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A la regió metropolitana de Bar-
celona es generen més de la mei-
tat del total de tones de residus
municipals de Catalunya. La ges-
tió de residus, no només d’a-
questa zona, sinó de qualsevol lloc,
és un dels grans reptes que tenim
com a societat. Així ho veu la Unió
Europea, que recentment ha im-
pulsat un paquet  de mesures le-
gislatives que tenen per objectiu
aconseguir un salt qualitatiu en les
xifres de reciclatge. L’objectiu eu-
ropeu és avançar cap a l’anome-
nada economia circular, un mo-
del econòmic on els recursos s’u-
tilitzen i s’aprofiten de forma efi-
caç i es redueixen els residus.

Així doncs, el repte que s’obre
al conjunt de l’àrea metropolitana,
amb Barcelona al capdavant, és
majúscul. I és que actualment els
residus que es reciclen en aques-
ta zona no arriben al 34%  –al con-
junt de Catalunya són el 38,5%–,
quan la Unió Europea ha deixat
clar que el 2020, que és a tocar, els
residus reciclats haurien d’arribar
al 50%, mentre que el 2025 la xi-
fra ja hauria d’enfilar-se al 55%. 

Per aconseguir aquesta millo-
ra, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha posat en marxa
canvis en l’actual model de reco-
llida, amb una aposta pels siste-
mes més individuals i els incentius
a la recollida. Eloi Badia, vicepre-
sident de l’AMB, afirma que “en-
cara queda molt camí per recórrer,
especialment en els municipis
grans i mitjans, però l’experiència
ens està demostrant que amb
canvis en la recollida i voluntat po-
lítica es poden assolir els objec-
tius”. Cal destacar la realitat de
municipis com Tiana o Sant Just
Desvern, que ja compleixen els ob-
jectius europeus, o Montgat, que

s’hi està acostant. “Aquest 2018
veurem un salt important en les
dades totals de recollida”, afirma
convençut Badia. Una altra es-
tratègia que ha començat a apli-
car l’AMB és la de modificar la fis-
calitat sobre el tractament de re-
sidus. És a dir, els municipis que
augmentin els nivells de recollida
selectiva pagaran menys pel trac-
tament dels seus residus.

EL MODEL ACTUAL, ESGOTAT
La necessitat d’implementar can-
vis per aconseguir un sistema de
recollida de residus més eficient i
sostenible és evident. Amb el mo-
del actual de recollida segregada
per contenidors l’any passat va
augmentar un 2% la generació de
residus a l’àrea metropolitana. És
per això que Badia  apunta que fan
falta acords de país per assolir els
objectius europeus: “Cal una nova
llei de prevenció de residus que
promogui canvis importants pel
que fa a la producció o el consum”.

De fet, els acords de país que de-
mana Badia es troben a la futura
llei de residus de Catalunya, fre-
nada per l’aplicació del 155.

“MESURES OBLIGATÒRIES”
Qui també hi té molt a dir en tot
plegat són les entitats ecologistes.
Des d’Ecologistes en Acció, el
responsable de residus, Vicenç  Vi-
lana, afirma que la recollida se-
gregada per contenidors “està es-
tancada des del 2010”. Vilana, que
en aquest sentit fa el mateix diag-
nòstic que l’AMB, té clar quin és
el principal motiu que provoca
que a l’àrea metropolitana, i tam-
bé a Catalunya, no s’arribi al 40%
de residus reciclats. “La gent que
separem els residus som els que
estem conscienciats i l’única ma-
nera per conscienciar el 60% res-
tant és  apostar per sistemes obli-
gatoris com el porta a porta”,
afirma Vilana convençut. 

A banda del sistema porta a
porta, Vilana apunta dues mesu-

res més que considera impres-
cindibles: el sistema de dipòsit de
retorn per als envasos i augmen-
tar els cànons que paguen els mu-
nicipis pels residus que es gene-
ren. “Si la gent paga per un envàs,

després el tornarà per recuperar
els diners. A Europa es fa i, en el
fons, es tracta de copiar el que
funciona”, diu Vilana. Sobre el cà-

non, el Parlament ja va aprovar fa
més d’un any que el 2020 es pa-
guin gairebé 50 euros per tona de
residus. De fet, això ha provocat
que la xifra de municipis que
aposten pel porta a porta hagi
augmentat.

I LES CIUTATS GRANS?
El sistema porta a porta, però, s’ha
implementat principalment en
municipis petits, de menys de
15.000 habitants. Per aconseguir
millorar el reciclatge de residus és
fonamental que les ciutats grans
apostin per aquest sistema, cosa
que de moment sembla una mica
més complicat. A Barcelona, de
moment, s’ha començat a fer una
prova pilot al nucli antic de Sarrià.
“A Romà i Milà, per exemple, s’es-
tà fent. Si es vol, es pot fer, i és
molt important que Barcelona
acabi apostant per aquest model.
Si a la capital es fa i funciona, s’a-
cabarà implementant a molts
més llocs”, conclou Vilana. 

Albert Ribas
BARCELONA

Insostenible
» Només es reciclen el 34% dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona

» La UE vol que al 2020 la xifra pugi fins al 50% i l’AMB ja està impulsant un nou model de gestió

El reciclatge dels residus és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. Foto: Arxiu

LA CLAU ÉS TOCAR LA
BUTXACA DE LA GENT

4Josep Maria Tost, director
de l’Agència de Residus de
Catalunya, apunta que per
arribar a les xifres de la UE
cal “individualitzar la taxa”.
“La clau és anar a la butxa-
ca de la gent. Els que reciclen
i els que no ho fan han de
pagar diferent i cal treure la
taxa del que es paga del re-
but de l’aigua o l’IBI”, afegeix. 
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La lupa

per Laura Pelay

Universitat sota sospita

Primer va ser Cristina Cifuentes amb el
seu famós màster de la Juan Carlos I. I
ara arriba el de Pablo Casado, vicesecre-
tari general de comunicació del PP, en
dues parts: primer amb un altre màster
de la mateixa universitat, i ara planen da-
munt seu sospites sobre com va obtenir
la llicenciatura en Dret en un centre
adscrit a la prestigiosa Universitat Com-
plutense de Madrid.

Sembla mentida que aquella dreta li-
beral amant de la meritocràcia i que dei-
xa a l’individualisme el camp
lliure com a model social,
ara fulmini el prestigi de la
universitat amb impunitat.

Als nostres centres su-
periors, els alumnes fan ver-
daders esforços diaris per
estudiar: a Catalunya espe-
cialment, amb unes taxes desorbitades,
uns horaris impossibles de combinar
amb la feina i un futur incert. Allà con-
viuen amb un professorat doblement víc-
tima de les retallades. Han patit dismi-
nucions salarials a la vegada que veuen,
impotents, com la precarietat ja és es-
tructural als centres. On abans els asso-
ciats eren un complement, avui fan un pa-
per nuclear a la docència esdevenint fal-

sos associats o falsos interins associats. A
més a més, tot el col·lectiu d’investigadors
predoctorals, postdoctorals, col·labora-
dors, lectors i agregats interins pateixen
una forta incertesa.

Però els mals són endèmics. Amb pro-
blemes de transferència i de connexió
amb l’empresa, amb greus dificultats
per atreure talent.

I malgrat tots els malgrats, la uni-
versitat, orgullosa, ha resistit. Gràcies a
la feina del professorat, alumnes, PAS...

és a dir, de tot el col·lectiu que ha tirat en-
davant amb un model infrafinançat i in-
fradotat de personal.

I tota aquesta gent no es mereix que
la sospita plani sobre la universitat.
Aquestes persones formen part d’una co-
munitat el prestigi de la qual rau, en
bona part, en fer que la societat avanci.
I de cap de les maneres pot haver-hi om-
bra de sospita que uns alumnes tenen

privilegis i que no s’han d’esforçar tant
com els altres. Perquè en el fons, deva-
luem la institució. I una societat amb una
universitat sense prestigi és una socie-
tat sense ànima.

En els pròxims dies caldrà estar
atents.

Durant tota la setmana el sector de
l’ensenyament universitari viurà mo-
bilitzacions i vagues per demanar
que es regularitzi d’una vegada per to-
tes la figura dels associats, que es posi

fi a la contractació fraudu-
lenta i per reclamar que es
reobri una taula de diàleg
“efectiu”.

També haurem de veu-
re com es desenvolupen les
investigacions sobre el cas
dels màsters i la carrera.

Tant de bo tot fos una confusió, però
no serà així. Sembla que hi ha hagut es-
tudiants de primera i de segona. Per-
sones que no dormen per passar exà-
mens i altres que amb una trucada ho
aproven tot. I el pitjor que podria pas-
sar és que aquests casos quedessin re-
solts amb impunitat.

Publicat a El Nacional.cat

Hi ha persones que no dormen per 
passar exàmens i altres que amb 

una trucada ho aproven tot

Parlen els
veïns

Sharon
Fora de les zones del
centre, on hi ha més
turisme, tampoc se
n’hi veuen tantes,
perquè les voreres
tampoc ho perme-
ten. De fet, fins i tot

estaria bé tenir més terrasses a més llocs
de la ciutat, per poder gaudir-les. Jo en po-
saria més, i també més zones verdes.

Lucas
Hi ha barris, com el
Raval o el Gòtic, on
ja estan limitades
perquè els carrers
són estrets i és im-
possible caminar si
hi ha terrasses. De

fet, en general on hi ha voreres amples és
on s’habiliten espais per posar terrasses.
Estic conforme amb la situació actual.

Sandra
Crec que la quantitat
que hi ha ara està bé.
Les terrasses formen
part de la nostra cul-
tura de fer molta
vida al carrer. Crec
que més que limitar

el nombre de terrasses als carrers amb vo-
reres estretes, potser seria millor intentar
arreglar i ampliar aquestes voreres.

Xavier
Crec que s’ha de tro-
bar un punt inter-
medi entre el lleure i
el descans dels veïns,
per no molestar nin-
gú, però la sensació
general que tinc és

que moltes vegades fins i tot en falten, per-
què sempre estan plenes. Caldria obrir-les
a llocs que no fossin conflictius.

Creus que hi ha massa terrasses o veus bé les que hi ha?
per Toni Enguix

Els semàfors

David Castillo
El cicle Calidoscopi, el director del qual

és l’escriptor, poeta i crític literari David
Castillo, va omplir el passat mes de

maig 21 equipaments del districte amb
diferents activitats culturals. Una pro-

posta, sens dubte, molt interessant. 
pàgina 8

Policia Nacional
Nou episodi desagradable amb estela-
des pel mig. La Policia Nacional que hi

havia a l’estadi de Castalia, a Castelló, va
requisar estelades i va retenir tres afi-

cionats del Sant Andreu en el partit que
els quadribarrats van jugar el dia 3. 

pàgina 13

Josep Bargalló
El nou conseller d’Ensenyament ha afir-

mat que un dels seus primers objectius
serà encarar el problema de les places

de P-3 a l’escola pública. Tot i la 
declaració d’intencions, caldrà que 

aviat es passi de les paraules als fets. 
pàgina 8
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Autocomplaent i sense un
bri de crítica. Així diu que
va ser el balanç que va fer

Colau dels seus tres anys de man-
dat. Quin és el que en fa vostè?
Vaig dir això del seu discurs perquè
em va semblar excessivament opti-
mista, a banda d’apropiar-se d’ini-
ciatives que van néixer en l’anterior
mandat o que tenen altres prota-
gonistes, com el sector empresarial.
Hagués preferit un discurs que va-
lorés el potencial de la ciutat i que
es marqués un repte per a la prò-
xima legislatura, que ha de passar
per tenir més consens polític i social.

Li hem sentit dir que les úniques
coses que funcionen a la ciutat
les va començar Trias. Tan mala-
ment ho està fent Colau?
Valoro la feina feta durant l’etapa
Trias perquè sovint ens oblidem que
era el moment de la crisi i que hi
havia un Ajuntament fragmentat.
Colau ha tingut un discurs extre-
madament acomplexat amb de-
terminades qüestions, com ara la
seguretat. També va fer moltes
promeses sobre habitatge que no

s’han pogut complir, ja que va
creure que tot depenia de l’Ajun-
tament. Hi ha hagut mancances
de gestió i una excessiva ideologia.

Sigui com sigui, hi ha enquestes
que apunten que Colau podria
tornar a guanyar les eleccions.
No menystinc cap enquesta ni cap
tendència, però estic parlant amb
molta gent i conec molts sectors
que es manifesten clarament dece-
buts amb la gestió de Colau. Si jo
hagués de fer la meva enquesta
particular, no trobaria per enlloc
que hi hagi un ambient procliu a
què pugui revalidar la seva victòria. 

Segons les mateixes enquestes,
vostès ho tindrien complicat per
guanyar les eleccions, amb la pu-
jada d’ERC, la possible irrupció
de Manuel Valls...
No sabem si Manuel Valls serà can-
didat o no... De moment no ho és.
El que sí que mostren les enquestes
és un escenari que crec que serà
real: el de la fragmentació. I això em
porta a treballar per la màxima uni-
tat dels partits sobiranistes perquè
no es pugui tornar a repetir el que
va passar fa tres anys. 

Ara que treu el tema de la unitat,
parlem de la possible candida-

tura unitària independentista...
Fa poc Alfred Bosch ens deia que
no ho acaba de veure clar. Ell de-
fensa que s’ha de posar per da-
vant un projecte de ciutat.
Jo també reivindico un projecte de
ciutat, amb aspectes en els quals
podem coincidir plenament amb
Bosch, com ara la capitalitat de Bar-
celona. Estic d’acord amb ell que
l’alcaldia ha de ser per millorar la
ciutat, per fer polítiques públiques i
per defensar els drets i les llibertats,
que en aquests moments es troben
força en entredit. Amb Bosch n’hem
parlat i en continuarem parlant.

Com han anat les converses?
Bé. Molt cordials i molt correctes.
N’estic contenta.

Però apunten cap a la llista uni-
tària?
És molt aviat per dir-ho, però en tot
cas som molt honestos l’un amb
l’altre posant sobre la taula els nos-
tres plantejaments. En el meu cas,
també el desig de poder treballar
conjuntament. Ara bé, és veritat
que hi ha diferents maneres d’a-
proximar-se a aquesta unitat.

No cal que sigui amb una candi-
datura unitària?
A mi m’agradaria. Jo defenso les

candidatures unitàries. Pertanyo a
un partit que les ha defensat des de
fa molts anys. En tot cas, queda
temps i podem continuar treballant
per aproximar-nos, fent sempre
compatible aquesta idea amb el
projecte de ciutat, que és impor-
tantíssim.

Perquè una candidatura unitària
pogués prosperar, algú l’hauria
de liderar. Bosch defensa el seu
lideratge. En el seu cas, és una
condició irrenunciable la d’en-
capçalar la llista?
Crec que el plantejament de Bosch,
i que jo comparteixo, és molt legítim,
atès que jo també he estat escollida
pel meu partit en unes primàries. Dit
això, les circumstàncies en les quals
ens trobem des de fa temps ense-
nyen que en determinats moments
cal prendre decisions que inicial-
ment no es consideraven. Si parlem
d’assumir un lideratge, en els darrers
mesos i anys hem vist que hi ha
hagut molta generositat.

Els famosos passos al costat.
Jo defenso la meva candidatura. De
moment és molt aviat per obrir
noves portes, però també és agosa-
rat tancar-les totes. Jo em presento
per ser alcaldessa, però el context i la
necessitat de posar-nos d’acord aca-

barà determinant quina decisió s’ha
de prendre. I si aquesta decisió im-
plica generositat per part de tots, hi
haurà de ser.

Vostè estaria disposada a fer
unes primàries obertes, tal com
demana Jordi Graupera? Recent-
ment s’han reunit...
En la trobada, que va ser molt
cordial i positiva, Graupera ens va
explicar el seu plantejament i jo
vaig poder fer-li algunes pregun-
tes. En tot cas, crec que la seva
proposta comença la casa per la
teulada. Hem d’analitzar primer
què volem.

En això coincideix amb el que diu
Bosch.
[Somriu] Perfecte! Hem de compar-
tir molt el que volem des del punt
de vista de ciutat i, en tot cas, de les
primàries només en puc dir coses
bones, però hem de desvincular una
cosa de l’altra. Amb Graupera coin-
cidim en la necessitat d’anar junts, o
al màxim de junts possible, perquè
la victòria d’un alcalde o alcaldessa
independentista sigui factible. Però
fer-ho dependre gairebé tot d’unes
primàries obertes no ajuda que ens
aproximem. I queden moltes coses
per discutir sobre el funcionament
de les primàries que ell planteja.4

Neus Munté
Candidata del PDeCAT a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“Conec molts sectors clarament 
decebuts amb la gestió de Colau”
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3I el moviment de Ferran Mas-
carell com el veu?
Mascarell és una persona que conec
molt. És molt interessant, molt culte
i té Barcelona al cap. Pot fer aporta-
cions interessants a la futura gover-
nabilitat de Barcelona. 

El veuria com un possible cap de
llista de la candidatura unitària?
El veig com una persona que pot
aportar molt, no m’atreviria a dir si
com a cap de llista o no.

De consens, ens referim. Perquè
si vostè no cedeix, Bosch tampoc
i han d’anar junts, algú hauran de
trobar. 
Persona de consens, segur, i per-
sona que té coses molt interes-
sants a dir sobre Barcelona també.
Però la diferència és que estem
parlant d’uns candidats escollits
pels seus partits i d’altres que s’es-
tan aglutinant entorn de diferents
idees o estructures amb qui tenim
la responsabilitat de parlar.

Acabi havent-hi candidatura uni-
tària o no, quina llista té al cap?
Pensem en els actuals regidors
del PDeCAT, per exemple. Creu
que alguns haurien de fer un pas
al costat perquè puguin entrar
cares noves?
Les cares noves sempre són neces-
sàries en tota etapa que comença.
Dit això, el conjunt  de la llista, en ter-
mes del PDeCAT, ha de passar per
un debat que farem per aprovar un
reglament sobre la seva confecció.
És una altra novetat, a banda de les

primàries. Segurament hi haurà l’ex-
cepció d’uns pocs llocs, ja que és
comprensible que el cap de llista
pugui disposar d’uns mínims llocs
per ubicar-hi persones que consi-
deri que poden enriquir la candida-
tura. Però tot ha de passar per un
debat obert amb els associats.

Ha parlat de noms que els triarà
la cap de llista.
Més que noms, perfils.  

Pensa en perfils que vindran de
fora o que ja són al partit?
A mi les aportacions de persones
independents m’atrauen moltíssim. 

Una certa renovació es veurà, per
tant.
És que crec que forma part d’allò

que toca quan es comença qualse-
vol nova etapa. És imprescindible. 

Joaquim Forn, el qual Trias havia
triat com el seu possible successor,
ara és a la presó. Pot tenir algun
paper en el seu projecte?
Tant de bo el pugui tenir. Si Forn no
es trobés injustament a la presó,
molt probablement seria ell el que
seria aquí responent aquestes pre-
guntes. Té totes les portes obertes
per poder participar i dir-hi la seva,
ell ho sap. Però també hem d’enten-
dre que la seva situació personal és
de molta duresa, tot i que m’encan-
taria que pogués reforçar el nostre
projecte amb condicions de norma-
litat i llibertat. 

Vostè no ha fet mai política mu-
nicipal. Creu que això pot perju-
dicar el seu projecte?
És cert que estrictament no he fet
mai política municipal, però tant
des de la UGT com des del Govern
sempre he tingut una relació molt
intensa amb el món municipal. Re-
conec que no tinc experiència mu-
nicipal, però sí que en tinc de govern.
I ja estic trepitjant molt la ciutat.

Un dels grans temes de ciutat és el
tramvia. Vostè ha dit que aposta
pel bus elèctric. La FAVB o Unim
Els Tramvies, per exemple, no ho
veuen així. Tindrà en compte la
seva opinió?
Sí, i voldré parlar amb ells, per des-
comptat. El projecte de la unió del
tramvia ha quedat bloquejat políti-
cament i està cremat, atès que la
gestió ha estat molt erràtica. Escol-
taré tothom i també traslladaré el
meu punt de vista. Crec que hi ha
maneres més sostenibles econòmi-
cament i mediambiental que no
passen només pel tramvia. La ideo-
logia també ha estat massa present
en aquest debat i el que vull és re-
cuperar els consensos.

En el cas de l’habitatge, hi ha un
gran consens en què és un dels
principals reptes. Lloguers cars,
gent jove amb problemes per tro-
bar pis, desnonaments... Si vostè
és alcaldessa, aconseguirà millo-
rar el que ha fet Colau?
La primera lliçó que tots podem ex-
treure de la gestió de Colau és que
hem de ser molt conscients de qui-
nes són les competències de l’Ajun-
tament. Les polítiques d’habitatge
són polítiques a mitjà i llarg termini
i, per tant, no es pot funcionar a cop
de titular com va fer l’alcaldessa. Ella
va basar el seu discurs com a candi-
data a dir que milloraria el que creia
que no s’havia fet bé, però ara tot el
que podrà exhibir al final del man-
dat és el que va començar Trias. Jo
prometré allò que estigui conven-
çuda que es pot dur a terme. Crec
que cal una gestió molt més rigo-
rosa de la que s’ha fet fins ara.

Una qüestió que té a veure amb
l’habitatge és el turisme. És im-
prescindible per a l’economia de
la ciutat però té efectes negatius
i el rebuig d’una part dels veïns.
Es veu capaç de trobar un equili-
bri que deixi tothom satisfet?
Sí. El primer que hem de fer és ana-
litzar perquè es produeixen deter-
minades accions de rebuig i fer
molta pedagogia. Hem d’explicar
molt bé la importància que té el tu-
risme, però també aïllar aquestes
externalitats negatives i resoldre-
les.  I vèncer les resistències que hi
pot haver, que no són majoritàries
però que també depenen molt del
to i de la relació que l’Ajuntament
mantingui amb el món del turisme. 

Amb això vol dir que part d’a-
quest rebuig pot tenir relació
amb la forma d’actuar de l’actual
govern municipal?
Sí, els ho diré ras i curt: durant els pri-
mers anys del mandat es va incenti-
var un discurs antiturístic de manera
clara. Després s’ha anat rebaixant.
Sentia fa pocs dies l’alcaldessa de-
fensant el turisme com una oportu-
nitat per a Barcelona dins d’un ordre
i una regulació. Bé, aquest és el dis-
curs que el PDeCAT ha mantingut
sempre. L’hemeroteca, però, és molt
tossuda.

Si arriba a l’alcaldia, veurem un
partit amb polítiques més d’es-
querres? Vostè ja ha deixat clar
que defensa un salari mínim de
ciutat, per exemple.
Hi estic totalment a favor. De fet, és
una proposta de Trias que no va tenir
temps d’implementar. No sé si el que
vull fer és d’esquerres o no tan d’es-
querres. En tot cas, vull que la ciutat
i tot el seu potencial acompanyin les
persones que tenen més dificultats.
Barcelona ha de ser inclusiva amb
tothom, però en aquests moments
hi ha moltes mancances socials. A
Colau li reconec que ha mantingut
uns nivells d’inversió social molt im-
portants, però ha treballat des de la
desconfiança amb el tercer sector
social, que crec que és un aliat im-
prescindible.

Què és el primer que farà si es
converteix en alcaldessa?
Identificar quins són els temes de
ciutat que requereixen un acord
ampli i convocar la resta de partits
per posar-nos a treballar. <

“Els primers anys d’aquest mandat 
es va incentivar un discurs antiturístic”

“Les cares noves
sempre són 

necessàries en tota 
etapa que comença.
És imprescindible”

“No tinc experiència
estrictament 
municipal, 

però sí que en tinc 
de govern”

– Estaria disposada a fer unes 
primàries obertes, tal com 
demana Graupera?

– Crec que la seva proposta
comença la casa per la teulada.

– En això coincideix amb el que
diu Alfred Bosch.

– Fer-ho dependre gairebé tot
d’aquestes primàries no ajuda
que ens aproximem.
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ENSENYAMENT4Un total de 21
famílies andreuenques s’han que-
dat sense plaça pública de P-3 per
als seus fills. Així ho va denunciar
a finals de maig la Federació
d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya (FaPaC),
en una compareixença on la seva
presidenta, Belén Tascón, va afir-
mar que la Generalitat “no ha fet
res” per compensar que la de-
manda creixent de places de l’es-
cola pública en detriment de la
concertada.

El problema, que en el cas
dels districtes de l’Eixample i Grà-
cia és més greu, es deu, en parau-
les de Tascón, a una “falta de pla-
nificació” de la Generalitat. “Fa set
anys que no es planifica ni es
construeix res i ara ens trobem
amb aquest problema perquè no
hi ha oferta suficient”, va lamen-
tar Tascón. La Fapac, que s’havia
reunit amb representants de la
conselleria d’Ensenyament just
abans de fer públiques aquestes xi-

fres, demana que es concedeixi un
centre públic a les famílies que ho
han marcat com a primera opció.
Per la seva banda, des d’Ensen-
yament diuen que  encara no hi ha
res definitiu i que serà a mitjans
d’aquest juny quan es farà l’as-
signació definitiva de places.

ESCOLA 30 PASSOS
Els problemes relacionats amb es-
coles públiques andreuenques
no s’acaben aquí. Recentment,

l’Associació de Famílies Escola
Pública 30 Passos ha denunciat
que el centre, que es va posar en
marxa fa dos cursos amb barra-
cons, no tindrà nous barracons
pels dos cursos de P3 del curs que
ve, cosa que significa que el cen-
tre haurà d’eliminar el menjador
o alguna aula actual. “Som una es-
cola que treballa amb males con-
dicions des del principi”, lamen-
ten des de l’Associació de Famí-
lies d’aquesta escola.

Les places de P-3, font de conflictes. Foto: Associació Famílies Escola 30 Passos

Una vintena de famílies 
es queden sense plaça de P-3

» La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes diu que 
la Generalitat “no ha fet res” tot i l’augment de la demanda de places

El Calidoscopi deixa un
mes de maig farcit de cultura

CICLE4El cicle Calidoscopi Cul-
tural va abaixar la persiana el
passat 31 de maig després d’un
mes d’omplir de cultura 21 equi-
paments del districte amb dife-
rents activitats vinculades amb la
literatura. 

Així doncs, el Calidoscopi, or-
ganitzat per l’escriptor, poeta i crí-
tic literari David Castillo, es va aco-
miadar amb tres activitats. Entre
el 28 i el 31 de maig la biblioteca
i el Centre Cívic del Bon Pastor van
acollir el Biblio-cívic, un recull de
recursos literaris relacionats amb
els tallers que es realitzen al Cen-

tre Cívic. D’altra banda, el 30 de
maig a la tarda es va muntar un
‘speaker’s corner’ a davant de la bi-
blioteca Trinitat Vella, on alguns
veïns van repassar històries i
anècdotes sobre el barri. 

Per últim, la poesia també va
ser la protagonista dels últims
dies del cicle. La biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra va acollir un
recital del grup de poetes Cons-
tància, mentre que el casal de ba-
rri Torre de la Sagrera va ser la
seu d’un aperitiu poètic amb
noms destacats com Feliu For-
mosa i Joan Margarit.

La Trinitat Vella celebra un
any més la seva Festa Major

TRADICIÓ4El barri de la Trinitat
Vella celebra des del passat 1 de
juny, i fins al pròxim dia 10, una
nova edició de la seva Festa Ma-
jor. La celebració va arrencar
amb la gran cercavila d’inici de
Festa Major organitzada per la
Colla de Gegants i Capgrossos del
barri i la lectura del pregó a càrrec
de la Comissió de Festes.

L’endemà la Festa Major va
continuar amb un programa amb
diferents actes, com ara la bici-

cletada, l’exposició de vehicles
dels Mossos d’Esquadra i la Guàr-
dia Urbana, el correfoc o la nit de
ball, mentre que el diumenge dia
3 va arrencar amb la despertada
trabucaire, que posteriorment va
deixar pas amb una cercavila.
També es va celebrar la cursa po-
pular de 5 quilòmetres.

Fins al dia 10 se celebraran
moltes més activitats, com ara la
cantada d’havaneres, els focs ar-
tificials i diferents mostres. 

Cultura | Neix el nou espai La Màquina 
El Bon Pastor acull des del passat mes de maig La Màquina, un nou espai 

cultural obert als barris. Es tracta d’una iniciativa de La Maquinista que té com 
a objectiu donar a conèixer diferents projectes culturals, històrics i socials. 

L’escola pública 30 Passos del ba-
rri de la Sagrera va començar fa dos
anys amb dificultats i errors, con-
demnada a estar durant anys en
barracons i a patir el fet de ser una
escola de dues línies que ha hagut
de suportar dos bolets consecu-
tius els dos primers anys de fun-
cionament. Malgrat això, fent un
sobreesforç, hores extres i desti-
nant massa hores a tasques no do-
cents, la comunitat educativa hem
redreçat la situació i hem creat un
projecte engrescador. Ara, des
del Departament d’Ensenyament
i el consorci d’Educació de Barce-
lona diuen que no hi ha diners ni

per als barracons dels nous cursos
de P-3 de l’any vinent. Això vol dir
que s’haurà d’eliminar el menjador
i menjar a les classes o eliminar l’au-
la de ciències i l’aula d’obrador de
plàstica per poder encabir els
nous alumnes. Ja és prou dur per
a una escola estar en barracons, fet
que obliga a reorganitzar els espais
cada any per encabir els nous
cursos, per a més precaritzar-la ge-
nerant un doble sistema educatiu
ple de dificultats i greuges per a
uns infants i en contra de l’equitat
i igualtat d’oportunitats. Llàstima,
quan sabem que la millor inversió
de futur és l’educació!

En barracons i ara sense espai
per Jose Luis Muñoz Diaz

Opinió
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Acord inèdit amb el banc d’una
veïna a punt de ser desnonada

HABITATGE4Una veïna del ca-
rrer Campeny que havia de ser
desnonada el passat 31 de maig
juntament amb els seus fills d’11
i 8 anys va poder, finalment,
mantenir el seu pis. Tal com va
avançar l’Exprés de Sant Andreu,
la dona no només va aconseguir
aturar el desnonament gràcies a
la pressió popular, sinó que va
arrencar el compromís del BBVA
per escrit i davant la comitiva ju-

dicial de deixar-la quedar al pis
fins que no trobi un altre lloc on
viure. Aquest compromís és una
novetat, ja que normalment la
propietat dóna uns mesos de
marge però no es compromet a
deixar quedar el llogater fins que
trobi una alternativa. El nou pis
que ha d’acollir aquesta dona i els
seus fills ha de sortir del parc pú-
blic d’habitatge. De moment,
però, està a la llista d’espera.

L’escola Can Fabra s’omple
per escoltar l’alcaldessa Colau
POLÍTICA4L’alcaldessa Ada Co-
lau va visitar el passat 1 de juny
l’escola de Can Fabra en el marc
de les trobades periòdiques que
celebra amb els veïns de la ciutat.
L’espai habilitat per a l’acte es va
omplir de veïns amb moltes ganes
de mantenir un intercanvi d’im-
pressions amb l’alcaldessa.

Al llarg de la trobada van ser
moltes les qüestions que els veïns
van posar al damunt la taula. Al-
gunes d’elles van ser la petició de
més equipaments municipals,
sobretot esportius, una aplicació
més rigorosa de la limitació del so-
roll quan es fan concerts en espais
com la Fabra i Coats o la Nau Bos-
tik, més inversions a Sant Andreu

Sud, un reforç del transport pú-
blic amb la petició d’un autobús
que vagi directe al centre o la de-
manda de més zones verdes. So-
bre mobilitat també va aparèixer
la qüestió dels carrils bici  per de-
manar una millor gestió, mentre
que relacionat amb el civisme, a
banda de les queixes per soroll, va
aparèixer un clàssic d’aquestes
trobades: les queixes pels excre-
ments dels gossos.

Un cop acabada la trobada,
Colau va voler destacar “les rei-
vindicacions, propostes, solu-
cions i projectes” dels veïns. “Un
veïnat que estima el seu barri i la
seva ciutat és un orgull per Bar-
celona”, va afegir Colau.

EQUIPAMENTS4L’Associació de
Veïns de Sant Andreu de Palomar
i l’Associació de Veïns Sant Andreu
Nord-Tramuntana han organitzat
per al pròxim 8 de juny una nova
jornada de protesta per denunciar
els 12 anys de retard del projecte
de les Casernes, que contempla la
construcció de diferents equipa-
ments. Es tracta del setè aniversari
que aquestes associacions celebren
de forma irònica per exigir a les ad-
ministracions que accelerin aquest
projecte.

Des d’aquestes dues entitats
afirmen que és “una vergonya
que no s’hagin ni començat a
construir la majoria dels equipa-
ments i els habitatges protegits
pendents”. Uns equipaments, re-
corden, que són una escola bres-
sol, una residència per a la gent
gran, un poliesportiu, un centre cí-

vic i un alberg de joves.   Les dues
entitats també lamenten que que-
den pendents “els diferents tipus
d’habitatges protegits, bona part

de la zona verda i equipaments
que falta determinar” i afegeixen
que “segons el mateix projecte de
planejament de l’Ajuntament, tot
plegat havia d’haver estat construït
en 4 anys i alguns dels equipa-
ments havien de donar resposta a
necessitats que ja eren urgents
quan es van aprovar, fa dotze
anys”.

SORTEIG D’UN SOLAR
D’altra banda, el Consorci de la
Zona Franca ha posat a subhas-
ta el solar de 2.000 metres qua-
drats que té en propietat a les Ca-
sernes i que fa temps que es veu
envoltat de polèmica per la cessió
al grup d’antics legionaris.  La par-

cel·la està qualificada en el pla-
nejament urbanístic per acollir un
alberg per a joves, tal com també
demanen els veïns, però en el plec
de condicions, tal com va explicar
El Periódico, s’especifica als inte-
ressats en presentar ofertes que hi
ha la possibilitat de modificar els
seus usos urbanístics. El pròxim
8 de juny el Consorci de la Zona
Franca avaluarà les propostes
presentades i el nou propietari
serà qui presenti l’oferta econò-
mica més alta. Per la seva banda,
les dues entitats veïnals demanen
al Consorci de la Zona Franca que
“actuï amb vocació pública i ce-
deixi els terrenys per a equipa-
ments i habitatge protegit”. 

Una imatge de l’acte de protesta de l’any passat. Foto: AVV Sant Andreu

Nou acte per denunciar el retard
del projecte de les Casernes

Els veïns lamenten 
que no s’han començat 
a construir la majoria
d’equipaments
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La apuesta del Gobierno del Partido
Popular por reactivar las obras de la
estación de la Sagrera fue total. Hace
apenas unos meses, el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, visitó Barce-
lona para supervisar la marcha de las
obras de esta infraestructura, que se
prevé que entre en funcionamiento en
el año 2020. 

Esta obra estará flanqueada por un
gran parque urbano, y con la reurbani-
zación de los entornos para crear los
accesos a la estación. Asimismo, que-
dará pendiente que el Ayuntamiento de
Barcelona y la Generalitat ejecuten los
proyectos previstos para la zona, la
construcción de vivienda pública y
equipamientos sociales de uso vecinal.

La Sagrera representará un impor-
tante punto de conexión del transporte
de la península con el resto de Europa,
y facilitará la descongestión de la ac-
tual estación de Sants.

Esta obra irá acompasada de la

construcción de la nueva estación de
tren de San Andreu Condal, para tejer
una red de conexión de transporte pú-
blico no solo a nivel internacional, sino
también a nivel de ciudad.

Definitivamente, la estación de La
Sagrera convertirá Sant Andreu en uno

de los principales punto ferroviarios de
recepción de pasajeros de Barcelona y
de Catalunya, y supondrá una oportuni-
dad económica, de empleo y de mejora
para la calidad de vida de los vecinos del
distrito con más zonas verdes, equipa-
mientos y mejores conexiones.

Próxima parada: Sagrera

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos:

El multifracaso de Colau

www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

Cuando queda poco para cumplirse el
tercer año de mandato de Ada Colau
al frente del Ayuntamiento de Barce-
lona, la alcaldesa puede constatar lo
difícil que es gobernar contra todos y
en minoría. Una muestra, el Pleno
municipal del 10 de abril, recordado
como el pleno de la derrota. Ese día,
Colau vio como sus grandes símbo-
los de mandato –la unión del tranvía por
la Diagonal y la multiconsulta- se des-
vanecían al no tener apoyos suficien-
tes por parte de la oposición. Durante
este tiempo, Colau se ha estrellado
contra la realidad de gobernar en mi-
noría el Ayuntamiento, con sus retos,
dificultades y exigencias. 

Tras superar por la puerta de atrás
una cuestión de confianza para poder
aprobar los presupuestos de 2018,
Colau quería gastarse más de 3 mi-
llones de euros en la multiconsulta,
que ya empezó con dudas legales
sobre la hipotética cesión de datos
personales del padrón, especial-

mente los que afectan a menores de
edad, una cuestión sobre la que Fis-
calía está investigando. Lo que no
tiene sentido es hacer una multicon-
sulta en Barcelona en la que solo se
pregunta por aquellos temas que solo
interesan a Colau y a sus afines, y no
por lo que interesa a todos los barce-
loneses. 

Colau considera prioritaria una in-
fraestructura como el tranvía, con un
coste de 158 millones de euros, y que,
además, le corresponde financiar a la
Generalitat. Sería más lógico finalizar
las obras de la L9 y L10 de metro, eva-
luar el impacto en la movilidad de los
barceloneses y realizar actuaciones
más económicas, como ampliar la red
de bus eléctrico de alta capacidad y, a
partir de aquí, hacer un planteamiento
final sobre el tranvía. Además, la alcal-
desa no puede menospreciar la con-
sulta de 2010, en la que el 80% de los
barceloneses dijo ‘NO’ al tranvía por el
centro de la Diagonal. 

A todos estos despropósitos del
gobierno Colau tenemos que
sumar la problemática de los ‘nar-
copisos’ y la venta de droga en las
calles, el aumento de los hurtos y la
inseguridad, las ‘okupaciones’ ile-

gales, la dejadez con el top manta y
las acampadas en Plaza Catalu-
nya, mientras Colau, para ‘tapar’ su
mala gestión y ‘multifracasos’, se
dedica a cambiar nombres de ca-
lles y retirar estatuas. 

Sant Andreu Carmen Santana
Consellera del PP al

districte de Sant Andreu

Recuperem 
la Torre del Fang 
La Torre del Fang és un edifici histò-
ric catalogat del qual podem gaudir
al nostre districte. Però malaurada-
ment es troba en una situació de
deixadesa absoluta per part del go-
vern municipal.

Després d’haver acollit els ser-
veis de normalització lingüística, un
centre de recursos pedagògics i els
arxius de Sant Martí, el 2008 es va
acordar preservar l’edifici durant les
obres de l’AVE i el 2009 es van in-
vertir 5 milions d’euros per conser-
var l’estructura de la Torre del Fang
durant les obres del túnel de conne-
xió Sants-La Sagrera.

El govern d’Ada Colau, a resposta
d’una iniciativa del Grup Popular, va
reconèixer que no té plans per a un
edifici que acumula 10 anys d’aban-
donament malgrat el seu valor arqui-
tectònic i cultural. Tot i això, el Grup
Popular continuarà lluitant per tal que
es doni un ús social i veïnal a la Torre
del Fang per evitar que es continuï
deteriorant i per oferir un nou equipa-
ment a Sant Andreu.
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Pròsper Puig rebrà la 
Medalla d’Honor de la ciutat

RECONEIXEMENT4El president
de l’Eix Comercial Sant Andreu,
Pròsper Puig, ha estat proposat
pel Districte per rebre la Meda-
lla d’Honor de la ciutat en reco-
neixement a la seva trajectòria.

Puig, que també és president
de la Fundació Barcelona Co-
merç, té una “extensa i dilatada
experiència i compromís amb
Sant Andreu i amb el comerç de
barri, de qualitat i proximitat”,
afirmen des del Districte. Al
mateix temps, també desta-
quen la seva “dedicació a la
promoció de tot tipus de pro-
jectes i activitats orientades a

afavorir i enfortir el comerç de
proximitat”.

“ÉS UN ORGULL”
En declaracions a Línia Sant An-
dreu, Puig afirma que “com a
barceloní és un orgull” haver
estat proposat per rebre la Me-
dalla d’Honor. “Estic molt sa-
tisfet i el fet que la decisió fos per
unanimitat de tots els partits,
quan els consensos no són fàcils,
em reconforta”, afegeix Puig,
que remarca que veu el futur
guardó com un “reconeixement
a la feina associativa feta, que a
vegades també és ingrata”. 

MOSTRA4La Festa de Comerç
al Carrer, que es va celebrar el
passat dissabte 2 de juny, va tor-
nar a omplir diferents carrers
andreuencs de comerciants lo-
cals. L’edició d’aquest any va
canviar la seva ubicació actual,
a causa de les obres al carrer
Gran de Sant Andreu, i es va
traslladar a les places del Co-
merç, Can Fabra i Orfila i a di-
ferents  carrers, com ara el de
l’Ajuntament o el de Paixalet.

Així doncs, més de 200 co-
merços dels cinc eixos de Sant
Andreu –els tres andreuencs, el
de la Sagrera i el de la Trinitat
Vella –van sortir el carrer per
mostrar els seus productes i
les seves ofertes relacionades
amb la moda d’aquesta prima-
vera i del pròxim estiu. La bi-
juteria artesana, el calçat o la
moda íntima van ser alguns
dels protagonistes.

El president de l’Eix Co-
mercial Sant Andreu, Pròsper
Puig, explica que la jornada “va
anar bé”. “Tot i haver de deslo-
calitzar-nos a causa de les obres

al carrer Gran, cosa que sempre
provoca una mica d’enrenou, va
fer molt bon dia i va venir gent”,
afegeix Puig. 

Al llarg del dia el públic tam-
bé va poder gaudir de diferents
activitats, com ara música, ball,
sortejos, mentre que l’Associa-
ció de Comerciants de Sant An-
dreu Nord va celebrar la terce-
ra Trobada de Grups Musicals
de Sant Andreu Nord Comerç.

PROTEGIR EL COMERÇ LOCAL
D’altra banda, tant el govern
municipal com el PDeCAT van
aprofitar la jornada per reivin-
dicar el comerç local. La regi-
dora Laia Ortiz va afirmar que és
necessari un canvi legislatiu per
“protegir els comerços emble-
màtics”, mentre que la candi-
data del PDeCAT a l’alcaldia,
Neus Munté, va demanar que
cal “escoltar” els comerciants.

Una imatge de la mostra de comerç. Foto: Twitter (@gsentisgarces)

Els carrers de Sant Andreu es
tornen a omplir de comerciants

Mostra | Festa del Comerç al Congrés i els Indians 
La Unió de Botiguers Congrés Indians organitza el pròxim 9 de juny la Festa del Comerç
al Carrer. Entre les 11 del matí i les 10 del vespre hi haurà demostracions, activitats i di-
versos tallers al carrer Cardenal Tedeschini, entre els carrers Pardo i Concepció Arenal.
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El Narcís Sala decidirà si el Sant
Andreu segueix al ‘play-off’

El Narcís Sala dictarà sentència i
decidirà si el Sant Andreu o el CD
Castellón accedeixen a l’última
ronda del play-off per pujar a Se-
gona B. Després del 0-0 del pas-
sat dia 3 a Castalia, els quadri-
barrats tindran la oportunitat de
superar una nova ronda davant
l’afició en un partit que es juga-
rà el dia 10 a les set de la tarda.

El duel entre aquests dos his-
tòrics va acabar sense gols, tot i
que algunes de les millors oca-
sions del matx van ser per als de
Mikel Azparren (que estava sanb-
cionat). Víctor i Josu van ser els
més actius en una primera part
accidentada en la qual els locals
van haver de fer dos canvis: el de
Ferreres i el de Cubillas.

Després del descans, els an-
dreuencs van continuar marcant

la pauta del matx. Kuku va rea-
parèixer després de vuit setmanes
lluny dels terrenys de joc i les arri-
bades més clares van portar la fir-
ma novament de Josu, d’Alberto
i de David López.

PROBLEMES AMB LA POLICIA
Extraesportivament, però, du-
rant el partit alguns aficionats del
Sant Andreu que es van despla-
çar a la Plana van viure mo-
ments de tensió amb la policia.

Els agents van veure que al-
guns dels quadribarrats portaven
estelades i van anar cap a la zona
de l’estadi on eren per intentar re-
quisar-les. Els aficionats van re-
sistir-se de forma passiva i els po-
licies van fer servir la força per en-
dur-se alguns d’ells, als quals
van identificar i expulsar de l’es-
tadi. El president, Manuel Ca-
mino, va apropar-se a la zona per
intentar rebaixar la tensió i me-
diar entre les dues parts.

» L’anada, disputada diumenge 3 a Castalia, va acabar sense gols
» Nou episodi amb estelades: la policia expulsa seguidors de l’estadi

Subcampiones i als quarts: 
fi de curs del CN Sant Andreu

Un subcampionat per
al sènior femení i els
quarts de final per al
primer equip masculí.

A principis del mes passat es va
acabar la temporada de water-
polo amb aquests resultats per al
CN Sant Andreu.

Les jugadores de Javi Aznar
van plantar-se a la final després
d’eliminar el CN Mataró per la via
ràpida, però també van perdre
contra el CN Sabadell en dos
partits. El millor d’aquests va
ser al Vallès (13-7), mentre que el
segon matx a la Pere Serrat va ser

molt més contundent a favor de
les de David Palma (3-12).

Els de Dani Ballart, per la seva
banda, no van poder superar la
primera ronda, la de quarts, que
van perdre contra el CN Terras-
sa. Tot i guanyar al Vallès (9-11),
els andreuencs van perdre el se-
gon (9-11) i el tercer partit (14-4).

JOCS DEL MEDITERRANI
A més, set nedadors del club
(entre ells Jèssica Vall i Àfrica Za-
morano) participaran en els Jocs
del Mediterrani, que començaran
el pròxim dia 22 a Tarragona.

La Cursa de la Maquinista
reuneix uns 2.000 atletes

ATLETISME4Prop de 2.000 atle-
tes no van voler deixar escapar
l’oportunitat de participar en
l’11a edició de la Cursa de la
Maquinista, una prova que tenia
el centre comercial com a punt de
sortida i d’arribada, i que es va
disputar el passat diumenge 3.

La prova principal, la de 10
quilòmetres, va tenir un clar do-
mini dels atletes marroquins del
Club La Sansi. Abderahim El
Jaafari, Radouane Nouar i Samis
Ait Boyuchamane estan fent el
ramadà i van travessar la meta
pràcticament al mateix temps,

després de recórrer els 10 quilò-
metres conjuntament.

Pel que fa a la categoria fe-
menina, la victòria va ser per a
Enka Viñas després que una de
les favorites, la badalonina Mí-
riam Ortiz, se sortís del recorre-
gut i fes tres quilòmetres més del
que tocava. Ortiz anava al grup
amb una altra de les favorites, la
boliviana Janeth Becerra.

Per últim, Àngel Mullera no
va poder baixar dels 15 minuts en
la prova de 5 quilòmetres. De fet,
el lloretenc va ser segon, per da-
rrere d’El Medhi Aboujanah.

Guardons | S’entreguen els onzens premis Dona i Esport
La reivindicació de la igualtat de la dona en el món de l’esport va ser un dels grans
senyals de l’11a edició dels premis Dona i Esport. Sylvana Mestre, Ainara Acevedo,

Sílvia Vidal, Lola García Fuentes i el BUC van ser les dones i el club premiades.

Els quadribarrats van tenir les ocasions més clares del matx. Foto: CDC

Pau Arriaga
SANT ANDREU

Gabe Abrahams fa una nova
plusmarca en les 1.000 milles

ATLETISME4El marxador Gabe
Abrahams ha esmicolat la plus-
marca en la caminada de 1.000
milles en la modalitat power
walking que va establir ell mateix
durant l’any passat. El passat 22
de maig, l’andreuenc va acabar la
seva darrera aventura, que en
aquesta ocasió l’ha portat a l’A-
ragó (en un circuit entre Monsó
i Saragossa), completant aquests
1.609 quilòmetres en 32 dies i 21
hores. El registre que Abrahams

va marcar el 2017, en un repte
que fer a Catalunya, va ser de 36
dies i 5 hores.

“Estic content per haver po-
gut mantenir un ritme de 48
quilòmetres cada dia”, ha expli-
cat Abrahams, que va ser atro-
pellat (tot i que no va patir cap le-
sió) cap al quilòmetre 1.400. El
marxador també ha explicat que
canviar d’escenari ha estat “un
gran encert” i que el paisatge li ha
resultat “molt motivador”.
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Llibres Teatre

Torna el rock electrònic de Dorian. La
banda, activa des del 2004, llança el
nou disc Justicia universal (Intromúsica
Records, 2018), el seu cinquè treball
discogràfic, gestat en un llarg procés
de dotze mesos. L'energia i el so carac-
terístic de Dorian aniran de gira per
l'Estat espanyol i viatjaran a capitals de
l'Amèrica Llatina i els Estats Units.

Música Pelis i sèries

Justicia universal
Dorian

Ser una de les cantants de més èxit mundial
Es va donar a conèixer el 1995 amb ‘Pies descalzos’

Està a punt de començar una nova gira
Oferirà dos concerts a Barcelona el 6 i 7 de juliol 

Anuncia de manera especial el seu ‘tour’
La cantant recorda una de les seves primeres cançons

Shakira inicia el compte enrere per donar el tret de
sortida a la gira del seu nou disc El Dorado. Per anun-

ciar als seus fans que diumenge 3 de juny oferirà el
seu primer concert a Alemanya, la colombiana ha

pujat a les xarxes socials un vídeo dels assajos que
comparteix aquests dies amb la seva banda amb

un text molt especial: la lletra d’Antologia.
Aquesta cançó forma part de l’àlbum Pies des-

calzos, amb el qual Shakira va començar la
seva carrera musical el 1995. Els seus seguidors
han reaccionat de manera positiva i han donat
el seu suport a l’artista en aquest nou repte, ja

que la colombiana tornarà als escenaris des-
prés d’un temps absent per la seva maternitat i

també pels problemes de salut amb les seves
cordes vocals. Els barcelonins i barcelonines

que vulguin veure en directe la cantant ho po-
dran fer el 6 i 7 de juliol al Palau Sant Jordi.

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

Omar Sy és Knock, un estafador que
arriba al petit poble de Saint-Maurice
convertit en metge per intentar con-
vèncer els veïns que una persona sana
és algú que ignora que, en realitat,
està malalta. Això fa que vulgui con-
vèncer tothom que necessiten la seva
ajuda per curar-se. Tot canvia quan
una noia es creua en la seva vida.

El doctor de la felicitat
Lorraine Levy

Picasso i la cuina
El Museu Picasso de Barcelona acull des del 25 de maig i fins

al 30 d’octubre l’exposició ‘La cuina de Picasso’, una mostra
d’obres de l’artista malagueny criat a Barcelona vinculades

amb el món de la gastronomia i que s’emmarca en el projec-
te ‘Picasso-Mediterrani’, una iniciativa del Museu nacional Pi-

casso-París. Per tal que el públic pugui gaudir d’aquesta
mostra, ha fet falta reunir més de 200 obres procedents d’al-

tres museus, institucions i col·leccions privades d’arreu del
món. L’extensa relació de Picasso amb la cuina a través de la
pintura, l’escultura, la fotografia i l’escrit literari, al descobert.  

Les possessions indaga sobre el passat
d’una família -la seva- i d’un país, i refle-
xiona sobre les relacions amoroses, la
construcció de la pròpia identitat i el
sentiment de pertinença en un lloc con-
cret, conscient que res dura per sempre. 

La quarta novel·la de Ramis va ser
una de les més venudes per Sant Jordi
i ha guanyat el tercer Premi Llibres
Anagrama.

Les possessions
Llucia Ramis

Un grup d’amics es decideix a empren-
dre un nou negoci quan l’empresa on
treballa anuncia que tanca i els aco-
miada a tots. La comèdia parla sobre la
bombolla de l’emprenedoria que vivim
avui en dia i que sembla la gran solu-
ció a tots els nostres problemes labo-
rals i econòmics.

A La Villarroel de Barcelona.

Fairfly
Joan Yago i Israel Solà

| Street Fighter 30th Anniversary
Per celebrar els 30 anys de la publicació del mític Street Fighter,
Capcom treu un pack especial amb els 12 títols d’aquesta saga.

Famosos

S H A K I R AQUI ÉS?
La fitxa



15 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
9 I 10 DE JUNY
18:00 Arsènic i puntes de coixí, una obra de Jo-

seph Kesselring, arriba a la Sagrera de la mà
de la companyia Arcoiris. / Centre Cívic La Sa-
grera La Barraca.

DEL 12 AL 22 DE JUNY
Tot el dia Durant 10 dies estarà obert el perí-

ode d’inscripcions per a tots els tallers d’es-
tiu que es faran al Centre Cívic Sant Andreu.
Es poden fer online o presencialment. / Cen-
tre Cívic Sant Andreu.

DILLUNS 25 DE JUNY
19:00 Es posarà en marxa un taller de hatha vin-

yasa ioga, que combina postures asanas di-
namics, asanas mantingudes, respiració
conscient, pranyamas bàsics, meditació i re-
laxació. / C. C. La Sagrera - La Barraca.

FINS AL 15 DE JUNY
Matí-TardaAmb motiu de la celebració del seu

desè aniversari, el Casal del Congrés ha cre-
at una exposició plena de records de tots
aquests anys que hem estat junts. / Casal de
Barri Congrés-Indians.

TOT EL MES
Matí-Tarda Des del mes passat, la Fabra i Co-

ats acull A sense of wonder, un recull de cre-
acions que porten la firma de l’artista mul-
tidisciplinari Carles Congost. / Fabra i Coats
Centre d’Art Contemporani.

DIJOUS 7 DE JUNY
11:00 La professora Melania Mosteiro s’enca-

rregarà de coordinar la darrera sessió del ta-
ller Mamifit. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Sant Andreu.

DIJOUS 14 DE JUNY
17:30 La biblioteca amaga molts llibres inte-

ressants i en aquesta sessió anomenada
Atreveix-te amb els llibres es proposa a noies
i nois que els trobin. / Biblioteca Trinitat Ve-
lla - J. Barbero.

TOTS ELS DIMARTS
12:00 Com ha passat tot l’any, al punt del

migdia el parc de la Pegaso serà l’escenari d’u-
na nova classe magistral oberta de tai-txi. /
Parc de la Pegaso.

La darrera sessió del Què llegim? tor-
narà a anar a càrrec de la contacontes
Sílvia Ruiz. / Biblioteca La Sagrera-
Marina Clotet.

Sílvia Ruiz coordina la 
segona sessió de ‘Què llegim?’

Dimarts 12 de juny a les 17:30

La professora Anabel González enca-
ra la recta final del taller de reboste-
ria que va arrencar a mitjans del mes
d’abril. Les sessions es fan els di-
marts. / Centre Cívic Bon Pastor.

Recta final del
curs de rebosteria

Fins al 19 de juny a les 19:00

El Centre Cívic Baró de Viver i Can
Clariana seran l’escenari de dos concers
simultanis en el marc del festival Sim-
fònic. / C. C. Baró de Viver i C. C. Can Cla-
riana Cultural.

El Simfònic farà que es visquin
dos concerts simultàniament

Dissabte 23 de juny a les 19:30

Partit de tornada de la segona ronda
del play-off per pujar a Segona Divi-
sió B entre la UE Sant Andreu i el CD
Castelló. / Municipal Narcís Sala.

La UE Sant Andreu juga 
la tornada del ‘play-off’

Diumenge 10 de juny a les 19:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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