filial de Gold-
mann Sachs propietària de l’edi-
fici que els volia apujar el preu
dels lloguers i amenaçava d’ex-
pulsar-los dels seus habitatges.

La festa va servir d’home-
natge a tots els veïns i veïnes de
l’edifici de l’avinguda Barcelona
i per commemorar que van “sor-
tir tots junts d’aquest conflicte”,
com explica Óscar Alcobendas
en declaracions a Línia Tres.

Alcobendas, que va ser por-

taveu dels llogaters de l’edifici
durant el conflicte, afegeix que la
festa, que es va celebrar el pas-
sat 11 de novembre, va estar
centrada sobretot en els més
petits de l’edifici. Per això es
van organitzar tallers i diferents
activitats pensades per als in-
fants.

Al pica-pica que van orga-
nitzar, els veïns també hi van
convidar aquells partits polítics

i entitats que els van donar su-
port mentre va durar la nego-
ciació amb els propietaris del
bloc.

Després de la situació que
van viure sis mesos enrere, Al-
cobendas afirma que ara “es co-
neixen tots”, “no només els del
mateix replà”, i afegeix que, en-
tre tots els veïns, s’han conver-
tit en una gran família que com-
parteix tota mena d’activitats.

Bon ambient a la festa organitzada pels veïns. Foto: Twitter (AntoniPovedaSJD)

Els veïns del bloc de l’avinguda
Barcelona celebren la victòria

» Fa sis mesos que van començar a firmar els contractes per quedar-se
» Les famílies van muntar tallers i activitats per als més petits 

Antoni Poveda visita els
presos polítics a Lledoners

POLÍTICA4L’alcalde de la ciutat,
Antoni Poveda, va visitar els
presos polítics que hi ha a la pre-
só de Lledoners el passat dijous
8 de novembre, tal com va avan-
çar el diari Ara.

El batlle, que també és pri-
mer secretari del PSC al Baix
Llobregat, hi va anar acompan-
yat de l’alcalde de Cornellà, An-
tonio Balmón. Els dos es van es-
tar unes cinc hores al centre
penitenciari, on van mantenir
reunions individuals amb Jun-
queras i amb Romeva i una con-
junta amb Forn i Rull.

Tot i que tant Poveda com
Balmón són dos dels alcaldes
més importants del PSC i són
pesos pesants dins del par-
tit –de fet, Balmón és membre
de la direcció nacional dels so-
cialistes catalans–, el portaveu
dels socialistes, Salvador Illa, va
assegurar en una roda de prem-
sa que la trobada va ser una de-
cisió “a títol personal” dels dos
alcaldes, que abans d’anar a
Lledoners van explicar a la di-
recció del partit que mantin-
drien la trobada amb els diri-
gents independentistes.

L’Ajuntament plantarà 
600 arbres nous a la ciutat

MEDI AMBIENT4El govern
d’Antoni Poveda ha anunciat
que tirarà endavant un projecte
per plantar fins a 600 nous ar-
bres a la ciutat durant els prò-
xims mesos.

Un dels espais que acollirà
més exemplars serà el barri de
Les Begudes, on actualment
s’estan construint nous habi-
tatges. En aquesta zona a tocar
de la Ciutat Esportiva del Barça
s’hi plantaran fins a 250 arbres,
ubicats, principalment, en les
quatre zones verdes que estan
previstes que tingui l’espai.

Una altra de les zones de la
ciutat on es destinaran més ar-
bres serà el Bosc dels Infants, a
tocar de la ribera del riu, on està
previst que s’hi plantin fins a 120
nous exemplars per fer créixer
aquest projecte proposat pel
Consell dels Infants.

La resta d’arbres es plantaran
en diferents carrers i espais de la
ciutat que s’estan reformant,
com per exemple al carrer Ma-
jor, als carrers Indústria, Rius i
Taulet i John F. Kennedy, al
passatge Maluquer o a l’avingu-
da Onze de Setembre.

El TRAM promocionarà el
patrimoni cultural de la ciutat
PROMOCIÓ4El Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat s’ha
unit amb TRAM per donar a co-
nèixer el patrimoni cultural de la
comarca a través del transport
públic. La presentació de la cam-
panya es va fer el passat 31 d’oc-
tubre a Can Negre per comme-
morar l’Any Jujol140.

Per fer més atractiva la ini-
ciativa, els ciutadans podran
gaudir de descomptes i promo-
cions com un 2x1 en les visites

guiades de l’Itinerari Modernis-
ta Jujol per a l’últim diumenge
de cada mes.

La ciutat ja va obrir les por-
tes del seu patrimoni el cap de
setmana del 27 i 28 d’octubre,
quan es va sumar al festival 48h
Open House. 2.897 persones hi
van participar visitant edificis
com la Torre de la Creu o Can
Maluquer, però també espais
com les cotxeres del Trambaix o
el restaurant Follia.

Sant Joan Despí Societat | El Parlament impulsa la construcció del centre de dia
La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament va aprovar una petició perquè

el Govern de la Generalitat inclogui una partida als pressupostos de l’any que ve per 
començar la construcció del nou centre de dia del barri de Les Planes. 
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Sant Just Desvern

MOBILITAT4El nou carril bici
que uneix la ciutat amb Esplu-
gues seguint el traçat de la ca-
rretera Reial es va obrir a la cir-
culació el passat dimecres 7 de
novembre. El nou vial, que com
admeten fonts municipals ha
provocat embussos i problemes
de trànsit durant els primers
dies, s’ha fet per “promoure una
mobilitat segura i sostenible”.
Per això, el carril s’ha fet a la cal-
çada però segregat de la circu-
lació dels cotxes i la resta de ve-
hicles de motor.

Perquè la circulació de tots els
usuaris de la via sigui més fluida,
la reordenació de la carretera
Reial també ha comportat una
nova regulació dels semàfors,
que facilitarà el moviment dels
vianants, dels ciclistes i de la
resta de vehicles. L’obertura del
nou carril bici, que tindrà un
comptador automàtic per conèi-
xer el nombre d’usuaris que el fan
servir, també ha comportat la

unificació de diferents parades
d’autobús i la creació de dos
nous passos de vianants.

XARXA DE CARRILS BICI
Aquesta connexió que permet als
santjustencs anar amb bicicleta
fins a Barcelona a través d’Es-
plugues, forma part del Bicivia 4,
una xarxa metropolitana de ca-
rrils bici impulsada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

El carril comença a la rambla
de Sant Just i arriba fins a la pla-
ça de Santa Magdalena d’Es-
plugues, on els usuaris poden ac-
cedir al carril que connecta amb
Barcelona a través del pont que
supera el nus de la Ronda de
Dalt. Des de l’Ajuntament creuen
que aquesta connexió directa
amb la capital catalana farà que
700 ciclistes facin servir el nou
carril bici diàriament.  

El nou carril bici ha unificat algunes parades de bus. Foto: Ajuntament

Obre el carril bici que connecta
amb Esplugues i Barcelona
» Es preveu que el facin servir uns 700 ciclistes diàriament
» La nova via forma part de la xarxa impulsada per l’AMB 

L’Ateneu acollirà l’entrega dels
premis culturals de la comarca

RECONEIXEMENT4El Centre
d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat ha escollit l’Ateneu
per fer la cerimònia d’entrega de
la desena edició dels Premis de
Reconeixement Cultural de la
comarca.

Un dels premis més esperats
és el de la personalitat baixllo-
bregatina, que aquest any se’l
disputen Rosalía, la cantant de
flamenc nascuda a Sant Esteve
Sesrovires que ha revolucionat
l’escena musical actual, i l’actor
Karra Elejalde, reconegut pels
seus papers a pel·lícules com

Ocho apellidos vascos o Air-
bag, i que fa més de vint anys
que viu a Molins de Rei.

En l’acte, que es farà diven-
dres 16 d’octubre a partir de les
vuit del vespre, també s’entre-
garan dotze premis més que re-
coneixen persones, entitats i ini-
ciatives de tota la comarca rela-
cionades amb la cultura. Des
del Centre d’Estudis Comarcals
agraeixen a l’Ajuntament, les
entitats santjustenques i la ciu-
tadania “l’acollida i l’enorme
col·laboració” per organitzar
aquest esdeveniment.

S’aprova una moció per la
llibertat dels presos polítics

POLÍTICA4Gràcies a l’abstenció
del PSC, en el Ple del passat mes
d’octubre es va aprovar una mo-
ció presentada per Esquerra Re-
publicana on es demanava la lli-
bertat dels presos polítics i el re-
torn dels exiliats.

La votació va tirar endavant
gràcies als vots dels republi-
cans, el PDeCAT i Movem Sant
Just, que van donar suport a un
text que reclama la sortida de
presó dels presos polítics, la tor-
nada dels exiliats, la retirada de
tots els delictes que els hi impu-
ten en el procés judicial que in-

vestiga l’actuació dels líders in-
dependentistes i la creació d’u-
na taula de diàleg entre els go-
verns català i espanyol per poder
solucionar la situació política
que viu el país. Els regidors del
Partit Popular i Ciutadans van
votar en contra de la moció.

En relació als presos polí-
tics, del 20 al 27 de novembre,
la Sala Piquet de l’Ateneu aco-
llirà l’exposició ‘Presos polítics
a l’Espanya contemporània’,
l’obra del fotògraf Santiago Sie-
rra que va ser censurada a la
fira Arco de Madrid.

Tira endavant el pla urbanístic
del nord de la carretera Reial

URBANISME4L’aprovació del
conveni per protegir la Vall i ga-
rantir que no s’hi pugui construir
més, que es va tirar endavant al
Ple del setembre, comporta el
trasllat de tot el sòl edificable que
tenien els propietaris d’aquella
zona a altres espais de la ciutat.
Per tal de solucionar aquesta si-
tuació, l’Ajuntament ha escollit
l’entorn de la carretera Reial.

El projecte s’encarregarà de
desenvolupar urbanísticament

tres sectors: Pont Reixat, To-
rreblanca 2 i Bomer-Frigicoll,
entre el carrer Blasco de Garay
i l’avinguda de la Riera.

Al Ple del mes d’octubre es va
fer un pas més amb l’aprovació
de la modificació puntual del Pla
General Metropolità d’aquest
últim espai perquè s’hi puguin
començar a construir els 63.000
metres quadrats que es desti-
naran a habitatges i activitat
econòmica.

Habitatge | Pacte a tres bandes pel lloguer públic
L’Ajuntament ha firmat un acord amb la Generalitat i el Ministeri de Fo-

ment perquè l’Estat ajudi a finançar una vintena de pisos de protecció
oficial destinats al lloguer que Promunsa està construint al Mas Lluí.
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Esports Baix Llobregat | L’Atlètic Sant Just, líder de Segona Catalana
El conjunt santjustenc d’Arnau Blanco lidera, després d’11 jornades, el grup 3 de Segona

Catalana. El conjunt groc encadena quatre victòries i té un punt més que el Martorell. En
canvi, l’Espluguenc és la creu, amb tres partits seguits perdent, i ara ocupa l’onzena plaça.

El Levante es disputa el liderat
de Preferent amb el Fontsanta

El Levante las Planas i
el Fontsanta-Fatjó
continuen protagonit-

zant un intens frec a frec per co-
mandar la classificació de la Pre-
ferent femenina. I és que després
de nou jornades, les cornella-
nenques tenen un punt més que
el conjunt de Sant Joan, que és
l’equip més golejador i el menys
golejat de la categoria.

Després d’aconseguir nou

punts dels últims 12 que s’han ju-
gat, les vermelles són a només un
punt de les de Cornellà, que tenen
un partit menys i que són l’únic
equip invicte de la categoria.

El viatge al camp del filial de
l’AEM i el matx contra un altre fi-
lial, el del Sant Gabriel, seran els
dos darrers partits del mes, men-
tre que el desembre arrencarà
amb el partit per liderat de la lli-
ga al camp del Fontsanta.

L’Handbol Esplugues perd
pistonada a Primera Nacional
BAIX LLOBREGAT4Dues derro-
tes seguides en les primeres jor-
nades del mes han fet que
l’Handbol Esplugues hagi perdut
una mica de gas (i algunes posi-
cions) en el grup D de Primera
Nacional masculina. Els d’Isabel
Cuesta van perdre contra el Sant
Quirze (24-22) i a casa contra la
Roca (19-25) i ara són sisens.

La visita a Mataró, el partit a
les Moreres contra el Sant Este-
ve de Palautordera o el despla-

çament al camp del CH Palau-
tordera són els reptes més im-
minents per al conjunt blau.

Per la seva banda, el CH Sant
Joan Despí està aconseguint mi-
llors resultats a domicili que al
Salvador Gimeno. L’equip ha
guanyat a la Salle (22-23) i a
l’OAR Sabadell (23-25), i en les
abans que s’acabi el mes visita-
rà la pista de l’Handbol Poblenou
de Barcelona i rebrà el CH Sant
Vicenç dels Horts.

Després de set jornades i gairebé
un mes i mig de competició, el
Penya Esplugues va patir la pri-
mera derrota del curs. Va ser el
passat dissabte 10, a Lugo, a la
pista del líder, el Burela (3-0) en
un partit dominat de forma cla-
ra per les gallegues (2-0 al des-
cans i sentenciat al segon temps),
que van aconseguir deixar les de
Robert Caneda sense veure por-
teria per primer cop en tot el curs.

Ara, després de set jornades,
les blanc-i-vermelles ocupen la
tercera plaça amb 16 punts, cinc
menys que les gallegues (que su-
men 21 de 21) i un menys que l’A-
tlético Féminas, que va aprofitar
a mitges la derrota espluguina per
col·locar-se en segona posició en
solitari gràcies al seu empat con-
tra el Móstoles (2-2).

El calendari immediat per a
les de Caneda passa per rebre la
visita del Leganés (el dissabte 17)

i tancar el mes també a casa con-
tra l’FS Poio (set dies després). Ja
al desembre, l’equip visitarà el
Majadahonda i rebrà l’Atlético.

Per la seva banda, el sènior
masculí és, després de vuit jor-
nades, l’equip amb una millor rat-
xa de victòries en el grup 2 de Ter-
cera Divisió. Els d’Alfredo García
han encadenat quatre triomfs i un
empat des de començaments del
mes passat, una dinàmica que li
ha servit per escalar fins al tercer
lloc. Els blanc-i-vermells són a
tres punts del líder, l’UBAE bar-

celoní, i pròximament s’enfron-
taran al Torredembarra, al Bar-
nasants, a l’Alcoletge i al Sant Es-
teve Sesrovires.

PER UNA BONA CAUSA
Per altra banda, el club continua
venent samarretes solidàries per
recaptar fons contra la diabetis in-
fantil. Amb aquestes peces de
roba, que es poden comprar per
12 euros, s’ajuda el Centre per a
la Innovació de la Diabetis In-
fantil (CIDI) de l’Hospital de
Sant Joan de Déu.

Després de set jornades, les espluguines ocupen el tercer lloc. Foto: FCF

El Penya Esplugues perd la
seva condició d’invicte a Lugo

Pau Arriaga
ESPLUGUES
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4Amb l’objectiu de donar su-
port als ajuntaments de la de-
marcació de Barcelona en les
accions preventives contra la
pobresa energètica, la Diputació
de Barcelona ofereix el programa
Auditories i intervenció als habi-
tatges en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes
llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i mi-
llorar la qualitat de vida de les
persones en situació de vulne-
rabilitat social. 

El programa inclou dues visi-
tes a domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic
d’intervenció social- i a partir de
les quals es dissenya i s’implanta
una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi de fac-
tures i hàbits de despesa, el recull
de dades de diagnòstic social, la
instal·lació d’elements d’eficiència
energètica i l’assessorament sobre
la gestió dels subministraments i
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que
han reduït un 18% les factures de
llum, aigua i gas de les famílies
vulnerables, cosa que represen-
ta 225 euros anuals per llar.  S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, controlar
i gestionar millor l’energia, mi-
llorar l’aïllament de portes o fi-

nestres i estalviar aigua. S’han re-
alitzat 5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de sub-
ministraments, entre elles 587
peticions de Bo Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es con-
tinuarà implantant fins al juliol del
2019, amb la previsió de dur a ter-
me 1.600 auditories energèti-
ques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Meritxell Budó, “són els ajunta-
ments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·li-
citar les auditories. Són casos de
vulnerabilitat que ja s’han de-
tectat a través dels serveis socials
municipals”. Budó afegeix que
les dades que recullen els per-
meten “afrontar nous reptes de
futur”. “Per això, el nostre com-
promís és seguir treballant en
aquesta línia i poder fer una ci-
rurgia més precisa amb les dades
obtingudes”, afegeix la vicepre-
sidenta segona.

En paral·lel, a través de les Ofi-
cines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Uni-
tats Mòbils d'Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen
als municipis s’ofereix informació
a la ciutadania sobre la tramita-
ció del Bo Social. 

Són accions de la Diputació
de Barcelona que s’avenen amb
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1:
“posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món”.

Contra la pobresa energètica
»Més de 1.500 famílies vulnerables han aconseguit reduir un 18% les factures 

de llum, aigua i gas amb el suport de la Diputació de Barcelona

4D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals
als municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de Ser-
veis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
com ara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina
a programes com la Teleassistèn-

cia, el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a enti-
tats del tercer sector social. 

I és que la Diputació de Bar-
celona té com a repte de mandat
2016-2019 "fomentar polítiques
socials orientades a la cohesió i a
la reducció de les desigualtats", en
el marc del qual ha desplegat el
Pla de xoc contra la pobresa per tal
de garantir les necessitats bàsi-
ques de la població.

Suport als municipis

El programa
es continuarà fent

fins al juliol del 2019

@diba

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social. Foto: iStock
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La nit dels Sopa (RGB Suports, 2018),
pensat per als seguidors més fidels del
grup, conté les cançons que va tocar
en directe ara fa un any al festival del
mateix nom organitzat per la banda.
Alguns dels seus temes més celebrats,
com L'Empordà, no falten a l'àlbum,
com tampoc algunes peces del darrer
disc, com ara Cercles o Sense treva.

Música Pelis i sèries

La nit dels Sopa
Sopa de Cabra

El Més Petit de Tots
El festival El Més Petit de Tots, que arrenca dissabte 17 de no-
vembre i s’allarga fins diumenge 25, torna ple de força amb
una programació que recull les creacions artístiques de més
qualitat que s’estan oferint actualment dins l’escena interna-

cional per als infants de fins a 5 anys i les seves famílies. La
programació s’estén a diverses ciutats de Catalunya. A Barce-

lona, la programació es concentra principalment al Mercat
de les Flors i també al SAT! Teatre. A la pàgina web del 

festival, www.elmespetitdetots.cat, podeu consultar tota la 
informació i trobar l’obra perfecta per als vostres fills i filles. 

La mítica banda Backstreet Boys torna als escenaris. Així
ho ha anunciat la promotora dels cantants que van fer
embogir mig món amb coreografies pensades al detall

i cançons com I want it that wayo As long as you love
me. La gira dels americans arribarà al Palau Sant Jordi
de Barcelona el 17 de maig i després continuarà per
altres ciutats europees com Londres o París. El públic
podrà escoltar en directe els temes del nou disc dels
Backstreet Boys, que sortirà al gener sota el títol DNA.

Però també hi haurà espai per als espectadors més
nostàlgics i s’oferirà un petit tast de les cançons més

populars d’aquesta boy band formada per Nick
Carter, Brian Littrell, A.J. McLean i Howie D. Els fans

incondicionals del grup van celebrar la notícia a
través de les xarxes socials, on van expressar la

seva emoció per tornar a veure en directe els seus
ídols després que hagin passat més de dues dèca-

des des del llançament del seu primer àlbum.   

N I C K  C A R T E R

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels mítics Backstreet Boys
La banda d’EEUU va treure el seu primer disc el 1996

Famosos

El grup torna als escenaris
Presentarà el seu nou disc a Barcelona el maig

Emoció entre els fans de la banda 
Celebren veure de nou en directe els seus ídols

QUÈ HA FET?

El sevillà dirigeix i és un dels protago-
nistes de la darrera sèrie exclusiva de
Movistar. La trama se situa en el Ma-
drid de la segona meitat del franquis-
me, on una de les secretàries de la Sec-
ción Femenina del règim, Ana Mari,
rep l’encàrrec d’infiltrar-se com a min-
yona a casa de l’actriu Ava Gardner, 
per espiar totes les seves activitats.

Arde Madrid
Paco León

| SNK 40th Anniversary
En el marc de les quatre dècades de la companyia, es tornen 

a editar tots els seus grans títols per a la Nintendo Switch.

La vida d’una família sempre suposa
un delicat joc d’equilibris entre els seus
diversos elements. Això és el que in-
tenta explicar Marta Rojals a la seva
tercera novel·la, on recorre quatre dè-
cades de traïcions, sacrificis i conflictes
entre els diversos membres d’una fa-
mília, que es troba enmig d’un context
de grans canvis socials i econòmics.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

David Selvas s’ha posat al capdavant
de S’acosta el mil·leni i Perestroika,
les dues parts de l’obra més famosa de
Tony Kushner, que aquest any celebren
25 anys. Un retrat descarnat del triomf
del neoliberalisme durant l’era Reagan,
que ara pren més rellevància que mai
davant la presidència de Trump.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Àngels a Amèrica
Tony Kushner

No t’ho perdis

Viu en línia
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DIJOUS 22 DE NOVEMBRE
19:00 Empar Moliner serà la convidada de la prò-

xima sessió del cicle Lletres en viu, una esto-
na amb l’autora... i parlarà de la seva obra. /
Biblioteca Pare Miquel.

FINS AL 17 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Recta final de la Setmana de la Cièn-

cia, amb multitud d'activitats adreçades a la
ciutadania i a les escoles per tal de divulgar
el coneixement científic. / Diferents espais de
la ciutat.

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE
16:00 La regidoria de Joventut oferirà una

nova sessió de mobilitat internacional amb
informació, orientació i assessorament als i
les joves que vulguin anar a l’estranger. / Ofi-
cina Jove.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
19:00 Clàudia Padilla (violí), Isabel Archs (vio-

lí), Gabriel Tornel (viola) i Berta Planell (vio-
loncel), el Quartet Vela, seran els encarregats
del concert Estones de clàssica. / Sala Cin-
quantenari de l'Ateneu.

DEL 20 AL 27 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Presos polítics a l’Espanya contem-

porània, l’exposició de Santiago Sierra que van
censurar a la fira ARCO de Madrid, arriba a la
vila de mà de la secció local d’Òmnium. / Sala
Piquet de l’Ateneu.

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE
SANT FELIU Creativitat per aprendre el nom de

la sessió organitzada per la regidoria de
Promoció Econòmica que donarà claus als jo-
ves emprenedors per encetar negocis (10:00).
/ Regidoria de Promoció Econòmica.

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
SANT BOI La cantant local Maria Martí s’enca-

rregarà del darrer concert del mes de la
quarta edició del cicle SantA Blues (21:00).
/ Casal de Casablanca.

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
ESPLUGUES Partit de futbol sala corresponent

a la vuitena jornada de la Divisió d’Honor en-
tre el Penya Esplugues i el Leganés Fútbol Sala
(16:00). / CEM Les Moreres.

SANT BOI Isabel Pozo s’encarregarà de
coordinar la sessió del club de lectu-
ra en anglès sobre The Woman in
Black. / Biblioteca Jordi Rubió.

‘The Woman in Black’, de Susan 
Hill, protagonista del Book club
Dimecres 21 de novembre a les 19:00

Darrers dies en els quals es podrà vi-
sitar l’exposició La Generació de Jujol,
on es pot descobrir l’esperit artístic de
la generació d’arquitectes contem-
porània a Jujol. / Ciutat Modernista.

Recta final de la mostra
‘La Generació de Jujol’

Fins al 9 de desembre

Enemigos públicos, una pel·lícula de Mi-
chael Mann protagonitzada per Johnny
Depp, serà la pel·lícula protagonista de
la pròxima sessió del cicle de cinema
negre. / Biblioteca La Bòbila.

‘Enemigos públicos’, de Michael
Mann, al cicle de cinema negre
Divendres 30 de novembre a les 18:00

SANT JUST Partit de futbol de la ca-
torzena jornada de Segona Catalana
entre l’Atlètic Sant Just i la Peña Má-
laga. / Municipal de Sant Just.

L’Atlètic Sant Just rep la
visita de la Peña Málaga

Dissabte 1 de desembre a les 18:00

agenda@comunicacio21.com

Esplugues Comarca EsportsSant JustSant Joan

P R O P O S T E S
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