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Les rebaixes es dilueixen
mentre el sector demana
consensuar una data d’inici

Berta Velasco, escollida millor
jugadora de Futbol Sala
de la temporada 2017-2018
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El trasllat de la planta de Gallina
Blanca colpeja Sant Joan Despí
L’empresa vol tancar la fàbrica per requalificar els terrenys i els treballadors posen el focus en l’Ajuntament pàg 8
SANT JOAN DESPÍ pàg 8

L’Ajuntament edita
un àlbum de cromos
sobre l’arquitecte Jujol

SANT JUST DESVERN pàg 9

Visita a Saragossa
per veure com el tramvia
transforma la ciutat
POLÍTICA pàg 9

Ha costat
Normalitat a Finestrelles després del caos inicial pàg 10

Perpinyà liderarà de nou
la llista del PSC a Sant Just
COMERÇ pàg 10

Llum verda d’Esplugues als
dos nous mercats municipals
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El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans
Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT
Una munió de gent preparada
per entrar en uns grans magatzems just abans de la seva obertura. Aquesta era la clàssica foto
que fins fa poc il·lustrava millor
l’inici de les rebaixes. La imatge,
però, ha perdut molta força en
els últims anys.
El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu esquema clàssic de vendes s’ha
anat difuminant, principalment
la campanya de rebaixes. El passat 7 de gener va arrencar, teòricament, una nova edició de
les rebaixes d’hivern. Teòricament perquè les rebaixes, enteses com abans, ja no existeixen.
“Les rebaixes com el període on

es feien descomptes per vendre
estoc acumulat pràcticament
han desaparegut. S’han convertit en una campanya comercial
més”, explica Joan Carles Calbet,
president de RETAILcat, la Unió
d’Entitats de Retail de Catalunya. Aquesta liberalització de les
rebaixes provoca que la gent
pugui trobar comerços que fan
descomptes durant la campanya de Nadal. “El 27 de desembre
hi va haver comerços que van començar a fer rebaixes, i el 2 de
gener també”, afegeix Calbet.
EL COMERÇ VOL CONSENS
Per intentar recuperar l’impacte que abans tenia el tret de sortida de les rebaixes, des del petit comerç demanen establir una
data de consens sobre l’inici d’aquesta campanya. “Caldria que
des del sector comercial s’acor-

di el dia d’inici perquè ens beneficiaria a tots”, afirma Calbet. El president de RETAILcat
remarca que el més important és
l’acord del sector i no el que marca la llei catalana del 2017, que
va flexibilitzar les dates tradicionals per fer promocions: el 7
de gener i l’1 de juliol.
EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de
les temperatures en comparació
al desembre. “Si es confirma la
baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil. Si no, pot estar en la línia o ser una mica pitjor”, conclou Calbet.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

BALANÇ4L’última campanya de Nadal ha anat una mica
millor que la de l’any passat i
ha aconseguit un augment
de vendes del 2%, tal com expliquen des de RETAILcat.
“Aquest any el Black Friday, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser
més fluixos”, explica Joan
Carles Calbet, president de
RETAILcat.
I és que no només les rebaixes han patit canvis en
els últims anys. La campan-

ya de Nadal ha vist com la
irrupció del Black Friday
trencava el seu antic tret de
sortida, que era el pont de la
Puríssima. Aquesta nova situació, tal com explica Calbet,
fa que la campanya de Nadal
“s’allargui massa i les vendes
no augmenten, sinó que es
desplacen i s’avancen al mes
de novembre”.
De fet, des de RETAILcat
ja fa temps que alerten que la
irrupció del Black Friday, tot
i tractar-se d’un tipus de campanya que no els convenç,
obliga a una revisió del model
del petit comerç.
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Els semàfors

La lupa

Sociocràcia
per Francesc Reina

Gallina Blanca

El 1985, una comitiva de miners arribats pràctica. Traços gairebé invisibles re- el principi del consentiment, una cosa
d'arreu del Regne Unit va encapçalar la cuperant senders que no surten als ma- semblant al què Camus va demanar a la
desfilada del Dia de l'Orgull Gai a Londres pes després de tanta autopista abusiva. seva generació: un activisme que atén la
al crit de "sabem que hi ha més proble- L'aprenentatge solidari va ser una pro- diversitat de pensament, una militància
mes fora de la mina". Aquest va ser el no- posta que va commoure l'alumnat d'un activa en la pregunta i la resposta, en la
ble gest que la Unió Nacional va voler re- institut d’FP de Badalona que va mun- negació a exercir cap tipus de domini destre a la Lliga de lesbianes i gais, molt as- tar un projecte al costat d'una associa- pòtic contra ningú. Una cançó sense llesetjats per la Dama de Ferro, la qual va ció de protesta contra els desnona- tra que només calia taral·larejar.
jugar la basa del VIH per acabar amb un ments; ambdues parts van aprendre
S'imaginen una unió d'éssers senproblema que alterava el silenci. La (molta gent que ara són líders socials han sibles en un rescat d’utopies? Que
LGTBI anglesa va ser el grup social que viscut aquestes experiències). S'imagi- algú posi en contacte les Kellys amb la
més suport va donar a les necessitats dels nen estudiants col·laborant en aturar un Xarxa Ibèrica d’Ecoaldees per recupevaguistes durant el temps que va durar desnonament? A la tele local no li va in- rar pobles morts que habiten els terrila lluita més llarga de la historis? Què passaria si joves
tòria anglesa, condemnant
republicans poguessin treEls conservadors amplien els seus èxits ballar colze a colze amb xamilers de famílies a l'atur, l'aïllament, la indiferència. A
vals de centres de menors
en proporció a la inhibició dels sectors per
morts i detencions.
trobar solucions quan
De la dècada dels 80 al
han d'abandonar-los als 18
de l’esquerra quan preval l’individualisme anys? La gent sense llar
nostre país s'extreuen importants ensenyaments, com
donaria un cop de mà a les
aquella unió que protagonitzaven dife- teressar la notícia. Els drapaires d'Emaus minses dotacions de bombers a canvi
rents col·lectius a favor de la defensa dels són persones marginades que conviuen que els facilitessin informació sobre piinteressos comuns, dels drets humans, amb la premissa que s'han d’ajudar. Van sos buits; els conductors d’ambulàncies
de la protecció als més febles. Ja feia anys unir esforços davant la injustícia tot do- podrien rebre molta més ajuda d’hoque la sociocràcia, ciència que vol dir go- nant motius a qui no tenia una raó per micides del trànsit, els infermers i les
vern de socis, enaltia les relacions hu- viure (aquesta dinàmica no té res a treballadores del sexe planificarien al
manes correctes davant de la situació de- veure amb el sopar de Nadal per als po- costat de psiquiatres la salut emociopredadora de certs partits que pateix la bres, o el repartiment d'aliments en nal i prevenció d’ansietats per reduir
nostra societat (cert alcalde de Barcelo- llargues cues benèfiques...).
aquest infart de l'ànima que causa
na es va passar un temps vivint a les caEls partits conservadors amplien els tanta destrossa en les famílies. La
ses dels líders veïnals). En la tradició pe- seus èxits en proporció a la inhibició dels LGTBI sortiria amb taxistes i els d’Udagògica no podia faltar aquesta in- sectors de l'esquerra quan preval l'indi- ber de la mà en una desfilada que requietud per crear correlacions humanes vidualisme i es busca l'exclusivitat i l'a- partís paquets de carbó en alguns raque generin intercanvis mútuament bandó d'allò comunitari. Per prevenir l'a- cons dels barris alts amb una nota: no
beneficiosos, de talent i experiència bús de poder, la sociocràcia va proposar hi ha tants enemics.

La família Carulla, propietària de la
marca de sopes Gallina Blanca, vol tancar la històrica fàbrica de Sant Joan Despí per requalificar els terrenys. Els treballadors demanen a l’Ajuntament que no
permeti que es perdin els llocs de feina.
pàgina 8

Sant Just Desvern

Les dones guanyaran presència als carrers del poble amb dos noms nous que,
a més, homenatjaran dues santjustenques que han dedicat la seva vida a l’art.
Es tracta de la pintora Soledat Sans i Serafini i la ballarina Marta Roig i Felip.
pàgina 9

FC Levante

Les santjoanenques, que van perdre la
categoria el curs passat, estan responent
amb escreix a la seva condició de favorites a la Preferent. El conjunt vermell ha
tancat la primera volta com a líder, amb
quatre punts més que les perseguidores.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@eduardvoltas
Així funcionen les fake
news. Un mitjà de comunicació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un economista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari lamentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

@apuente
Lo que vamos a comprobar es si en 40 años
nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nuevo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.
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@gebelque
Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupostos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, recordeu allò del SMI si no hi havia pressupostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per institucions centrals) a Catalunya.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@PeppeQuare
Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un
vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la valentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderito.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Repressió

Paraules i fets a Catalunya

per Xavier Diez

per Manuel Pérez

l líder de Ciutadans Albert Rivera i la seva parella, Beatriz Tajuelo, han trencat la seva relació després de quatre anys junts. Segons el portal de notícies The Luxonomist, la parella va partir
peres el passat mes de novembre. Rivera i Tajuelo es van traslladar a
viure l’any passat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

E

ahaf Mohammed al-Qunun, la jove saudita que havia demanat asil des de Bangkok per evitar haver de tornar a l’Aràbia Saudita després d’haver renunciat a l’Islam, ha aconseguit que Austràlia gestioni el seu visat d’acollida. La noia havia alertat que, si tornava al seu país, la seva vida corria perill.

R

l xef gallec amb Estrella Michelin Pepe Solla ha vist com una
gran quantitat d’usuaris de Twitter i Instagram esclataven contra ell després que compartís un missatge a Instagram amb la
frase “Espai lliure de violència de gènere i de Vox”, fent referència al
seu restaurant. Solla també ha estat defensat per molts usuaris.

E

’exboxejador professional francès Christophe Dettinger
ha estat el gran protagonista d’una de les protestes recents dels armilles grogues de França. En un vídeo que
s’ha fet viral, es veu a Dettinger enfrontant-se a un policia a
cops de puny. Posteriorment es va entregar a la policia.

L

n equip d’investigadors de la universitat britànica de Durham acaba de descobrir que el Gran Núvol de Magallanes,
una galàxia satèl·lit de la Terra, xocarà contra la Via Làctia en
algun moment dels pròxims 2.000 anys. El xoc, quan es produeixi,
provocarà l’expulsió del Sistema Solar de la nostra galàxia.

U
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Els problemes desllueixen
la inauguració de Finestrelles

2

Sant Joan lidera l’increment
del preu de l’habitatge

3

Clara Segura guanya el Premi Butaca
a millor actriu teatral

4

La Penya Esplugues tancarà l’any
amb tres partits exigents

5

Els regants del Llobregat
porten l’ACA als tribunals

Costa molt resumir en poques paraules una història d’una nació
que es va quedar sense estat al segle XVIII i que ha estat sistemàticament reprimida per un estat
que secularment l’ha intentat desnacionalitzar. Em proposo fer-ho,
a partir d’un conjunt de dades biogràfiques: la dels presidents del
Govern de Catalunya contemporanis, a partir de la restauració
d’un govern autònom el 1931,
quan es va establir la República
(gràcies en bona mesura al nacionalisme català, un dels grans responsables de derrocar la monarquia borbònica) fins a l’actualitat.
Dels nou darrers presidents,
des d’aquesta data fins a l’actualitat, cinc han passat llargues temporades a l’exili, dos han patit
presó per les seves idees democràtiques, vuit han estat objecte
de repressió administrativa, un,
després d’haver estat lliurat per
la Gestapo a Franco, a la França
ocupada, fou afusellat (per cert,
que l’estat sempre s’ha resistit a
demanar perdó o anul·lar un procés plegat d’irregularitats). Només un, José Montilla (20062010), únic que ha actuat d’acord
amb les instruccions de Madrid,
ha restat indemne... de moment.
La repressió als presidents no
deixa de ser la repressió sistemàtica, per delegació, als set milions
i mig de catalans, pel fet de ser-ho.
Espanya no ha canviat tant des
de l’època del Duc d’Alba.

Entre l’1 d’octubre de 2017 i avui,
rere un referèndum per la independència de Catalunya sufocat
amb brutalitat per l’Estat espanyol, el conflicte entre Catalunya
i Espanya ha viscut una constant
de repressió i desencontres. Repressió en la detenció dels líders
del moviment sobiranista en presó preventives que s’allarguen
més d’un any mentre es busca el
delicte i les proves de què acusarlos, amb multes, reclusions i
amenaces per part de l’Estat espanyol a qualsevol guspira de rebel·lia i amb paraules que, en nom
del diàleg i el sentit comú, només
amagaven la mà de ferro dels governants espanyols envers les
aspiracions catalanes. En aquest
període, el 21 de desembre de
2017, se celebraven unes eleccions
autonòmiques imposades des
del govern espanyol, que van
donar de nou el triomf a les forces independentistes.
I justament el 21 de desembre
de 2018 el govern espanyol decidia celebrar un Consell de Ministres a Barcelona, la capital de
Catalunya. Per poder-se reunir,
el govern espanyol va necessitar
ser envoltat de 9.000 policies,
amb una part important de la ciutat presa, literalment, per les forces de seguretat. Aquest aniversari representa, no només unes
eleccions imposades sota un estat d’excepció, sinó, a més, la violació dels resultats electorals en
no permetre la investidura de tres

dels candidats escollits pels ciutadans en unes condicions tan
dures. Era un nou capítol de la relació de sotmetiment que l’Estat
espanyol aplica a Catalunya.
Entre les decisions del contestat Consell de Ministres, en
fets mesurables, es troba la promesa de la inversió de 112 milions d’euros en infraestructures
a Catalunya.
Els que patim dia sí, dia també, la càrrega de l’Estat espanyol damunt nostre sabem, per
experiència, que és propaganda
falsa davant la resposta dels catalans a la presència a la capital
de Catalunya, Barcelona, del govern espanyol.
Al llarg del que portem del segle XXI, el dèficit entre el que els
catalans paguen en impostos i el
que hipotèticament reben en inversions manté un dèficit d’entre
el 8 i el 10 per cent del seu PIB, en
funció del mètode emprat per calcular-lo. Un mínim de 9.000
milions d’euros (M€) anuals.
Ara bé, el càlcul es fa sobre el paper, sense tenir en compte l’execució posterior, que en el cas català no arriba al 50% de mitjana.
A la pràctica, dels promesos
112M€ s’invertiran entre 55 i
60M€. Només el desplegament
de les forces repressores l’1 d’octubre de 2017 va tenir un cost de
87M€ segons fonts del govern espanyol. Posades una al costat de
l’altra reflecteixen la relació colonial que pateix Catalunya.

Línia Tres no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

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

A les xarxes

#AixòÉsVOX

@JordiMonros: Quan un llegeix les propostes de VOX per a Andalusia, al cap em
venen les següents paraules: INDIGNACIÓ, PREOCUPACIÓ i MAMA, QUINA POR!

#ElMisteriDelDron

@AliceTapiol: El tema del dron de Heathrow #dónaperpeliosèrie. El millor? A hores
d'ara podria ser tant una comèdia absurda
com un thriller trepidant.

#UnaFlorNoFaPrimavera

@albertjordan234: No hi ha color. L’equip del Cholo és el pitjor rival. Molt competitiu i bastant fiable. El Reial Madrid és
un equip en fase terminal.
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Cultura | Ja es pot comprar la rajola del 2018 als Museus
Gener 2019

La 19a rajola de la col·lecció dels Museus d’Esplugues, basada en el catàleg de la
fàbrica Pujol i Bausis, ja està a la venda. Aquest any, la peça, en relleu, és una flor
blanca de vuit pètals que fa referència a l’exposició ‘El Modernisme i les flors’.

Un Ple extraordinari aprova la
congelació de l’IBI d’aquest any
» La mesura evitarà que l’impost de béns immobles s’encareixi un 3%
» El 19 de gener arrenca la 6a edició dels pressupostos participatius
ECONOMIA4El govern local de
Pilar Díaz va haver de convocar
un Ple extraordinari el passat 9
de gener per evitar que l’actualització del cadastre impulsada
pel govern de l’Estat provoqués
una pujada de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) a la ciutat aquest
2019.
La qüestió és que el govern de
l’Estat va aprovar, el 29 de desembre, una actualització del cadastre que hauria suposat un increment del 3% del tribut per als
propietaris espluguins. Per evitar-ho, el Ple va haver d’aprovar
una rebaixa del tipus de gravamen que l’Ajuntament pot aplicar al coeficient decretat per
l’Estat. Gràcies a aquesta mesura, aquest any l’IBI no s’apujarà.
Al mateix Ple també es va decidir que el nou topall del valor
cadastral perquè les famílies
nombroses es puguin beneficiar
de la bonificació d’aquest impost
sigui de 99.407 euros.

ELS VEÏNS TRIEN
El pròxim 19 de gener es posarà
en marxa la sisena edició dels
pressupostos participatius. L’arrencada es farà a l’Espai Baronda amb una presentació i
un taller.
Aquest any, l’Ajuntament
hi destinarà una partida total de
280.000 euros, 13.000 més
que la de l’any passat, quan hi
van participar 1.400 persones.
Després de la presentació, els
veïns i veïnes podran fer les seves propostes fins diumenge
10 de febrer.

CANVIS AL SERVEI
D’ESCOMBRARIES
4Gràcies a una subvenció de l’AMB, s’han aprovat
una sèrie de canvis en el
contracte del servei de recollida d’escombraries i de
neteja viària. A banda de
fomentar la recollida selectiva, una de les novetats
més importants serà la
compra de quatre camions
d’escombraries nous.

Nespresso obrirà el seu centre
de comerç global a la ciutat

INVERSIONS4Nespresso obrirà la nova seu de comerç electrònic global a la seu que Nestlé
té a la ciutat, segons va avançar
Expansión. Esplugues serà el
lloc triat on la marca de cafè en
càpsules posarà en marxa, a
partir de l’1 de febrer, un centre
des del qual gestionarà el comerç electrònic del seu producte a tot el món.
Un dels motius que ha empès
la multinacional suïssa a de-

cantar-se per Esplugues és que,
recentment, ja havia traslladat
tot el departament de serveis digitals, software i tecnologies de
la informació de la companyia al
mateix edifici.
Aquest centre, que treballarà
per augmentar les vendes digitals
de Nespresso, donarà feina a
una quarantena de persones. Per
això, Nestlé ja ha començat a buscar els nous treballadors que afegirà a la seva plantilla.

Vox es desvincula de l’atac
feixista a la seu d’Esquerra

POLÈMICA4El partit d’ultradreta Vox es va desvincular, a
través d’un comunicat, de l’atac
feixista que va patir la seu d’Esquerra Republicana de Catalunya i Jovent Republicà el passat 4 de gener.
Aquest és el tercer cop, durant els darrers mesos, que algú
ataca el local dels republicans
pintant la persiana. I les tres vegades, l’autor dels fets ha pintat
el nom de Vox. Però des del
partit d’ultradreta asseguren
que “cap membre de Vox ha fet
les pintades” i neguen “rotun-

dament” que hagin participat
en “qualsevol acte contra la democràcia”. De fet, el partit condemna “qualsevol acte vandàlic
que es produeixi” i diu que es
tracta d’un acte de “falsa bandera” per desprestigiar-los.
Durant els últims mesos, les
pintades contra entitats o espais
vinculats al sobiranisme s’han
anat repetint, com per exemple
les esvàstiques pintades a l’escola bressol que va ser col·legi
electoral l’1 d’octubre o les que
van aparèixer a l’Ateneu contra
Adrià Carrasco.

Jordi Pérez Pineda serà el cap
de llista de Comuns i Podem

POLÍTICA4El Comú d’Esplugues ha triat Jordi Pérez Pineda
com a cap de llista per a les eleccions municipals del maig que
ve. En la segona assemblea entre els Comuns i Podem, que es
va celebrar el passat 20 de desembre, tots els participants van
acordar per unanimitat que Pérez Pineda sigui el candidat a l’alcaldia dels comuns d’Esplugues.
A més, el grup motor va assegurar que hi ha un principi d’acord per als sis primers llocs de
la llista que una altra assemblea
haurà de ratificar aviat.

Durant la trobada, una de les
qüestions que més es van comentar va ser la necessitat de començar a preparar les eleccions
municipals i que el partit tingui
presència pública amb el nom de
Comuns. A més, una comissió
municipal es dedicarà a coordinar la feina dels grups municipals d’ICV i de Canviem Esplugues a l’Ajuntament.
Un dels punts que es van criticar és el rebuig del PSC a la proposta de destinar el 30% de les
noves promocions d’habitatge a
pisos socials.
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Successos | Un home encasta el cotxe a la porta de TV3

Un home va xocar amb el seu cotxe contra la porta d’entrada de la seu de TV3 el
passat 9 de gener. L’home, detingut per la Policia Local després de donar positiu en el control d’alcoholèmia, ja havia intentat entrar a l’edifici el dia abans.

El trasllat de la planta de
Gallina Blanca colpeja la ciutat
» Els propietaris volen tancar la fàbrica per requalificar els terrenys
» Els treballadors es manifestaran per pressionar l’Ajuntament
Pau Massip
SANT JOAN
Els treballadors i treballadores
de la fàbrica que Gallina Blanca
té a la ciutat agraeixen el suport
rebut per part dels santjoanencs
des que es va saber que el grup
Agrolimen vol tancar aquesta
factoria històrica, que es dedica
a la producció de sopes deshidratades. Durant les festes, molts
veïns i veïnes han participat en
la recollida de signatures que han
promogut els treballadors per
evitar el tancament de la planta.
Per augmentar la pressió social contra aquesta decisió, des
de Comissions Obreres han explicat a Línia Tres que, durant
aquest mes de gener, els treballadors tenen previst organitzar
manifestacions al poble. L’objectiu és que l’Ajuntament no requalifiqui els terrenys on ara hi

Els treballadors es manifesten cada matí a la porta de l’empresa. Foto: Twitter

ha la fàbrica, operació que permetria a Agrolimen construir
un hotel, dos edificis d’oficines i
habitatges en els 55.000 metres
quadrats on ara té la fàbrica.
PROJECTE A LLARG TERMINI
Fonts de l’Ajuntament asseguren
que la requalificació encara no ha
començat, que l’empresa, de moment, no ha fet cap petició per
canviar els usos dels terrenys i que

quan ho faci, els partits del Ple seran els encarregats d’aprovarho o no.
A banda de les mobilitzacions, els treballadors es van reunir, el passat 9 de gener, amb representants d’alguns partits polítics al Parlament per explicar-los
la seva situació i per demanar que
no es perdin els llocs de treball i
que es treballi per recuperar la indústria a la comarca.

La farmacèutica Reig Jofre
amplia el seu centre a la ciutat

EMPRESA4La farmacèutica catalana Reig Jofre ha anunciat
que construirà un nou edifici de
3.000 metres quadrats al costat
de la planta que el grup ja té a la
ciutat. Aquest espai, que donarà feina a un centenar de persones, acollirà el nou centre de liofilització de l’empresa, que es
convertirà en el més gran de l’Estat i en un dels més grans del sud
d’Europa.
Amb aquestes obres, que

costaran uns 30 milions d’euros,
el grup farmacèutic vol augmentar un 30% la seva capacitat
de producció i així reforçar la
seva posició en mercats estratègics internacionals com França,
Suècia, Alemanya, Regne Unit,
Bèlgica o el Japó.
El passat 11 de gener es va fer
l’acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici, que va
comptar amb la presència de l’alcalde Antoni Poveda.

Tres milions d’euros
en inversions per al 2019

ECONOMIA4El govern d’Antoni Poveda va aconseguir aprovar
el pressupost municipal del 2019
al Ple del desembre amb el suport del PSC, ICV i CiU i els vots
en contra de SQEP, ERC, Cs i PP.
Els comptes per a aquest
any s’enfilen fins als 41,6 milions
d’euros i dedicaran gairebé 3 milions a fer inversions. A més, l’Ajuntament destinarà 3,4 milions
d’euros a l’empresa municipal
ADSA perquè els dediqui a la
promoció d’habitatge públic i
aparcament a la ciutat.
Algunes de les principals

partides on aniran a parar els
gairebé 3 milions d’euros en inversions seran el centre polivalent de la gent gran del barri de
les Planes, la millora de diferents
equipaments esportius municipals, la reforma de diferents
equipaments o la millora de la
mobilitat al municipi. A més, es
renovarà el sistema de neteja i
recollida de residus.
A banda, es mantindran els
plans d’ocupació locals, que preveuen contractar prop de 140
persones, i es mantenen les subvencions a empreses i comerços.

L’Ajuntament edita un àlbum
de cromos sobre Jujol

CULTURA4Donar a conèixer de
forma lúdica i creativa l’obra i la
figura de l’arquitecte Josep Maria Jujol entre els infants de la ciutat. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha editat un àlbum de
cromos col·leccionables que repartirà a tots els alumnes santjoanencs, des de primer fins a sisè
de primària.
La iniciativa, que forma part
dels actes de commemoració de
l’Any Jujol140, repassarà la vida
de Josep Maria Jujol des del seu
naixement. Un dels punts més interessants serà poder veure l’a-

rribada de l’arquitecte a la ciutat
i la seva implicació en la construcció de diferents edificis i monuments, com la Torre de la
Creu o la casa Serra-Xaus.
Aquells que vulguin completar la col·lecció podran trobar els
cromos als 120 comerços locals
que s’han sumat a la iniciativa.
Relacionat amb la celebració
de l’Any Jujol140, l’Ajuntament
ha firmat un conveni amb la
Universitat Internacional de Catalunya per organitzar les Jornades Internacionals Jujol, que es
faran al setembre.
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Educació | L’Ajuntament demana més places d’escola bressol

El govern municipal ha mantingut reunions amb diferents representants de la conselleria d’Educació per reclamar, sense èxit, la construcció d’una nova llar d’infants
que cobreixi la falta de places de 0 a 3 anys que, des de fa anys, arrossega la ciutat.

Visita a Saragossa per veure com
el tramvia transforma la ciutat
» Els alcaldes de Sant Just i Esplugues van visitar la capital aragonesa
» S’està estudiant la implantació del tramvia per la Carretera Reial
MOBILITAT4L’alcalde Josep
Perpinyà i el regidor de Mobilitat, Jordi Porta, van fer una visita a Saragossa el passat 9 de gener per poder comprovar, en
directe, quina ha estat l’experiència de la capital aragonesa
per integrar el tramvia al centre
de la ciutat. Al viatge també hi
van participar l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el regidor de
Territori i Sostenibilitat espluguí,
Eduard Sanz, a més de diversos
tècnics municipals i de l’Autoritat del Transport Metropolità. La
visita està emmarcada en l’estudi que s’està fent sobre la futura
implantació del Trambaix entre
els dos municipis per la Carretera
Reial.
L’objectiu de la visita era
veure com s’ha transformat, urbanísticament, el centre de la
ciutat, amb la integració del
tramvia dins la trama urbana de
la capital aragonesa. L’alcalde saragossà, Pedro Santisteve, va

L’alcalde Pedro Santisteve amb els representants. Foto: Ajuntament de Saragossa

explicar als representants polítics
com el tramvia conviu amb altres
tipus de transports públics, com
per exemple els busos. També va
mostrar de quina manera s’ha
aprofitat la transformació dels
carrers per on passa el tramvia
per donar prioritat als vianants,
ja que les voreres i les calçades
s’han posat al mateix nivell i
s’han eliminat les barreres al
centre de la ciutat.

Després de la visita pel centre de Saragossa, Perpinyà i
Díaz van coincidir a l’hora de valorar positivament el fet que
s’hagi aprofitat el pas del tramvia per transformar el centre de
la ciutat, reduint el trànsit de vehicles i donant prioritat als vianants i al transport públic. Els
dos creuen que és una bona
manera de fomentar una mobilitat més sostenible.

Josep Perpinyà tornarà a ser
el candidat del PSC a l’alcaldia

POLÍTICA4El Partit dels Socialistes ha triat Josep Perpinyà
com a candidat a l’alcaldia a les
pròximes eleccions municipals
del 26 de maig. La decisió es va
prendre en una assemblea oberta que es va celebrar el passat 18
de desembre al centre social El
Mil·lenari i que va comptar amb
la presència del Primer Secretari del PSC, Miquel Iceta.
Durant l’acte, el líder dels socialistes catalans va valorar la ca-

pacitat de treball, de diàleg i
d’entesa de Perpinyà, de qui va
dir que serà un alcalde “per a totes i tots”, que “mai no mirarà la
gent en funció de com voti”.
L’actual alcalde va dir que el
seu objectiu per als quatre anys
vinents és “continuar sent útils,
governant des de la centralitat”
i va afegir que el millor que té el
PSC és “treballar per a la gent,
escoltar-los i allà on hi ha un problema, resoldre’l”.

Les dones guanyen presència
als carrers de la ciutat

NOMENCLÀTOR4Per seguir
complint amb el compromís
d’incorporar la perspectiva de
gènere al nomenclàtor municipal, el Ple ha aprovat reconèixer
la trajectòria professional i personal de dues santjustenques
il·lustres.
Les homenatjades seran la
pintora Soledat Sans i Serafini,
que donarà nom al nou equipament que es construirà al costat
del pàdel Sant Just, a Mas Lluí,
i la professora de dansa Marta
Roig i Felip, que batejarà el nou
carrer que s’està obrint entre els

carrers Ateneu i Bonavista, on
ella té el seu estudi de dansa.
Per altra banda, els veïns seran els encarregats de triar el
nom per al nou parc que hi ha a
la cruïlla del carrer Major i la
Rambla. Fins al 20 de gener, els
santjustencs i santjustenques
poden triar el nom per a aquest
espai d’entre els tres més votats
en la primera ronda, que van ser
Plaça 1 d’Octubre, Parc de la
Rambla i Jardinets de la Rambla.
Tots els noms van ser proposats per una quinzena d’entitats locals.

Sant Just fomentarà
l’agricultura a Collserola

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha firmat un conveni amb el
Parc Natural de Collserola per
promocionar l’agricultura a les
terres de cultiu que formen part
de la Serra de Collserola. L’objectiu és reactivar l’activitat agrària en l’àmbit d’influència del
Parc i promoure sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles. Al conveni s’hi han sumat diferents municipis de l’àrea
metropolitana, que treballen per
impulsar la transició agroecològica de Collserola.
A banda d’aquest projecte, el

consistori també ha aconseguit
que el Ple aprovi un Pla Local
d’Adaptació al Canvi Climàtic,
que tindrà validesa fins al 2028.
El document, que vol millorar l’adaptació del municipi als
efectes del canvi climàtic, ha
detectat 26 riscos potencials associats a la sequera, a l’augment
de la temperatura i a les pluges
torrencials. Aquests fenòmens
poden provocar escassetat d’aigua, desertització del sòl i canvis
en el consum d’energia, conseqüències que s’han de combatre
amb solucions sostenibles.
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Sant Joan | El Fòrum de Comerç analitza la digitalització

L’impacte de la digitalització en el comerç, les noves formes de comprar productes i
serveis per part dels consumidors i l’aplicació de les noves tecnologies al petit comerç
van centrar el Fòrum de Comerç del 2018, que es va celebrar el desembre passat.

Gener 2019

Normalitat a Finestrelles
després del caos inicial
ESPLUGUES4El centre comercial
Finestrelles comença a funcionar
amb normalitat després d’un inici força caòtic. Així ho asseguren
a Línia Tres des del mateix centre, des d’on expliquen que “totes
les botigues estan obertes amb
normalitat”. Només hi ha tres
marques que encara no han aixecat la persiana, però asseguren
que és per motius interns de les
diferents companyies. A més,
destaquen que han tingut bona
afluència des de la inauguració,
que va ser el passat 27 de novembre, i que les xifres van “millorant cada dia”.
Així i tot, dues de les botigues
més importants que hi ha al
centre, l’hipermercat Alcampo i
la botiga de material esportiu
Decathlon, no van poder obrir
fins al passat 8 de gener, un cop
acabada la campanya de Nadal, però just a l’inici de les rebaixes de gener. Tal com va explicar el diari Ara al desembre,
moltes de les botigues no van poder obrir el dia de la inauguració perquè no tenien el permís

L’alcaldessa d’Esplugues en la inauguració de l’Alcampo. Foto: Alcampo

d’obertura, una llicència que
depèn de l’Ajuntament.
En aquest sentit, des del centre asseguren que “els permisos
de les botigues depenen d’elles”.
Des del consistori expliquen que
ara “ja està tot resolt” després que
acceptessin la primera ocupació
del centre, un tràmit a través
del qual l’Ajuntament accepta la

primera utilització d’un edifici de
nova construcció.
Pel que fa a la mobilitat, un
dels altres problemes que s’han
trobat els clients del centre comercial, des de Finestrelles asseguren que el túnel de sortida
que connecta directament amb la
Ronda estarà enllestit aviat, però
no donen cap data concreta.

Llum verda d’Esplugues als
dos nous mercats municipals

MERCATS4El Ple que es va celebrar el passat 19 de desembre
va aprovar els projectes constructius dels mercats municipals de La Plana i de Can Vidalet. Les propostes van rebre el suport del PSC, Cs, ERC, PP, ICV
i PDeCAT, mentre que la CUP i
Canviem Esplugues s’hi van posicionar en contra i els dos regidors no adscrits no van voler votar aquest punt de l’ordre del dia.
La cadena de supermercats
Lidl serà l’encarregada de construir els dos nous equipaments,
tal com va aprovar la Junta de

Govern Local el 24 de novembre
del 2017.
La companyia alemanya té
previst començar, aquest mateix
febrer, les obres dels dos edificis,
que inclouran el mercat, un supermercat i un aparcament soterrani. El que no hi haurà, de
moment, són els habitatges socials que estaven previstos en el
primer projecte. De fet, Canviem Esplugues va dir que “l’objectiu inicial no s’ha complert” i
va demanar que es faci la cimentació per poder fer l’habitatge social a mitjà termini.
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Sant Joan | El Levante las Planas segueix liderant la Preferent

Cinc victòries i un empat en les darreres sis jornades. El sènior femení del Levante las Planas
segueix ferm al capdavant de la Preferent amb 32 punts, quatre més que el Vic. Les vermelles
afrontaran els primers partits de la segona volta contra el CF Manu Lanzarote i el Sabadell.

La Penya Esplugues, a punt
per a la segona volta de la lliga
» El primer equip femení va perdre el primer partit de l’any a Múrcia
» El sènior masculí tancarà la primera meitat del curs com a líder
Pau Arriaga
ESPLUGUES
El 2019, que promet ser apassionant, ja està en marxa per a
l’AE Penya Esplugues. El conjunt de Robert Caneda afronta un
any ple de reptes, però que ha començat amb una derrota a la
pista de la UCAM El Pozo Murcia (3-2) en un partit que les espluguines van començar guanyant amb gols de Laura Oliva i de
Cèlia Catà però que les locals
capgirarien en una recta final de
partit frenètica.
La derrota fa que l’equip
perdi una mica de pistonada (i
tres punts respecte el Burela i
l’Atlético Féminas), de manera
que els dos pròxims partits, que
l’AEPE jugarà a casa, han de servir per recuperar sensacions.
Les de Caneda tancaran la primera volta el dia 19 contra la

Universidad de Alicante i estrenaran la segona el dia 26 contra
el Femisport.
SOLIDESA A TERCERA
Malgrat aquesta relliscada a Múrcia, el curs està sent excel·lent,
igual que el del sènior masculí, líder del grup 2 de Tercera, i que
clourà la primera volta al capdavant de la classificació.
L’últim partit d’aquesta primera meitat del curs (el dia 19 a
les vuit del vespre a les Moreres)
serà un examen contra el tercer,
l’AE les Corts UBAE.

BERTA VELASCO,
LA MILLOR DEL CURS
4El 2018 va acabar amb
una notícia excel·lent per al
club. Berta Velasco, capitana del primer equip, va
ser escollida millor jugadora de la temporada 201718 pel Comitè Nacional de
Futbol Sala. La ‘10’ de la
Penya Esplugues va recollir
aquest reconeixement el
mes passat a las Rozas.

Handbol Esplugues i CH Sant
Joan, dinàmiques desiguals

HANDBOL4El 2019 ja ha començat per a l’Handbol Esplugues, que va veure perdre el primer partit de l’any per un ajustat 28-27 a la pista del filial del
BM Granollers el passat dia 12.
Després d’aquest resultat, el conjunt blau cau fins a la setena plaça, i ara està empatat amb el CH
Sant Esteve. El partit a casa contra el Poblenou, la visita a la Salle Bonanova o el partit contra el
Sanes seran els pròxims reptes.

Per la seva banda, el CH Sant
Joan visitarà el pavelló Josep
Maria i Llavina, la pista del Club
Handbol Palautordera, el pròxim
dijous 17. Els santjoanencs són
avantpenúltims, però un bon resultat (contra un equip que encadena tres victòries) podria servir perquè escalessin posicions.
Altres reptes d’aquest tram inicial
de la segona volta seran la visita
a Sarrià de Ter o el partit a casa
contra el Sant Cugat.

El Jujol empata contra el
Molina en l’estrena del 2019

Un punt en el retorn a la competició. El sènior masculí del Jujol Jokers va sumar un punt en el primer partit de la segona volta, el
passat diumenge 13 a casa contra un dels seus rivals directes, el
Molina Sport ACEGC (5-5). Els
visitants acabarien obtenint el
punt de bonus a la pròrroga.
Després d’aquest últim resultat, el conjunt verd es manté
en la cinquena plaça amb 13
punts, entre els gran canaris i el
Metropolitano, que serà el prò-

xim rival del conjunt santjoanenc, en un partit que es jugarà
el pròxim dissabte a dos quarts
de vuit a Bilbao.
Després d’aquest desplaçament a la capital de Biscaia, el Jujol Jokers posarà el punt final a
aquest primer mes de l’any amb
un nou partit a Sant Joan contra
el CHC Las Rozas (el dissabte 26
a les cinc de la tarda), mentre que
el primer repte de febrer serà el
segon cap de setmana d’aquell
mes i farà que l’equip viatgi al Vallès Occidental per jugar a la
pista del segon, el Rubí.

El CH Sant Just inicia el segon
tram de la Nacional Catalana

El sènior masculí del
CH Sant Just de Ferran Pujalte ha començat la segona fase de la
Nacional Catalana, el tram en el
qual es decidirà si el conjunt
groc té opcions de pujar a la lliga OK Plata. L’estrena, però, no
va acabar com els santjustencs
haurien volgut, ja que van perdre
en el seu desplaçament a la pista de l’HC Piera (7-3).
El format de competició fa
que tots els equips d’aquest grup
1 de la segona fase de la competició arrosseguin els resultats

que van aconseguir contra els altres equips, de manera que, ara
mateix, el Sant Just és a la cua de
la classificació.
Tot i això, els de Pujalte tenen
temps per donar-li la volta a
aquesta situació. El calendari
immediat de l’equip groc farà que
l’equip rebi l’HC Sentmenat el
pròxim diumenge 20, que tanqui
el primer mes de l’any una setmana més tard a Sant Sadurní
contra el filial del Noia Freixenet
i que comenci el febrer, el diumenge 3, amb un partit a casa
contra el CPH Olot.
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| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la
factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.

Famosos

No t’ho perdis

La projecció internacional de Rosalía no para de créixer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que
es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb cantants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut
compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al
Coachella serà la segona que protagonitzarà una artista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les persones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir
en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de
maig a l’1 de juny a Barcelona.

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,
que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arribada de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions
de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimonis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco
Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís
Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.

Llibres
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Ser una de les cantants del moment

ÉS FAMÓSA PER

‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

?

Actuarà al festival Coachella

QUÈ HA FET

La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia
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A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Els fans celebren el seu nou èxit

Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

Música

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

Flors mentre visqui
Lildami

La Xuela és una dona fidel als seus principis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonista d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el posterior abandonament per part del pare.
El llibre sortirà al febrer.

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Civil que es dirigien cap a Morelia, a Mèxic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.
Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogràfica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consolidació després d’anys de feina. Enderrock va avançar fa dies el single del terrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Pelis i sèries

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld
Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire,
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure
amb el malvat Comte Olaf.
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Esplugues
DIJOUS 24 DE GENER
18:00 Les teves competències. Punts clau en la
recerca de feina! és el nom del taller per definir punts forts en el moment de cerca de feina. / Oficina Jove d’Emancipació.

Una sessió de cuina oriental
per preparar gyozas i baos
Dimecres 30 de gener a les 19:30

PROPOSTES

Sant Joan

Chenoa fa un concert al
teatre Mercè Rodoreda
Divendres 26 de gener a les 21:00

La cantant mallorquina Chenoa, una
de les concursants de la primera edició d’Operación Triunfo, arriba a la ciutat per fer un concert amb els seus
grans èxits. / Teatre Mercè Rodoreda.

DILLUNS 21 DE GENER
20:30 Una sessió per llepar-se els dits. El Bulevard
enllesteix un taller pensat perquè joves que
tinguin entre 12 i 17 anys puguin aprendre
a preparar creps, dolces i salades. / Casal de
Joves El Bulevard.
Petites joies de la gastronomia oriental. En aquesta sessió monogràfica de
cuina s’ensenyarà com preparar delicioses gyozas i baos. / Oficina Jove d’Emancipació.

DES DEL 7 DE FEBRER
Tarda El dijous 7 del mes que ve s’estrenarà l’exposició de Jujol, grans dibuixos, una sèrie
d’il·lustracions fetes per Josep Maria Jujol i procedents del seu arxiu personal. / Centre Jujol Can Negre.

Sant Just

DIVENDRES 18 DE GENER
20:00 Migracions avui: Europa i les fronteres. Acolliment o rebuig? és el nom de la primera conferència del Grup de Tertúlies de l’Ateneu que
tindrà la presència d’Oriol Amorós. / Sala Piquet de l'Ateneu.

TOTS ELS DIUMENGES
Matí Espai de trobada entre la pagesia del Parc
Agrari del Baix Llobregat i els consumidors,
que ofereix la possibilitat de comprar directament fruites i hortalisses de proximitat i/o
ecològiques. / Parc de Torreblanca.

Comarca

Blai Senabre arriba a Sant
Boi amb la seva Hora del conte
Divendres 25 de gener a les 18:00

SANT BOI El narrador Blai Senabre serà
l’encarregat de coordinar la primera sessió de l’any de L’hora del conte. / Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Esports
DISSABTE 19 DE GENER
ESPLUGUES Partit de futbol sala de la quinzena jornada de la Divisió d’Honor femenina entre l’AE Penya Esplugues i la Universidad de
Alicante (16:00). / CEM Les Moreres.

El CH Sant Joan estrena l’any
a casa rebent el CH Sant Cugat
Dissabte 26 de gener a les 18:00

DIUMENGE 27 DE GENER
SANT BOI Un muntatge que recorre cronològicament els episodis més importants de la vida
i obra lorquiana, des de la seva infància a Fuentevaqueros fins al seu assassinat el 1936
(19:00). / Can Massallera.

DIMECRES 30 DE GENER
SANT FELIU El penúltim dimecres del mes es farà
una lectura de Frankenstein, la gran obra de
Mary Wollstonecraft Shelley (19:00). / Biblioteca Montserrat Roig.

SANT JOAN Partit d’handbol de la 17a
jornada de la Primera Nacional masculina entre el Sant Joan i el Sant Cugat. / Poliesportiu Salvador Gimeno.
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