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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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Un govern del PSOE
amb el suport de Pode-

mos el que posa a prova
és la tesi dels comuns de l'Espanya fra-
ternal, la tesi amb la que han estat cons-
truint relat per frenar l'independentisme
durant els últims anys. Ara veurem què
dóna de sí, l'Espanya fraternal. Vinga,
campions, al ruedo!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Maig // dia 8: El Com-
petence Call Center de

Facebook va a BCN // dia
15: Moodle s'instal·la a BCN // dia 16: El
centre d'e-commerce per a Europa de Lidl
serà a BCN // dia 25: Microsoft anuncia la-
boratori de quàntica a BCN // dia 29:
Nestlé trasllada a BCN llocs de treball suïs-
sos // I anar fent...

@genisroca

Sembla que el que vaig
dir el 19 de desembre

passat sobre Josep Borrell
segueix sent d'actualitat. Em reafirmo
100% en tot el que afirmava: el míting de
Borrell enfotent-se del físic de @jun-
queras quan aquest és a la presó és un
dels actes més MISERABLES que s'han vist
mai al nostre país.

Borrell: "Hay que des-
infectar Catalunya. Si

no se pudre". "Mosén Jun-
queras nos dice desde la prisión...", en-
tre risas del público. Será ministro con
@sanchezcastejon. Pero no os con-
fundáis, esto no es supremacismo ni
confrontación, lo llaman socialismo y
dialogo.

@aleixclario@XSalaimartin@eduardvoltas

Els semàfors

Frederic Ximeno
El Comissionat d’Ecologia està rebent

crítiques dels propietaris de gossos per
haver prohibit l’entrada d’aquests ani-

mals al Turó Park i a altres parcs. La pro-
tecció dels parcs és necessària però la

prohibició ha generat molt rebuig.  
pàgina 8

CP Sarrià
Tot i que ha quedat lluny dels dos pri-
mers classificats, la temporada del CP

Sarrià ha estat notable. Els de Marc Fer-
nández han tancat el curs en la setena
posició i han aconseguit millors resul-
tats a domicili que a la Vall d’Hebron. 

pàgina 13

Salesians Sarrià
Tres alumnes de l’escola viatjaran 10
dies a Silicon Valley després d’haver

guanyat un concurs de La Caixa que fo-
menta la innovació. Han proposat la

creació d’una polsera que busca preve-
nir malalties cardiorespiratòries. 

pàgina 9

La lupa

per Joan Manel del Llano, conseller de Districte de Barcelona en Comú

Sobre la recollida selectiva

La recollida selectiva es va posar en
marxa el passat 19 de febrer dins del
perímetre del que es coneix com a Sar-
rià Vell, delimitat per la Via Augusta,
el passeig de la Bonanova, el carrer
Vergós i els carrers Vives i Tutó i Du-
quesa D’Orleans. Un mes després del
començament del Porta a Porta, el to-
tal de recollida selectiva (orgànica,
paper, vidre...) es va estabilitzar entorn
dels 17.000 kg setmanals (prèviament
no s’arribava als 7.000 kg), mentre que
la fracció orgànica ronda els 7.500 kg
(abans amb prou feines se’n recollien
700).

La seva implantació res-
pon a una demanda de l’As-
sociació de Veïns de Sarrià,
que va plantejar la necessi-
tat de canviar el sistema
de recollida de residus al
barri vell. Va ser la mateixa
associació, juntament amb el Centre
d’Ecologia i Projectes Alternatius, que
va proposar a l’Ajuntament de Barce-
lona dur a terme un estudi de pla de re-
sidu zero al casc antic de Sarrià.

El pla Barcelona Residu Zero per-
segueix aconseguir la disminució de la
generació de residus, la reutilització
dels productes i el reciclatge eficient per
millorar la qualitat del producte reci-
clat, molt especialment de la matèria
orgànica. 

Malgrat que el sistema de recollida
Porta a Porta ha implicat un gran can-
vi d’hàbits per al veïnat (el fet de se-

parar els residus i els dies per treure’ls
al carrer, l’horari de baixar les escom-
braries i el fet de recollir els bujols d’or-
gànica), la seva extraordinària impli-
cació ha fet possible l’èxit gairebé im-
mediat del projecte. Així, i gràcies a la
magnífica tasca de separació del veïnat,
s’està obtenint una fracció orgànica de
gran qualitat, i les seves impureses
s’han reduït del 13% a l’1%!, de mane-
ra que el compost que se n’obté és ex-
cel·lent.

Des del Districte de Sarrià – Sant
Gervasi també s’ha treballat de valent

per arribar a aquests bons resultats, i
prèviament a la implantació del Porta
a Porta, es van organitzar diverses
sessions col·lectives d’informació per
als residents del casc antic. Aquests re-
sidents també han rebut informació a
través d’un equip d’informadors, que
han estat fent visites als domicilis
afectats per explicar-ne el funciona-
ment. Actualment, a més, es manté a
la Casa de la Vila un punt d’assesso-
rament personalitzat per al veïnat, i al-
hora s’està fent un seguiment rigorós
del projecte per anar solucionant qual-
sevol incidència a través d’un grup de

treball amb participació veïnal i dels al-
tres grups polítics.

La gestió tradicional dels residus
(recollida deficientment seleccionada
que provoca que la major part s’acabi
incinerant) genera problemes de con-
taminació i de salut pública, així com
grans despeses innecessàries d’energia
i diners, que acaben pagant tota la ciu-
tadania. En el cas concret de Sarrià,
amb el Porta a Porta, s’han calculat una
sèrie de beneficis directes en la vida dià-
ria: barri sense bosses d’escombraries
a tota hora i tots els dies, menys mo-

lèsties en la recollida (me-
nys sorolls) i millora de la
qualitat de l’aire i dels resi-
dus recollits. 

Així mateix, anualment,
es preveu un estalvi de més
de 5 milions de litres d’ai-
gua, la producció de 18 to-

nes de compost, l’estalvi de més de 500
Kwh d’energia i la reducció d’emissions
de 250 tones de CO2. Els projectes de
recollida selectiva de residus Porta a
Porta fa temps que s’estan implantant
amb èxit a Europa: Berlín, Milà, Mu-
nic o Londres estan entre les ciutats
més destacades. I a Catalunya ja són
més de 100 els municipis que han in-
corporat aquest sistema.

El projecte de recollida Porta a
Porta al casc antic de Sarrià ha de ser
l’exemple i la referència per anar es-
tenent aquest model imprescindible a
altres barris de Barcelona.

Malgrat el canvi d’hàbits, gràcies a la 
magnífica tasca del veïnat s’està obtenint

una fracció orgànica de gran qualitat 
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Les claus

En l’argumentari dels partits polí-
tics hi ha moltes formes de donar
pistes sobre la seva actuació en-
front dels esdeveniments que es
van desenvolupant a temps en la
societat en què pretenen solucio-
nar els problemes que recauen so-
bre els ciutadans i les seves orga-
nitzacions socials, polítiques, de
l’administració, sindicats, etcètera.
Un dia guanyes i l’altre perds, un
dia estàs al poder i l’altre a l’oposi-
ció, però el que se’ls ha d’exigir és
que siguin coherents amb els seus
principis (si és que en tenen). Avui
no pots dir blanc i demà negre. Hi
ha partits polítics que no complei-
xen els mínims que es poden ex-
igir de respecte i educació en el joc
democràtic. Ciudadanos i Partit
Popular excel·leixen en aquesta
desgraciada postura. Quan es vota
al Parlament alguna cosa en la
qual estan en total desacord aban-
donen els escons, quan es canta els
Segadors es queden drets hieràtics
sense obrir la boca. A la presa de
possessió del nou govern al Palau
de la Generalitat es fa notòria la
seva absència adduint que no es-
tan d’acord amb el nou govern. Us
imagineu que a tots els parlaments
de comunitats autònomes, al Con-
grés i al Senat, els partits opositors
fessin el mateix? L’argument amb
la fal·làcia d’un govern de tots els
catalans ja no “cola”, com no hi ha
cap govern a cap lloc del món que
sigui de tots. Només cal mirar el %
dels votants d’aquests dos partits i
veure que no representen tots els
catalans, oi? Això sí que és ruptura
i confrontació desesperada. Això
sí, el govern ha de ser d’uns quants
per a tots. Algú va dir: quan el de-
bat s’ha perdut, la calúmnia és
l’eina del perdedor.

No saben perdre
per Jordi Lleal 

Educació i Intel·ligència Artificial
per David Rabadà

Tots els centres catalans han
endegat un nou sistema d’e-
ducació anomenat per compe-
tències. Sota aquesta novetat
els docents han d’avaluar més
les habilitats dels alumnes que
no pas la memorització de co-
neixements. Molts professors ja
s’estan queixant que això im-
plicarà una baixada del nivell
en l’ensenyament, que amb
tanta complicació no s’estan
impartint millor els coneixe-
ments sinó idiotitzant els nos-
tres alumnes. En canvi, els
partidaris de l’educació per
competències diuen que els
escolars faran servir més les se-
ves intel·ligències múltiples de
manera integral. Però, ¿què
és la intel·ligència? Ningú es
posa d’acord, tot i que fa pocs
dies l’investigador en cap de
Microsoft en Intel·ligència Ar-

tificial, Daniel Goldstein, va
declarar a la premsa que els
programes d’intel·ligència ar-
tificial només són intel·ligents
quan disposen de moltíssimes
dades memoritzades en el sis-
tema. És a dir, sense un gran
volum de coneixements ad-
quirits, un cervell cibernètic,
com també humà, no pot es-
devenir intel·ligent. O explicat
d’una altra manera, un cap
amb pocs coneixements no pot
prendre gaire decisions cor-
rectes. Aquest evidència inva-
lidaria l’educació per compe-
tències que està endegant el
Departament d’Ensenyament
a totes les escoles catalanes, tot
i que amb un agreujant: no hi
ha cap experiència prèvia que
asseguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb
aquesta estratègia.

Les millors
perles

L’empresa Meruelo Investments ha comprat per 3,2 milions
d’euros l’Illa d’en Colom de Menorca, un preu que suposa una
rebaixa del 38% respecte dels 5,2 milions d’euros que els pro-

pietaris demanaven l’any 2016, quan la van posar a la venda. Fa 58
hectàrees i està situada a 200 metres de la costa nord de Menorca.

El ridícul que va fer Loris Karius, porter del Liverpool, durant
la final de la Champions podria tenir una explicació. Els
metges que recentment han tractat el porter als Estats

Units, on es va anar a fer un TAC cerebral, diuen que el cop que
va rebre de Sergio Ramos al cap va afectar el seu rendiment.

L’Aràbia Saudita ha començat a entregar els primers permisos
de conduir a dones gairebé un mes abans del previst. La mesu-
ra, que de moment només beneficia un total de 10 dones, arri-

ba després de les fortes crítiques per la detenció d’activistes que ha-
vien fet campanya pel dret de les dones a conduir.

Els matrimonis homosexuals tindran els mateixos drets de
residència a la Unió Europea que els heterosexuals, també
en els països on aquest tipus d’unions no siguin legals.

Així ho ha dictat el Tribunal de Justícia de la UE. La sentència és
una victòria per als defensors dels drets dels homosexuals.

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha bloquejat Al-
bano-Dante Fachin, exlíder de Podem a Catalunya, a Twitter.
Fachin ho ha anunciat a la mateixa xarxa social. De fet, Iglesias

no ha estat l'únic que ha bloquejat Fachin, sinó que l'expresident
Mariano Rajoy i el líder de Ciutadans Albert Rivera també ho van fer.

Vist al Twitter

@alvarmure: Molt fan dels sociates de
Badalona votant a favor de governar amb
el PP d'Albiol amb un cartell d’Stop Dreta
de fons.

@silviacasola : Notícies del dia: 1) la Justí-
cia belga cita a declarar Llarena 2) Rajoy
plega.  Doncs com a regals d'aniversari, no
està mal!

#JaÉsHistòria

@puerto_duc: El Dastis era curt de gam-
bals. El Borrell és llest, d'ullal recargolat,
catalanofòbic rampant i mala persona.
Anem eixamplant!

#DeMalEnPitjor #CosesDeBadalona
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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
importantíssim.

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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PATRIMONI4Wallapop s’ha con-
vertit en un gran mercat de se-
gona mà on es poden trobar co-
ses realment sorprenents. Tot i
això, el marge de sorpresa sem-
bla que no s’acaba, ja que re-
centment hi ha aparegut a la ven-
da, tal com ha avançat el diari
Expansión, un comboi del Tram-
via Blau valorat en 22.000 euros.

A l’anunci s’hi pot llegir el se-
güent: “Tramvia 1905 primera
sèrie nº4 galga estàndard. Llarg
8 metres. Complet. Peces Origi-
nals. Negociables”. La seva pu-
blicació ha provocat que en al-
guns fòrums d’internet s’hagi
demanat a Transports Metro-
politants de Barcelona (TMB)
que compri el vagó. En declara-
cions a Expansión, l’historiador
especialitzat en mobilitat i di-
rector del centre d’estudis Tèr-
minus, Joan Carles Salmerón, ha
afirmat que “no volem que aca-
bi a l’estranger, tal com ha pas-
sat en altres casos”. 

Per la seva banda, fonts de
TMB han afirmat a La Van-
guardia que han pogut veure el
comboi però han descartat la
compra perquè ja “custodia i
manté” set combois del Tramvia
Blau. “La Fundació TMB no té
capacitat per ampliar aquesta xi-
fra ni és la seva vocació conver-
tir-se en col·leccionista de tot el
material històric que es pugui
trobar actualment en mans pri-

vades”, afegeixen les mateixes
fonts a La Vanguardia.

EL PP VOL QUE ES COMPRI
Per la seva banda, el president
del grup municipal del PP, Al-
berto Fernández, ha demanat a
TMB que compri el vagó. “L’A-
juntament i TMB haurien d’a-
postar per conservar el patri-
moni històric de la ciutat”, ha
afirmat Fernández.

Imatge de l’anunci a l’aplicació Wallapop. Foto: Línia Sarrià

Un comboi del Tramvia Blau, 
a la venda per Wallapop

» El seu propietari el ven per 22.000 euros a la coneguda aplicació
» Tot i les peticions perquè l’Ajuntament el compri, TMB ho descarta

Diferents barris del districte
celebren la seva Festa Major

TRADICIÓ4Amb l’arribada del
tram final de la primavera alguns
dels barris del districte celebren
la seva Festa Major. És el cas de
les Tres Torres, El Putxet i Sant
Gervasi-La Bonanova.

Les Tres Torres va ser el pri-
mer dels tres barris a viure la seva
particular diada. Ho va fer entre
els dies 1 i 3 de juny. Durant tot el
cap de setmana, el barri va gau-
dir d’un programa farcit d’activi-
tats amb la novetat de l’espai
‘Food&Music’, que el dia 2 va ofe-
rir concerts i food trucks a la
plaça Joaquim Pena.

Entre el 7 i el 10 va arribar  el
torn del Putxet. Els veïns també
van poder gaudir d’un programa
amb una gran quantitat d’actes.
Alguns dels més destacats van ser
el concert d’havaneres, la ruta de
tapes Putxet Tapeso el sopar de
Festa Major al Parc del Putxet.

Per últim, a Sant Gervasi-La
Bonanova estaran de Festa Major
fins al dia 19. De moment ja s’han
fet actes com el sopar d’entitats o
el ‘Quinto i correllengua’ i fins al
dia 19 n’hi haurà molts més, com
ara la mostra de dansa, el sopar de
Festa Major o el concert jove. 

Pressió perquè els gossos
puguin tornar al Turó Park

PROTESTA4La decisió de l’Ajun-
tament de prohibir l’entrada de
gossos al Turó Park, i també als
parcs de Can Castelló i Monterols,
continua portant polèmica. 

El passat 7 de juny un grup de
veïns de Sant Gervasi van parti-
cipar en una passejada reivindi-
cativa convocada per la platafor-
ma Espai Gos BCN. La protesta,
on també hi havia veïns del Baix
Guinardó i Gràcia, va sortir dels
Jardins d’Enric Sagnier  en di-
recció a la Gerència d’Ecologia Ur-
bana de l’Ajuntament, al carrer
Torrent de l’Olla. Des de la pla-

taforma Espai Gos BCN lamenten
que el Comissionat d’Ecologia,
Frederic Ximeno, no hagi “con-
vocat la taula de treball a la qual
es va comprometre per l’aplicació
de l’Ordenança de Protecció, Ti-
nença i Venda d’Animals” i de-
nuncien “la persecució policial”
que han patit en les darreres set-
manes els veïns que tenen gos
“només per intentar garantir el
benestar dels seus animals”.

La protesta del dia 7 va arribar
després de la que es va celebrar el
passat 11 de maig a davant del Turó
Park i que va reunir 200 veïns.

Joan Dausà presenta 
el seu tercer disc al Tibidabo

CONCERT4Millor escenari, im-
possible. El cantant Joan Dausà
va presentar el passat 25 de
maig el seu tercer disc, ‘Ara som
gegants’, a la plaça dels Somnis
del parc d’atraccions del Tibi-
dabo. El concert no va defraudar.

Dausà arribava al Tibidado
després d’haver estrenat uns
dies abans el seu nou disc al fes-
tival Strenes de Girona. La se-
gona parada de la seva nova gira
va servir per demostrar la ca-

pacitat de Dausà de connectar
amb el seu públic. 

Acompanyat d’un piano i
tres músics més, el músic de
Sant Feliu de Llobregat va oferir
un concert íntim i reflexiu, se-
gurament els dos millors adjec-
tius per descriure ‘Ara som ge-
gants’. Tot plegat en un escena-
ri que, tal com va dir Dausà, li va
recordar “aquell nen que tots
hem sigut i que s’atrevia a pujar
totes les atraccions sense por”.

Agenda nacional | Els CDR locals reivindiquen l’1-O
Els CDR de Sarrià van fer el 4 de juny, tal com fan cada dilluns, un recorregut pels

col·legis que van formar part del referèndum de l’1-O per tenyir-los de groc. Van 
penjar llaços per demanar “la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats”.  

Àpat popular a les Tres Torres. Foto: Twitter (@AAVVTresTorres)
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Doble reconeixement 
per a alumnes dels Jesuïtes

GUARDONS4L’escola Jesuïtes
Sarrià-Sant Ignasi està d’enho-
rabona per un doble reconeixe-
ment rebut recentment.

En primer lloc, dos alumnes
del centre –Ramon Carol i Os-
car Acón– es van proclamar
guanyadors a finals de maig
dels Premis ‘El CAC a l'escola’ en
la categoria ‘Cicles formatius
de grau mitjà i superior’. Es
tracta d’uns premis atorgats pel
Consell de l'Audiovisual de Ca-
talunya, que tenen com a ob-
jectiu fomentar l'educació en
comunicació audiovisual en
l'àmbit escolar. Els dos alumnes
van presentar el projecte ‘As-
sassin's creed realms’. El pro-

jecte era la realització d’un trài-
ler que havia de servir per a la
presentació d’un videojoc. Els
dos nois van escollir la famosa
saga Assassin’s Creed i van fer el
rodatge en una masia de Berga.

D’altra banda, les alumnes
Nora Navarro, Laia Gilabert i
Maria Escot del segon curs de
Batxillerat Artístic van ser selec-
cionades a principis de maig
com a finalistes del Concurs de
Cinema Ments Despertes, que vol
contribuir a eliminar l'estigma de
les malalties mentals. Aquestes
tres alumnes van presentar el
curtmetratge ‘Hannah ets tu?’,
que pretén conscienciar i donar
visibilitat a l’esquizofrènia.

INNOVACIÓ4Tres alumnes, to-
tes noies de 16 i 17 anys, estu-
diants de Batxillerat Interna-
cional de l’escola Salesians de
Sarrià acaben de guanyar-se un
bitllet per anar entre el 9 i el 18
de juliol a Silicon Valley (Los An-
geles, Estats Units), la meca de
la innovació tecnològica mun-
dial. Ho han aconseguit des-
prés de ser un dels equips guan-
yadors del Repte Emprèn de
l’Obra Social de La Caixa, un
concurs que  pretén fomentar la
innovació entre els estudiants. El
projecte presentat per aquestes
tres noies –Aida Varela, María
Luisa Fernández y Celia Bu-
rrell– proposa la creació d’una
polsera que busca prevenir ma-
lalties respiratòries.

La pulsera, batejada amb el
nom de ‘Green Breath’, detecta
en temps real els nivells de con-
taminació de l’aire mitjançant
un sensor amb l’objectiu d’aju-
dar a prevenir malalties respi-
ratòries. S’adapta a cada usua-
ri i té la capacitat d’avisar, amb
una vibració, sobre el nivell a
partir del qual no és recoma-
nable per a la persona sortir al
carrer o practicar esport. A ban-
da d’aquesta detecció, el siste-
ma permet enllaçar la polsera
amb una aplicació mòbil a tra-

vés de Bluetooth. A través d’a-
questa aplicació  es pot conèixer

l’historial de l’usuari, els ni-
vells de contaminació dels llocs
on ha estat i compartir tota

aquesta informació  amb el seu
metge per tal que es pugui fer
un seguiment.

1.232 EQUIPS
L’equip de Varela, Fernández i
Burrell va ser un dels guanya-
dors juntament amb sis equips
més. Ells 7 van ser els escollits
entre els 1.232 equips que van
participar en el Repte Emprèn
de l’Obra Social de La Caixa.
L’entrega dels premis es va ce-
lebrar el passat 1 de juny en un
acte al Cosmocaixa.

Imatge de l’entrega del premi. Foto: Twitter (@salesianssarria)

Dels Salesians a Silicon Valley
gràcies a una polsera innovadora

10
dies són els que les tres
alumnes dels Salesians
estaran a Silicon Valley
per presentar la polsera
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veïns en línia

Extreballadors de Macosa-Alstom entreguen 10.000 signatures al president del Parlament

“Per un país net d’amiant”
SALUT/ El passat dimecres 30 de maig, re-
presentants dels treballadors jubilats de
l’empresa Macosa-Alstom van mantenir
una reunió amb el president del Parlament,
Roger Torrent, a qui van entregar més de
10.000 signatures que demanen la retirada
de l’amiant de tots els edificis i els espais en
els quals encara hi ha restes d’aquest ma-
terial, que s’ha demostrat que té efectes
molt nocius per a la salut. Els extreballadors
van explicar que la seva intenció era entre-
gar aquestes signatures abans, però que
quan havien sol·licitat aquesta reunió en-
cara no s’havia celebrat el Ple per investir
Torrent. El president del Parlament es va
comprometre a traslladar les seves peti-
cions al president Quim Torra i a facilitar un
acte institucional amb els extreballadors,
l’alcaldessa Ada Colau i Torra com a clo-
enda d’aquesta campanya.

En una nota informativa publicada al
portal web de la FAVB, els representants
dels antics treballadors d’aquesta empresa
asseguren que ja van presentar les signa-
tures a Colau fa uns mesos i que la seva in-
tenció és fer-les arribar també directament
a Torra, malgrat el compromís de Torrent. 

Aquests antics treballadors de l'antiga
fàbrica Macosa, al barri de Diagonal Mar i
el Front Marítim del Poblenou, han posat
en marxa una campanya per sensibilitzar
sobre els efectes d’aquesta substància tò-
xica a la qual van estar exposats (i van
haver de manipular) durant bona part de
la seva vida laboral, entre les dècades de
1960 i 1990. Ara tots ells estan jubilats i co-
neixen casos de companys que estan ma-
lalts o que han mort a causa de l’amiant.

Durant el mes d’abril de l’any passat es va
posar en marxa la recollida de signatures,
que després de superar aquesta xifra de
10.000 ja s’ha fet arribar a les autoritats del
país.

QUATRE PUNTS
Aquesta iniciativa impulsada pels antics
treballadors de Macosa-Alstom gira al vol-
tant de quatre punts principals. El primer
d’ells és la demanda de fer una diagnosi i
detectar en quins edificis de Catalunya
encara hi ha amiant, començant pels
equipaments públics, on des de fa anys la
seva presència està prohibida per llei.

El segon d’aquests punts és l’inici d’un
programa, amb dotació pressupostària,
que s’encarregui de retirar totes les restes
i les plaques d’aquest material tòxic.

El tercer reclama l’impuls, des de l'au-
toritat del Servei de Salut de la Generalitat,
de fer revisions mèdiques (obligades per
llei) a tots els treballadors i les treballadores
que hagin estat exposats a l’amiant.

Per últim, demanen donar suport  a la
investigació de les malalties que provoca l’a-
miant, com el càncer de pulmó o de laringe.

POLÍTICA/ S’havia anunciat que s’estudiaria la impugna-
ció i aquest fet ja és una realitat. La FAVB, Enginyeria sen-
se Fronteres i l’Associació Idrissa van presentar, el passat di-
vendres 25 de maig, un recurs de reposició que qüestio-
na l’acord que es va prendre en el Ple de l’Ajuntament del
passat 10 d’abril, en el qual es va impedir la celebració de
la multiconsulta que volia impulsar l’alcaldessa Ada Colau.
Les preguntes que s’haurien proposat serien referents a la
remunicipalització de l’aigua i al canvi de nom de la plaça
Antonio López, un espai que fa frontera entre els barris de
la Barcelona i el Gòtic, a Ciutat Vella.

Les entitats que han presentat el recurs, sota el lema Pel
dret a la participació!, asseguren que “el vot dels grups que
es van oposar a la celebració de la multiconsulta no s’ajusta
ni a les normes de participació ciutadana ni tampoc a la llei
catalana de consultes no referendàries” i que, per tant, con-
sideren el plenari nul. La FAVB i els seus companys també
creuen que “el posicionament dels grups va estar relacio-
nat amb la voluntat de bloqueig de l’acció de govern”, un
fet, però, que també ha bloquejat el dret a la participació
democràtica que està recollit en les lleis i en el reglament.

Les tres associacions confien que aquesta impugnació
obtindrà els resultats que esperen i han assegurat que, si
no ho fa, interposaran un recurs contenciós-administratiu.

Impugnen el Ple en el qual es 
va frenar la multiconsulta de Colau SOCIETAT/ El passat 28 de maig es va celebrar, un any més,

el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, i
les representants femenines de la FAVB van publicar un
comunicat per sumar-se a la commemoració.

En el text s’assegura que, en un estudi publicat per l’Ob-
servatori DESC, s’adverteix del risc per a la salut que pa-
teixen les persones afectades per la manca d’habitatge i
la pobresa energètica, especialment les dones. De fet, l’au-
topercepció de l’estat de salut ha empitjorat des del 2016
en una franja que se situa entre el 22,6 i el 54,8% entre les
dones de la ciutat.

Les dones de la FAVB van fer una nova crida per revertir
aquesta situació i combatre la precarietat.

La crisi amenaça la salut,
especialment de les dones

Els extreballadors 
de la fàbrica van estar 
exposats a l’amiant 

durant quatre dècades
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veïns en línia

TURISME/ Entre els dies 18 i 19 del
mes passat, l’emblemàtic edifici de
la Lleialtat Santsenca va ser l’es-
cenari de la segona edició del
Fòrum Veïnal sobre Turisme, una
iniciativa de l’Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible (ABTS).

La primera d’aquestes jorna-
des va servir per presentar la xar-
xa Sud d'Europa davant la Turis-
tització (SET) i per fer una reunió
de treball per definir quines seran
les seves línies de treball.

L’endemà els participants van
fer una ‘ruta crítica’ per Ciutat Ve-
lla i van aprofitar la tarda, abans de
la cloenda, per aprofundir en la re-
lació entre la indústria turística i les
condicions laborals.

Sants acull 
el segon Fòrum
Veïnal de Turisme

URBANISME/ Durant les primeres setma-
nes de maig, la Generalitat va anunciar que
tenia previst treure a subhasta prop d’una
cinquantena d’immobles d’herències intes-
tades, dos dels quals (un pis i un bloc) són al
Gòtic. Això va provocar el rebuig de dife-
rents entitats del barri, que van alçar la veu
per evitar-ho. La seva protesta podria estar a
punt de donar fruits, ja que la Generalitat es
planteja aturar la subhasta del bloc del nú-
mero 16 del carrer Llibreteria per salvar
l’històric Mesón del Cafè.

Aquest establiment té més d’un segle
d’història i el seu responsable afirma que “és
patrimoni del barri i de la ciutat”. Amb la sub-
hasta, existia el risc que el Mesón, situat als
baixos del bloc, hagués de tancar i que els
veïns que viuen al bloc de sobre (amb llo-

guers de renda antiga) haguessin de mar-
xar. Tot i la possible suspensió de la subhasta,
Resistim al Gòtic ha dit que continuarà pres-
sionant per aturar tota la subhasta i aconse-
guir que els veïns es quedin. L’entitat alerta
que el barri ha perdut un 20% dels veïns des
de l’any 2011 i reclamen que a partir d’ara
tots els blocs i pisos de les herències intes-
tades passin a  lloguer social.

LA LLUITA, TAMBÉ AL POBLE-SEC
Per altra banda, segons va informar Betevé,
el Sindicat de Barri del Poble-sec va ocupar
un pis d’aquest barri que la Generalitat
també pretenia subhastar durant el primer
cap de setmana del mes. Els membres de
l’entitat van tornar a reivindicar que aquests
pisos s’haurien de destinar al lloguer social.

El Mesón del Café podria esquivar 
la subhasta de la Generalitat i salvar-se

TROBADA/ L’Associació de Vein̈s
i Vein̈es Sagrada Famiĺia i la Co-
missio ́ de Representants dels
Afectats pel PGM del Temple van
organitzar, el passat 24 de maig,
una taula rodona per debatre
sobre el futur del temple.

L’objectiu d’aquesta troba-
da, en la qual també van partici-
par-hi representants dels grups
polítics amb representació al Ple
de l’Ajuntament, era conèixer el
posicionament de totes les parts
sobre la situació actual i futura i
reflexionar també sobre l’im-
pacte que té en el seu entorn. 

La trobada es va fer al local de
l’Associació de Veïns, al número
480 del carrer Provença.

Taula rodona per
debatre el futur de
la Sagrada Família

CONCENTRACIÓ/ La construcció
d’una benzinera al solar que hi ha
al número 87-91 del carrer Ma-
resme ha tornat a fer que els
veïns es mobilitzin per mostrar la
seva disconformitat.

El passat 24 de maig l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes barri Ma-
resme va emetre un comunicat
responent unes declaracions del
regidor Josep Maria Montaner a
ClotTV, on deia que calia “regular”
la instal·lació d’aquests equipa-
ments. 

De moment, però, les obres
de la futura benzinera estan atu-
rades després que es trobessin
unes plaques metàl·liques ente-
rrades amb restes d’amiant.

Noves protestes 
per la benzinera 
del carrer Maresme

Continuen les tancades d’immigrants 
contra la llei d’estrangeria

REIVINDICACIÓ/ El passat 21 d’a-
bril, un grup format per una quin-
zena d’immigrants es va tancar a
l’església Sagrat Cor, al barri del Po-
blenou, per protestar contra la Llei
d’Estrangeria i reivindicar els drets
de les persones que es troben en
una situació irregular. A aquesta
protesta s’hi va afegir la que van
començar l’endemà un altre grup
d’immigrants a l’Escola Massana, al
districte de Ciutat Vella. De fet, el
portaveu de l’associació Papers
per a Tothom, Enrique Mosquera,
va explicar, després que es fes pú-
blica aquesta nova tancada de
protesta, que tenien previst esten-
dre la manifestació a Badalona -
com així va ser dies més tard- i a
l’Hospitalet.

En les setmanes que dura la
del Poblenou, els seus membres
han rebut el suport de diferents
entitats socials i religioses del Po-
blenou, com ara Poblenou Re-
fugi, la Taula Eix Pere IV o el Banc
d’Acció Social. Més enllà d’a-
questa simpatia, aquestes enti-
tats han fet una crida al veïnat
per tal que se solidaritzi amb els
integrants de la protesta i, al ma-
teix temps, aconseguir donar vi-
sibilitat a la situació d’aquestes
persones. 

De la mateixa manera, el pas-
sat 14 de maig aquestes i altres
entitats (com l’Associació Cultural
i Social Bac de Roda o l’Associació
de Veïns del Poblenou) van con-
vocar una acció de participació
ciutadana a l’església. La trobada
va començar a les vuit del vespre
i també va servir perquè els veïns
portessin mantes, aliments i llen-

çols per als organitzadors d’a-
questa tancada.

MANIFEST REIVINDICATIU
Aquestes Tancades pels Drets re-
sumeixen la seva raó de ser en un
manifest en el qual reclamen la de-
rogació de la llei d’estrangeria, que
es concedeixi l'accés universal a la
sanitat pública i que les institu-
cions rebutgin qualsevol manifes-
tació de violència racista. La
Tancada pels Drets també exigeix
el tancament immediat dels Cen-
tres d’Internament per a Persones
Estrangeres (CIE), mesures per pre-
venir els episodis de violència mas-

clista que pateixen les dones
migrants i refugiades i denuncien
la vulneració de drets que es viu en
moltes fronteres del món.

VISITA DE QUIM TORRA
Per altra banda, el president de la
Generalitat Quim Torra va visitar
les persones que estan tancades
a Ciutat Vella el passat dia 2. De
fet, aquesta va ser la primera reu-
nió de Torra després que aquell
mateix dia prengués possessió
tot el seu executiu. Membres de
la tancada van mostrar la seva sa-
tisfacció per aquesta visita.

Les tancades, als
barris del Raval i 
el Poblenou, van
començar a l’abril
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Les festes majors dels nostres barris
sempre han representat a tots els veïns
i han estat una demostració de concòr-
dia, però des de que Ada Colau va ar-
ribar al govern municipal s’ha perdut
aquest esperit i malauradament cada
cop els comuns les polititzen més. 

Una nova mostra d’aquesta utilitza-
ció de les festes majors per part de
Colau és la Festa Major de Sant Ger-
vasi. Dins del programa oficial, i amb el
vistiplau del govern municipal,  trobem
activitats com el concurs de ‘paelles re-
publicanes’, la projecció del documen-
tal sobre el referèndum il·legal de l’1
d’octure o un concert del grup ‘Homes
Lludriga’, un dels grups que va partici-
par en la cançó ‘Los Borbones son
unos ladrones’ junt a Valtonyc y Hasel. 

Totes aquestes activitats tenen un
marcat caràcter polític, molt allunyat del
que hauria de ser una festa per a tots
els veïns. Un cop més Colau es re-
colza en la CUP per convertir festes,

que haurien de ser de tots, en actes in-
dependentistes i republicans. Ja ho va
fer també amb la pregonera de les fes-
tes de la Mercè de l’any passat o quan
un Rei Mag, també al nostres districte
va fer un discurs antimonàrquic en un
dia que hauria de ser familiar i pensat
pels més petits.

Des del Grup Popular defensem
una Festa Major despolititzada, on tot-
hom s’hi trobi representat i on hi hagi
activitats per a tota la família lluny del
col·laboracionisme de Colau amb l’in-
dependentisme i els grups més radicals
que aprofiten qualsevol esdeveniment
per imposar les seves idees.

Balance de 3 años de Colau
Este mes de junio se cumplen tres
años de la llegada de Ada Colau a la
alcaldía del Ayuntamiento de Barce-
lona, gracias a una victoria mínima de
11 regidores sobre un total de 41. La
mayoría son 21. Colau se presentó
como la alcaldesa de todos, la que iba
a cambiar las cosas y el adalid de la
transparencia y austeridad. Pero el día
a día de la gestión municipal es difícil,
y la alcaldesa ha comprobado como
aquellas propuestas de escaparate
que vendía tanto en campaña como
en sus primeros días de alcaldesa, se
han ido diluyendo.   

Poca gente se imaginaba que
aquella activista antidesahucios que
aparecía en los medios de comunica-
ción con una camiseta verde, mos-
trando una señal de ‘Stop’, se
convertiría en alcaldesa de Barcelona
por sorpresa. Más, cuando siempre
aseguraba que no tenía la intención
de entrar en política, rechazando in-
cluso ofertas de partidos como ICV o

la CUP. Ahora, su mal gobierno se ha
convertido en un ‘Stop Barcelona’. El
gobierno Colau suspende licencias de
hoteles y terrazas, aplica moratorias
para todo aquello que no pueden ges-
tionar como ellos quieren, es permi-
sivo con el top manta y los okupas,
frena inversiones y creación de em-
pleo, no promueve la vivienda social
que necesita la ciudad, no construyen
los equipamientos públicos necesa-
rios y aquella participación ciudadana
que tanto destacaba Colau en cam-
paña, ahora brilla por su ausencia.
Quiso imponer una multiconsulta que
finalmente ha sido un fracaso. Y ade-
más, no escucha a los vecinos, como
sucede en el Raval con los narcopi-
sos, en la Ronda de Dalt con la co-
bertura o en el Poblenou con la
‘Superilla’.  

Recordemos que la candidata Ada
Colau anunció como gran bandera de
su mandato que construiría 8.000 vi-
viendas sociales si se convertía en al-

caldesa. Tres años después de aque-
lla promesa electoral, las cifras nos
demuestran que esa propuesta se
quedará finalmente a medias, sin
cumplir, ya que a falta de un año para
acabar el mandato, la cifra se rebaja
aproximadamente a un total de 3.200
viviendas. Además, desde que Colau
llegó a la alcaldía, la inversión anual
en vivienda pública se ha recortado
132M€, los alquileres se han encare-
cido un 24% y la media anual de des-
ahucios en Barcelona es de 4.000.
Mientras, el Ayuntamiento tiene 83 so-

lares públicos vacíos en los que se
podría construir hasta 6.000 viviendas
sociales. 

Cuando queda un año para las
elecciones municipales, es necesario
empezar a configurar una alternativa a
la alcaldesa Colau, porque si ha go-
bernado, no ha sido por tener socios
de gobierno, sino cómplices en la opo-
sición, como el PSC, que ha sido su
socio en el Ayuntamiento. Incluso Ciu-
dadanos y el PDeCAT le apoyaron su
propuesta estrella: el fracasado Plan
de Vivienda. 

Manteniment urgent
a Plaça Adriano

Des del Grup Popular al districte de
Sarrià-Sant Gervasi reclamem a l’al-
caldessa Ada Colau el compliment
del prec presentat pel nostre grup
municipal, i acceptat al consell ple-
nari de districte del passat mes de
març de 2018, per tal de realitzar el
manteniment, tant al paviment com
al mobiliari urbà, del passeig central
de la Plaça Adriano, en el seu tram
comprès entre els carrers Muntaner
i Santaló.

Es tracta d’una mesura urgent, ja
que tal com vam denunciar a la nos-
tra proposta, aquest espai es troba
en molt mal estat. Presenta una
greu degradació dels espais verds,
brutícia i falta de manteniment,
també a l’estany i la font, que sem-
pre té les seves aigües brutes i
sense depurar. D’altra banda, s’ha
de posar solució als  problemes de
pavimentació del passeig central i
dels elements de mobiliari urbà com
bancs i papereres, per tal de fer més
agradable l’espai per al gaudi dels
veïns i comerços de l’entorn.

La Festa Major és de tots
Óscar Ramírez

Conseller del PP a
Sarrià-Sant Gervasi

Sarrià-Sant Gervasi
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El retorn a Nacional haurà d’es-
perar. L’Handbol la Salle torna-
rà a disputar, la temporada que
ve, la Lliga Catalana sènior mas-
culina Antonio Lázaro després de
no aconseguir l’ascens de cate-
goria durant el segon cap de set-
mana del mes passat. L’equip de
Gerard Tarrats havia arribat a la
fase d’ascens com a campió de
Catalunya, però en els partits
que es van disputar entre l’11 i el
13 de maig al pavelló Eduardo
Lastrada de Saragossa només
van aconseguir guanyar un dels
tres partits.

La fase d’ascens, de fet, va co-
mençar de forma immillorable,
ja que els de la Bonanova van
aconseguir una victòria contun-
dent contra el Cobisa (24-20). El
triomf, a més, va arribar gràcies

a una remuntada espectacular en
els últims minuts de partit.

El partit de la segona jorna-
da, dissabte, també va arrencar
amb bones sensacions, però fi-
nalment, després de remuntar el
desavantatge contra el Torrella-
no alacantí, van deixar escapar el
partit en la recta final (21-24),
una derrota que feia que l’equip
es plantés en l’última jornada

obligat a guanyar per tenir op-
cions de guanyar el play-off.

El tercer i definitiu partit era
contra l’amfitrió, l’Stadium Ca-
sablanca, que va ser qui va acon-
seguir l’ascens. L’enfrontament
va ser molt igualat i els de Tarrats
dominaven el marcador al minut
40, però el conjunt aragonès va
capgirar el resultat per acabar
guanyant per un gol (27-26).

La temporada de l’equip ha estat extraordinària. Foto: HLS

Sense premi: l’Handbol la 
Salle no aconsegueix l’ascens

ComerçGuardó | 21è Premi Comerç Barcelona
Des de l’1 de juny hi ha oberta la convocatòria del Premi Comerç Barcelona. 
Fins al 29 d’aquest mateix mes els comerços poden presentar les seves 
candidatures per a qualsevol de les sis categories que aquest guardó distingeix.

FIRA4“Va anar molt i molt bé.
Va venir molta gent”. Aquesta és
la valoració que fan des de Bar-
navasi de la celebració de la 21a
edició de la Mostra de Comerç de
Sant Gervasi, que va tenir lloc el
passat dissabte 2 de juny. Un any
més, el lloc escollit va ser el
tram del carrer Muntaner que va
des de la plaça Bonanova fins a
la Ronda General Mitre.

Així doncs, al llarg del dia la
Mostra va presentar molt bon as-
pecte. “La veritat és que durant
tot el dia es veia gent a tot arreu,
als diferents espais. Vam tenir la
sort que va fer molt bon temps
i es veia molta gent passejant i
comprant, que en el fons és el
més important”, expliquen des de Barnavasi. Tot plegat va ser-

vir perquè, un any més, els co-
merciants de Sant Gervasi po-
guessin mostra els seus produc-
tes i les seves millors ofertes. 

FESTA MAJOR
D’altra banda, Barnavasi també
s’implica aquests dies en l’or-
ganització de la Festa Major de

Sant Gervasi-La Bonanova, que
se celebra fins al dia 19 de juny.
Alguns dels actes més destacats
seran la Festa de la botifarra-
jazz amb concert de Luky Guri
i el Sextet Dixieland Band a la
plaça Frederic Soler (14 de juny)
i  el Sopar de Festa Major als
jardins del Centre Cívic Vil·la
Florida (15 de juny).

La Mostra va tenir una gran afluència de gent tot el dia. Foto: Barnavasi

La Mostra de Comerç de Sant
Gervasi supera les expectatives

MOSTRA4L’Eix Sarrià ja ho té
pràcticament tot a punt per a la
celebració de la quarta edició de
la Fira d’estiu, que se celebrarà
el pròxim dissabte 16 de juny al
carrer Manuel de Falla.

Des de les 10 del matí i fins
a les vuit del vespre Manuel de
Fall s’omplirà de parades per tal
que els comerciants del barri
puguin oferir tota la seva va-
rietat d’articles. 

Un any més l’oferta serà
molt àmplia i el públic podrà
trobar parades de moda de

dona i home, bijuteria, joieria,
moda infantil, sabates, alimen-
tació, coses per la llar, objectes
de regal, llenceria, serveis i d’al-
tres. Aquesta mostra comer-
cial és una gran oportunitat
per tal que els productes de la
temporada d’estiu tinguin sor-
tida, ja que se celebra amb la
primavera a punt d’acabar-se i
amb els primers dies amb tem-
peratures altes.

D’altra banda, els més petits
podran gaudir d’un parc infan-
til que es muntarà per l’ocasió.

L’Eix Sarrià es prepara per a la
Fira d’estiu a Manuel de Falla

El CP Sarrià tanca 
el curs en la setena posició

La temporada 2017-
18 del CP Sarrià ha
estat millor que l’an-
terior. El conjunt de

Marc Fernández va posar el punt
final al curs el passat 27 de maig
(amb una derrota per la mínima
contra l’Argentona, per 0-1) en la
setena posició del grup 2 de Se-
gona Catalana.

El balanç final del conjunt pa-
rroquial és de 56 punts, gràcies

a 15 victòries (set a casa i vuit a
domicili) i 11 empats (quatre a
casa i dos a fora). L’equip ha mar-
cat 60 gols i només n’ha encaixat
46, convertint-se en un dels blocs
més fiables de la categoria en els
partits lluny de casa.

La temporada anterior, la
primera de l’equip a la categoria,
sota les ordres d’Erec Irisarri, el
Sarrià va acabar en la novena po-
sició amb 48 punts.

El Bàsquet la Salle es queda 
a dues victòries del ‘play-off’

La possibilitat de ju-
gar el play-off i optar
a l’ascens es va acabar
tres jornades abans

que s’acabés la lliga, de manera
que el Bàsquet la Salle va tancar
la temporada el passat 19 de
maig a la pista del filial dels Lluï-
sos de Gràcia (79-70). El conjunt
de la Bonanova ha acabat la tem-

porada a dues victòries del tercer,
el Club Esportiu Laietà.

La Salle s’acomiada de la tem-
porada amb un balanç de 18 vic-
tòries i 12 derrotes (l’únic equip
de la categoria amb aquest ba-
lanç), de manera que l’equip
afrontarà ara els últims entrena-
ments i agafarà vacances per
preparar el pròxim curs.

Tennis | Muguruza, eliminada a semifinals de Roland Garros
Garbiñe Muguruza no guanyarà el seu segon Roland Garros aquest any. La tennista

hispano-veneçolana del Barcino va caure a la semifinal de l’open francès el passat 
dijous 7 contra la número 1 del món, la romanesa Simona Halep (6-1 i 6-4).

Pau Arriaga
LA BONANOVA

“Es va veure molta gent
passejant i comprant
durant tot el dia”, diuen
des de Barnavasi

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: Districte
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Les picades de l’aranya reclusa han po-
sat fi a la vida de tres persones del sud
de França. Un comissari inicia una in-
vestigació per trobar els motius que,
de sobte, han convertit la picada de la
reclusa en mortal.  

Fred Vargas supera, de nou, les
fronteres entre la novel·la negra i la li-
terària amb ‘Quan surt la reclusa’.  

No t’ho perdis
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Llibres

Quan surt la reclusa
Fred Vargas

Teatre

El duet format per Marcel Lázara i
Júlia Arrey s'estrena amb Pedalant
endins (Halley Records, 2018). L'ex-
membre de Txarango i la cantautora
brasilera presenten un àlbum musi-
calment molt singular que es carac-
teritza per la senzillesa que impreg-
na les cançons, construïdes amb
emoció i a foc lent.

Música

Arriba la segona entrega de les aven-
tures de l’antiheroi per excel·lència,
Deadpool. Aquesta vegada, el perso-
natge haurà de salvar un jove anome-
nat Russell que ha estat segrestat i, per
fer-ho, intenta crear el grup X-Force. 

Ryan Reynolds torna a ser Deadpo-
ol, mentre que Josh Brolin encarna el
seu antagonista.

Pelis i sèries

Deadpool 2
David Leitch

Pedalant endins
Marcel Lázara i Júlia Arrey

La setmana del disseny
Entre el 5 i el 14 de juny se celebra una nova edició de la Bar-

celona Design Week, que farà que la capital s’ompli de pro-
postes relacionades amb el disseny. Sota el nom de ‘Revalo-

rar’, la 13a edició de la setmana del disseny ofereix un pro-
grama que proposa observar amb una nova mirada tot allò
que ens envolta i apostar per dissenys i comportaments ba-

sats en la sostenibilitat. L’epicentre de la Barcelona Design
Week serà un any més l’edifici Disseny Hub Barcelona i el

programa es complementarà amb una selecció d’activitats
paral·leles que es faran en diferents punts de la ciutat. 

Amaia va estrenar la seva carrera musical en
solitari amb un concert carregat de po-

lèmica. La triunfita va ser un dels re-
clams del Primavera Sound, que es

va celebrar a Barcelona del 30 de
maig al 3 de juny. Alguns usuaris

van expressar a través de les xarxes socials que
no veien amb bons ulls que una cantant acaba-
da de sortir del programa televisiu formés part
d’un dels festivals amb més renom dins del pa-

norama indie. Durant la seva actuació, dijous 31
de maig, Amaia va fer cas omís a les crítiques i va
pujar a l’escenari el mateix dia que ho feien Nick

Cave o Björk. El seu repertori es va allunyar de les
cançons que la van fer famosa a Operación Triunfo i
tampoc va interpretar el tema que va defensar a Eu-

rovisión unes setmanes enrere i que va deixar 
Espanya en la 23a posició del concurs.

A M A I A

La fitxa
Guanyar el programa Operación Triunfo

També va representar Espanya al festival d’Eurovisión

Famosos

Ha actuat al Primavera Sound
El concert va ser la seva primera actuació en solitari

S’ha criticat la idoneitat de l’actuació
Alguns usuaris opinen que una ‘triunfita’ no encaixa al festival

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

| MotoGP 2018
Converteix-te en Márquez, Rossi o Viñales i guanya el mundial 
de motociclisme. També inclou les categories Moto2 i Moto3.

L’art, la societat actual però, sobretot,
l’amistat, es qüestionen constantment
en aquesta magnífica comèdia que
porta fins a l’extrem els personatges
per tal de provocar-nos la reflexió a
base de riallades. I tot, amb tres actors
del nivell de Pere Arquillué, Francesc
Orella i Lluís Villanueva.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Art
Yasmina Reza
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DES DEL 3 DE JULIOL
19:00 Els quatre primers dimarts de juliol se-

ran les dates en les quals se celebrarà la pri-
mera edició del concurs Humor a la fresca. /
Centre Cívic Can Castelló.

DIMARTS 19 DE JUNY
10:00 El curs Gestionem el nostre PC per fer-lo

pràctic encara la seva darrera sessió a càrrec
de David Marco. Ensenyarà els usuaris les da-
rreres tècniques i els darres trucs per al PC. /
Casal de Barri Espai Putxet.

DIMECRES 27 DE JUNY
18:00 La professora Mariona Sagarra s’enca-

rregarà de coordinar el taller anomenat Veu
i expressió, que farà que es treballin totes les
possibilitats de l’aparell fonador. / Centre Cí-
vic Pere Pruna.

DES DEL 18 DE JUNY
Matí-Tarda Abracadabra pota de cabra! és una

exposició que destaca una selecció de llibres,
agrupats per temàtiques i centres d'interès,
que parlen de la màgia, dels mags i dels brui-
xots. / C. C. Vallvidrera Vázquez Montalbán.

DES DEL 6 DE JULIOL
Matí-Tarda El futur ja no és el que era serà una

mostra que recull l'obra recent de l'artista plàs-
tic Lluís Cadafalch.  Plantejarà un espai de re-
flexió i experimentació. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cívic Pere Pruna.

DIJOUS 28 DE JUNY
17:30 Jordi Díaz s’encarregarà de coordinar la

primera sessió de Nanoinventum, que forma
part del cicle Taller de descoberta. / Biblioteca
Sant Gervasi - Joan Maragall.

DIJOUS 28 DE JUNY
10:30 Aprofitant que ja hauran començat les va-

cances escolars, començarà el taller anome-
nat Learn & play,pensat per compartir con-
tes, vídeos, cançons i jocs. / Centre Cívic Can
Castelló.

DISSABTE 7 DE JULIOL
09:00 El primer dissabte del mes que ve es ju-

garà el torneig de futbol 7 al camp de futbol
de Vallvidrera per a majors de 14 anys. / Camp
de futbol de Vallvidrera.

A finals de mes es farà un curs de pas-
tisseria creativa per a nens i nenes. Co-
ordina Maria Alcolado. / Centre Cívic
Vil·la Florida.

Cinc dies per aprendre a
preparar pastissos creatius
Del 25 al 29 de juny a les 10:00

Cuina exprés sense fogons serà el nom
del taller de cuina que coordinarà la
professora Mercè Homar. El preu és de
29 euros i cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Vil·la Florida.

Mercè Homar coordina 
un curs de cuina ràpida
Dimecres 27 de juny a les 14:00

La cantant nord-americana Vonda
Shepard arriba al districte per oferir
un dels millors concerts del mes de ju-
liol. Les entrades ja estan a la venda.
/ Sala Luz de Gas.

Vonda Shepard, estrella
d’un concert a Luz de Gas
Dimarts 3 de juliol a les 21:30

Durant tot el mes es faran les darre-
res sessions a l’aire lliure del cicle de
salut Activa’t als parcs. / Jardins de Vil·la
Amèlia.

L’Activa't als parcs’ encara
les seves últimes setmanes
Tots els dimarts de juny a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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