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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. 

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

Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT

CASTELLDEFELS FARÀ
PORTA A PORTA

4Un dels sectors on les xi-
fres de reciclatge han de
millorar és el comerç. Per
això, Castelldefels aposta
per canviar el funcionament
de la recollida. Implantarà el
mètode porta  a porta a la
recollida comercial, que
també inclourà sistemes in-
tel·ligents per controlar que
es faci correctament.
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La lupa

per Bernat Dédeu

Propaganda

Els governs empren la propaganda amb
tota la impunitat del món per un motiu
de senzilla practicitat: generalment, la
cosa els funciona. Fixeu-vos en el cas de
Pedro Sánchez i el seu nou govern que,
sense ni una sola llei o un simple decret
aprovat, s’ha guanyat el fervor popular
d'enquestes i l’aprovació de mitja Europa
amb la sonora i demagògica acollida d’un
vaixell ple de dissortats que vaguen pel
Mediterrani. No en tingueu cap mena de
dubte, la passarel·la solidària de Valèn-
cia, amb Carmen Calvo fent de mestra
de cerimònies, conforma tot
un cabaret de pornografia
sentimental, sucre i dema-
gògia de difícil ingestió.

Però no tota la propa-
ganda és necessàriament
estulta i seria ben tanoca no
admetre que els camàlics
de la sala de màquines de ZP-Sánchez
han tingut una bona pensada. A dife-
rència de Rajoy, que va entregar el re-
lat de bonhomia sentimental a l’inde-
pendentisme, Sánchez pretén utilitzar
casos com el de l’Aquarius per recor-
dar al món que Espanya no és aquell
estat que celebrava l’enviament de
policies a cascar la padrina el dia 1-0
(¡A por ellos, oéééé!), sinó que la seva
administració conjuga una paleta d’e-
mocions prou nodrida com per anar
pel món amb la cara neta. La jugada no
és casual: acollint els migrants d’Eu-
ropa, el president torna a guanyar la

bonhomia moral que Espanya havia
perdut al llarg del procés indepe. A
partir d’ara, quan algú acusi els espa-
nyols de no respectar els drets humans,
els assessors de Sánchez correran a
cercar les fotos dels nouvinguts a Va-
lència, instantànies de mares ploroses
que agraeixen i besen les faldilles de les
infermeres que alimenten els seus
nadons i requadres d’homes destruïts
per la guerra i altres quenòcies que fi-
nalment poden tastar una paella com
Déu mana. És la foto, estúpid! Volies

sentimentalisme, Catalunya? Doncs
entoma i digues Lluíííís!

“El cínic es creu intel·ligent, però és
idiota perquè no gaudeix”, deia fa poc
el col·lega Javier Gomà a La contra de
La Vanguardia. La frase té aparença de
brillantor, però resulta notòriament
analfabeta, car precisament, si hom
agafa com a mesura el gaudi, no hi ha
cap diferència entre que hom perpetri
una acció moralment bona o dolenta.
Els propagandistes, que sempre són una
mica cínics, gaudeixen com pepitus
amb l’acompliment dels seus objectius:
i per això es dediquen a la política i no

a fer de simples oficinistes o a vendre as-
segurances.

De fet, amb la propaganda de l’A-
quarius, els sequaços de Sánchez ja han
aconseguit que el gruix de l’indepen-
dentisme s’acontenti protestant per
acostar els presos a garjoles catalanes.
Per més que Sánchez i Torra s’esba-
tussin en públic i per més que el presi-
dent repeteixi que els presos mai no se-
ran moneda de canvi de res, el sotabosc
de l’independentisme ja sospira per un
pacte d’indult a partir del qual es pugui

tornar a la normalitat auto-
nòmica de tota la vida, un
acord que legitimi els dos
governs en una pax romana
i a partir del qual tothom
pugui rearmar-se per con-
tinuar gaudint del poder
institucional. Tot això sem-

bla ciència-ficció, però comprovarem
ben aviat com els presos (i fins i tot les
seves consorts) preparen un retorn a la
política aprofitant la seva eixida de la
presó, amb la qual cosa Espanya no no-
més es rentarà la cara de la repressió de
l’1-O, sinó que aconseguirà tenir els po-
lítics que marcaran els nous temps a Ca-
talunya collats sota l’amenaça de tor-
nar-los a la trena quan es portin mala-
ment. La propaganda, insisteixo, fun-
ciona. I, si tens un Estat al darrere, ja
ni t’ho explico.

Publicat a El Nacional.cat

Acollint l’Aquarius, Sánchez torna a 
guanyar la bonhomia moral que Espanya

havia perdut al llarg del procés indepe

Cada mort violenta
multiplica la fiblada de

dolor, la mort d'una dona
en mans de la seva parella ens posa da-
vant el mirall per dir-nos que aquesta
xacra estructural no s'atura, i que la llui-
ta s'ha d'intensificar fins a erradicar
un sistema que posa en perill les dones
per ser dona.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La coreografía de Mar-
laska y Llarena sobre el

acercamiento de los pre-
sos viene en cualquier manual de ne-
gociación. Se trata de aparentar unas su-
puestas dificultades o reticencias de
terceros para subir el precio de un paso
que se consideraba de mínimos al sen-
tarte a la mesa.

@apuente

Una població mobilit-
zada, sigui a Catalunya,

Pamplona o Euskal He-
rria, unes entitats preparades i implica-
des, uns partits a l'altura de les cir-
cumstàncies, un govern efectiu, un par-
lament sobirà i un @CatalanCouncil lliu-
re per parlar arreu del món. Així la Re-
pública és inevitable.

M'amoïna més l'asfíxia
de la Dolors Bassa entre

les 4 parets de la seva
cel·la que la de l'Argèlia caminant lliu-
rement per Torroella i passant un cap de
setmana estupendu a l'Empordà, since-
rament. En tot cas, passeu-nos la llista
d'on podem i no podem posar llaços per
no molestar.

@eduardvoltas@KRLS@mariadolorsa

Espigoladors
L’organització, que té l’obrador al barri

de Sant Cosme del Prat, ha rebut un
premi de la Generalitat per la seva lluita

contra el malbaratament. Fa aliments
amb fruites i verdures que no es venen

perquè són “lletges”. 
pàgina 10

Club Bàsquet Prat
Tot i que finalment el CB Prat no va po-
der accedir a la final per lluitar per l’as-

cens a ACB, la temporada 2017-18 no
s’oblidarà fàcilment. Sota les ordres

d’Arturo Álvarez, l’equip ha completat
un dels millors cursos de la història.

pàgina 13

Els semàfors

Aj. de Castelldefels
El govern de Castelldefels i la Generali-
tat han hagut d’aturar les obres de l’IC-
FO a l’Olla del Rei després que l’inver-

sor hagi abandonat el projecte. Ara, cal-
drà veure què es fa al terreny per recu-

perar una zona d’alt valor natural. 
pàgina 6
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Les claus

En el moment històric que estem
vivim se’ns diu un mantra repetit
mil vegades que Catalunya, amb
la declaració d’independència, va
de dret cap al precipici. Quin serà
el nostre futur? Sembla que pitjor
que fins ara, amb un Estat espa-
nyol que ens va en contra, no hi
anirem. Les passarem magres du-
rant un temps, però al final la in-
dependència serà millor per a tota
la societat catalana, tant per als
independentistes com també per
als que no ho són. Si l’Estat castiga
els catalans “rebels” castigarà tots
els catalans.

Un triumvirat, format pel PP,
PSOE i Ciudadanos, va prendre la
decisió d’aplicar l’article 155, peti
qui peti sense la més mínima fle-
xibilitat per intentar entendre què
és el que passa a Catalunya. La
pregunta que ens podríem fer és:
No serà Espanya qui va cap al pre-
cipici? Si es creuen que amb la re-
pressió acabaran amb el conflicte
català ho tenen fotut. Intervenir el
Parlament, el Govern i altres cor-
poracions catalanes és una forma
de no voler acceptar la realitat. I
mentre no es reconeguin els mo-
tius de la revolució d’una gran
part de la societat catalana i que
Catalunya és subjecte polític esta-
rem en un atzucac sense sortida.
Amb l’experiència que tenim de
com Espanya ens ha tractat des de
fa molts anys, albirem que el nos-
tre futur, de continuar com fins
ara, és terriblement dur i negre.
Mantenint presos i exiliats polítics
com a ostatges el nou govern es-
panyol no resoldrà el conflicte.

Veient l’actitud altiva i prepo-
tent del bàndol unionista, hom
s’adona que els independentistes
estem en el costat correcte. Adéu!

Cap al precipici
per Jordi Lleal 

Solidesa sonora
per Xavier Graset

El primer dia de Sònar, Fina
Puigdevall, la xef del gran res-
taurant Les Cols d’Olot, era dar-
rere els fogons del festival. I tant.
En aquests 25 anys del festival de
música i arts avançada, a més
d’enviar senyals a l’espai i d’ex-
plorar la recerca tecnològica,
també s’ha arrelat a la terra. Els
seus directors, aquests tres reis
que són Enric Palau, Ricard Ro-
bles i Sergio Caballero, han anat
fornint la seva proposta amb
elements complementaris al de
la idea i convocatòria musical i
troncal.

I aquests últims anys també
la cuina, els noms de l’alta cuina,
per bé que en una àrea més res-
tringida, també hi ha tingut ca-
buda. Fina Puigdevall m’expli-
cava la possibilitat que han obert
a Les Cols de començar una vi-
sita al seu hort a la Vall de Bianya,
veure com treballen les verdures
i fruites, com van les gallines i
com reciclen els sobrants del
restaurant, i com d’altra banda
creixen i es cuiden els aliments
que després transforma la cuina.
M’ho explicava mentre al mig de
la fira on es fa el Sònar de Dia aca-
baven d’arrencar les primeres
sessions musicals, o mentre po-

dies contemplar en una cúpula de
360 graus un seguit de peces d’art
audiovisual, o et podies fer una
foto dalt d’un unicorn o menjar-
te un gelat del Rocambolesc de
Jordi Roca, o fer una copa de vi
de Torres. El Sònar ha generat
aquesta atracció per creadors i
elaboradors de tota mena. 

El Sònar fa 25 anys en un
temps en què els ministres de
Cultura, ara que el govern espa-
nyol havia recuperat la cartera,
duren una setmana. El contrast
entre les dues velocitats ens fa
preguntar què ha sabut bastir el
festival. Una imatge de solidesa,
de flexibilitat, i un model d’ofer-
ta cultural, festiva i també d’oci
que ha servit de model per a al-
tres empresaris i emprenedors
que han fet els seus festivals.
Aquest efecte de mirall, aquest
coratge que han sabut destil·lar
i que pot haver inspirat els altres
no es pot menystenir. A banda,
és clar, de la capacitat d’exportar
el Sònar i de seguir programant
el més nou i el més clàssic de l’e-
lectrònica, ara que fa tants anys
que l’electrònica és arreu i enmig
de la música que sentim.

Publicat a El Punt Avui

Vist al Twitter

@GSugranyes: Pablo Casado anuncia la seva
candidatura a presidir el PP. Després d'haver-
se tret mitja carrera de Dret en 6 mesos no em
direu que no és un xicot molt capaç!

@jordiborras: La justícia és igual per a tots.
Per això Urdangarin ha pogut triar presó i
ha escollit un penal de dones on és l'únic
home, amb pavelló propi de 5 cel·les.

#PresóALaCarta

@gcapdevila: El xou mediàtic de l'Aquarius
està molt bé, però convé recordar que Itàlia
porta anys rebent una mitjana de 3 vaixells
com l'Aquarius CADA DIA.

#Aquarius #CampanadaAlPP

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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Tamara Carrasco demana 
poder sortir de Viladecans1

2 La platja de Gavà Mar 
recupera la bandera blava

Alfred i Amaia, satisfets per 
la seva actuació a Eurovisió 

1.800 milions d’euros 
per impulsar l’economia del Delta

El CCR torna a quedar-se 
a les portes de lluitar per l’ascens
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Les millors
perles

Viatges gratis a tota la xarxa de metro de París fins als 25 anys.
Aquest és l’obsequi que la companyia de transport públic de la
capital francesa, RATP, ha decidit atorgar a un nadó que va néi-

xer en un tren fa dies a l’estació d’Auber, després d’un part accidentat.
Ell sí que ha nascut amb un pa –en forma d’abonament– sota el braç.

Seguint a França, el president Macron va esbroncar un jove
estudiant per dirigir-se a ell de manera massa col·loquial, al
seu entendre, durant un acte. "Com va, Manu?", li va dir el

jove. La resposta del president, sorprès, va ser: "A mi em dius se-
nyor president de la República o senyor".

Iun que també es fa dir senyor ha tornat a aixecar polèmica per un
comentari racista. Parlem del Pequeño Nicolás, que va publicar
un text al seu compte d’Instagram on va dir: “Aprofiteu ara per

dormir que està jugant Perú i ningú us trucarà de Vodafone...”. L’allau
de crítiques que va rebre donaria per a centenars de perles.

Mentrestant, la tortura, amputació i mort d’un gosset han
canviat l’agenda política a Turquia just abans de les
eleccions. Les brutals imatges, que s’han fet virals, han

fet reaccionar el president Erdogan, que assegura que modifica-
rà les lleis sobre els drets dels animals si és reelegit.

Iparlant d’animals, fa pocs dies va morir als 62 anys Puan, l’orangu-
tan més vella del món. L’animal, que vivia al zoo de Perth (Austrà-
lia), ha estat clau en la perpetuació de l’espècie de Sumatra, que

estava en perill d’extinció. Com a llegat deixa 11 cries i 54 descen-
dents, i una entrada al Llibre Guinness dels Rècords.
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La justícia anul·la l’adhesió
de Castelldefels a l’AMI

POLÍTICA4Segons el Jutjat nú-
mero 4 de Barcelona, la ciutat
no pot formar part de l’Asso-
ciació de Municipis per la In-
dependència (AMI). La magis-
trada d’aquest tribunal ha
anul·lat els acords que es van
aprovar al Ple del 23 de juny de
2015 perquè considera que els
ajuntaments han de treballar
per satisfer les necessitats i as-
piracions dels veïns i han de ser-
vir “als interessos públics amb
objectivitat”.

La sentència es va fer públi-
ca dimecres 13 de juny acceptant

així el recurs que va posar So-
cietat Civil Catalana.

El mateix dia que es va co-
nèixer la decisió del tribunal, el
portaveu del PP al Ple, Manu Re-
yes, va anunciar que sol·licitarà
la convocatòria d’un Ple ex-
traordinari per “acatar la sen-
tència”, és a dir, fer sortir la
ciutat de l’entitat independen-
tista. Reyes va dir que és el mo-
ment de “posicionar-se clara-
ment a favor de la unitat d’Es-
panya” i que els partits unionis-
tes tenen regidors suficients, 14
de 25, per fer-ho.

26 anys de presó per matar 
la parella amb 23 punyalades
MASCLISME4L’Audiència de
Barcelona ha condemnat a 26
anys de presó, la màxima pena
prevista pel codi penal, l’home
que va assassinar la seva expa-
rella el 12 d’agost del 2015.

El tribunal considera que
l’home és culpable d’un delicte
d’assassinat amb traïdoria i acar-
nissament per haver-li clavat
fins a 23 vegades un matxet de
12,5 centímetres per l’esquena.

Segons recullen diferents
mitjans, la sentència confirma
que, el dia dels fets, la víctima va
sortir de casa seva a dos quarts

de set del matí per anar a buscar
el cotxe a l’aparcament i marxar
a la feina. Llavors, la seva expa-
rella, que s’havia tapat la cara
amb una caputxa, la va atacar
per l’esquena.

El jurat considera que, de la
manera que va actuar, l’acusat va
provocar un patiment molt in-
tens a la víctima, que no es va
adonar de l’atac fins que va re-
bre les primeres punyalades.

L’assassí va confessar a di-
ferents testimonis que havia
comès el crim perquè “ja no po-
dia més”.

Cau la banda de lladres que va
entrar al xalet de Luis Suárez

SUCCESSOS4A finals de maig,
els Mossos d’Esquadra van de-
tenir deu persones acusades
d’entrar a robar a diferents xa-
lets de Barcelona i altres ciutats
de l’àrea metropolitana.

Els delinqüents, tots ells de
nacionalitat albanesa, forma-
ven part de tres grups que esta-
ven conxorxats i compartien in-
formació i cotxes robats per co-
metre els diferents robatoris.

De casa de Luis Suárez, on

van entrar a mitjans de gener, es
van emportar joies, aparells elec-
trònics i bosses de marca. El fut-
bolista va rebre la notícia dos
dies després de guanyar la Lliga,
quan la policia catalana li va
retornar algunes de les joies que
van poder recuperar.

Set dels deu detinguts estan
en presó provisional gràcies a la
investigació dels Mossos, que va
demostrar que els lladres ac-
tuaven com una xarxa criminal.

Open Night | Arriba la tercera edició de les compres nocturnes
Dissabte 30 de juny hi haurà la tercera edició de vendes nocturnes a Castelldefels per poten-
ciar el comerç local. Les botigues obriran fins a la una de la matinada. Aquells que no tenen

local o que no el tenen a prop del centre es podran instal·lar a la plaça de l’Església tot el dia.

Tot va passar dimecres 6 de juny.
Els membres de la plataforma Sal-
vem l’Olla del Rei estaven convo-
cats a una reunió amb l’Ajunta-
ment i el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat per parlar so-
bre les obres del nou edifici de
l’Institut de Ciències Fotòniques
que s’estava fent a la zona. Com
explica Ramon Sanahuja, un dels
activistes de l’organització, ells
anaven a la trobada disposats a
negociar qüestions relacionades
amb l’obra, que ja estava en mar-
xa. Però quan els representants de
les dues institucions els van aten-
dre, el panorama va canviar de
dalt a baix.

Sanahuja comenta que a la
trobada hi havia Ferran Miralles,
director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural de la

Generalitat, i els regidors Ramon
Morera i Xavier Amate. Els re-
presentants els van dir que “la in-
versió havia descartat el pro-
jecte”. Qui estava finançant la
construcció del nou edifici era la
Fundació Mir-Puig.

Com detallen des de la pla-
taforma, des d’aleshores no s’ha
tornat a treballar a les obres.
Amb tot, els membres de Salvem
l’Olla del Rei es mostren satisfets

per la decisió presa pel consistori
i la Generalitat, però asseguren
que la feina no s’ha acabat.

Sanahuja explica que segui-
ran “pressionant les adminis-
tracions perquè no s’adormin”,
ja que la zona on havien co-
mençat les obres era una de les
més riques en flora i fauna dels
estanys. El seu objectiu és que es
recuperi l’espai i la zona deixi de
ser urbanitzable.

L’estany és l’única zona natural humida que queda a la ciutat. Foto: Arxiu

L’Ajuntament i la Generalitat
aturen les obres a l’Olla del Rei

» S’hi estava fent un nou edifici per a l’Institut de Ciències Fotòniques
» La Fundació Mir-Puig, que finançava el projecte, se n’hauria desdit

Pau Massip
CASTELLDEFELS
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FESTA4La ciutat ho té tot a
punt per celebrar la Festa Major
de Sant Pere, que aquest any serà
del 28 de juny a l’1 de juliol. Un
dels elements més destacats de
les festes d’enguany és el Petit
Sant Pere, que agruparà les di-
ferents activitats dedicades als
més petits que es faran durant els
quatre dies a diferents punts de
la ciutat, entre ells la recupera-
ció de la llegenda de les campa-
nes o la matinal de jocs i concerts
que es farà dissabte 30 a la pla-
ça Catalunya.

Per als joves, el punt de re-
ferència durant la celebració
serà el Parc del Camalot, que
acollirà diferents concerts, cur-
sos de hip-hop i reggaeton i la
festa Holi dissabte al vespre.

La música serà un dels grans
protagonistes i estarà present a
diferents punts de la ciutat, com
per exemple a la plaça Francesc
Macià, on dissabte a les 11 de la
nit es podrà veure el concert en

directe de David Bustamante. El
Parc de la Torre Lluc també serà
l’escenari de diferents concerts
com les Vesprades al Jardí, que
portaran el jazz a la festa.

La tradicional cercavila amb
les diferents figures de la ciutat
que es farà diumenge 1 de juliol
a partir de les 7 de la tarda ser-
virà per celebrar el 25è aniversari
dels gegants de la ciutat, els Ba-
rons d’Eramprunyà.

El foc també tindrà el seu pa-
per destacat en dos moments de
la festa. Primer, divendres 29,
quan la platja de la ciutat serà
l’escenari d’un dels actes més
concorreguts de la Festa Major,
el Castell de Focs. L’altre serà dis-
sabte 30 de juny a partir d’un
quart de deu del vespre, quan co-
mençaran els correfocs infantil
i per a adults, que iniciaran el re-
corregut al passeig Maragall.

La cultura popular tornarà a ser protagonista. Foto: Ajuntament

Tot a punt per celebrar la Festa
Major de Sant Pere al carrer

» La celebració dels 25 anys dels Gegants serà un dels actes destacats
» El Petit Sant Pere agruparà totes les activitats per als infants

Recullen més de 1.200 firmes
per l’avinguda de la República

NOMENCLÀTOR4Canviar el
nom d’avinguda Joan Carles I i
rebatejar el carrer com a avin-
guda de la República. Aquesta és
la voluntat d’un prec que es de-
batrà al proper Ple que se cele-
brarà el pròxim dijous 28 de
juny.

Tot va començar amb una re-
collida de firmes que ha acon-
seguit reunir 1.295 signatures
que donen suport a aquesta ini-
ciativa, impulsada per les sec-
cions locals d’Òmnium Cultural
i l’Assemblea Nacional (ANC) i
el col·lectiu La Mata de Jonc.

Aquests grups asseguren que
les firmes demostren la voluntat
dels veïns de “desterrar de la vila
els símbols d’allò que menysté la
voluntat majoritària del poble
català” i demostren “el despres-
tigi de la monarquia borbònica”.

Els partits que hi donen su-
port, ERC, el PDeCAT, Demò-
crates i la CUP, i els promotors
d’aquest prec esperen que els al-
tres partits compromesos amb la
república “ara o en el passat”, en
referència a Gavà Sí Se Puede i
al PSC, hi donin suport per po-
der-ho tirar endavant.

L’alcaldessa s’ofereix a acollir
migrants del vaixell Aquarius
COOPERACIÓ4L’Ajuntament
de la ciutat s’ha posat en contacte
amb el govern de l’Estat per
mostrar la seva disposició a aco-
llir algunes de les més de 600
persones que van arribar al Port
de València diumenge 17 de juny
després de ser rescatats al Mar
Mediterrani pel vaixell huma-
nitari Aquarius.

Així, Gavà passa a formar
part de la xarxa de municipis que
integren el dispositiu d’acollida,
format per més de 200 pobles i
ciutats.

Aquest és un dels eixos del

Pla Director de Cooperació de la
ciutat, que treballa per alleuge-
rir el patiment de les víctimes en
situacions d’emergència i ajut
humanitari.

Dins d’aquest mateix marc
s’inclou la donació de 3.000 eu-
ros que el consistori farà al Fons
Català de Cooperació per ajudar
les persones afectades per l’e-
rupció del volcà Fuego a Guate-
mala.

Els diners serviran per re-
construir les zones damnificades
i ajudaran el més de milió i mig
de persones afectades.

La Policia Local vendrà escuts
per combatre el càncer infantil
SOLIDARITAT4Els agents de la
Policia Municipal de Gavà s’han
sumat a la campanya per reco-
llir fons per finançar el projecte
SJD Pediatric Cancer Center,
un espai dedicat a la investiga-
ció i el tractament del càncer in-
fantil.

El centre impulsat per l’Hos-
pital Sant Joan de Déu rebrà els
diners recollits amb la campan-
ya #pelsvalents, a la que s’han
sumat diferents cossos policials

i agents de policia municipal de
tot el país.

Els agents ja han venut més
de 200 escuts, que costen qua-
tre euros, i esperen arribar als
2.000 al novembre, cosa que su-
posarà una recaptació de 8.000
euros abans d’acabar l’any.

Els escuts, que són de roba,
són iguals que els que llueixen els
agents als seus uniformes, però
porten una cinta amb el lema de
la campanya, #pelsvalents.

Renúncia | El regidor del PSC Jordi Jiménez deixa l’Ajuntament
El Ple del 28 de juny serà l’últim de Jordi Jiménez, que aquest mandat s’ha ocupat de la regi-

doria de Gestió Interna i Recursos Humans. El regidor del PSC deixa el càrrec per motius per-
sonals i laborals i serà substituït per Ester Zamorano, que prendrà possessió el 26 de juliol.
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INNOVACIÓ4El projecte Love in
Bloc d’Andrea Aguilar i Cristina
Martínez ha guanyat el primer
premi de Talent a les Aules d’a-
quest any. El guardó d’aquest
projecte impulsat pels ajunta-
ments de Viladecans i Gavà con-
sisteix en un viatge de cinc dies
a California, als Estats Units,
per visitar Silicon Valley, una
zona amb universitats i centres
dedicats a la innovació i la re-
cerca i empreses com Facebook
o Apple.

La idea presentada per les
dues estudiants de quart d’ESO
de l’Institut Josefina Castellví
consisteix a reciclar plàstic per
elaborar maons destinats a cons-
truir habitatges als camps de
refugiats per millorar-ne les con-
dicions de vida.

Aguilar i Martínez expliquen
que van tenir la idea després de
veure la necessitat de millorar la
situació dels refugiats i la possi-
bilitat de “poder donar una se-

gona vida als plàstics que utilit-
zem en el nostre dia a dia” mit-
jançant l’economia circular.

Les dues guanyadores també
comenten que “els maons tenen
un muntatge fàcil”, com si fossin
peces de Lego. Això en facilita el
transport i el muntatge allà on si-
guin necessaris. A més, treballen
amb una aplicació que els per-
met saber a quin camp de refu-
giats volen destinar el seu pro-

jecte i triar quina quantitat de
blocs hi volen dedicar.

Els governs de Viladecans i
Gavà van impulsar Talent a les
Aules, que aquest any ha celebrat
la segona edició, per tal de fo-
mentar la creativitat i la inno-
vació entre els estudiants de se-
cundària dels instituts de les
dues ciutats amb l’ajuda d’em-
presaris locals. Enguany hi han
participat 528 alumnes.

Els guanyadors de Talent a les Aules Gavà-Viladecans. Foto: Ajuntament

Uns maons de plàstic reciclat
guanyen el Talent a les Aules

» Dues alumnes de l’institut Josefina Castellví s’emporten el concurs
» El premi és un viatge de cinc dies a Silicon Valley, als Estats Units

La nova plaça de les Palmeres
crea una gran zona comercial

URBANISME4La reforma de la
plaça de les Palmeres vol con-
vertir l’espai en un lloc de tro-
bada per als veïns. Per aconse-
guir-ho, s’ha transformat el que
fins ara era una zona de pas en-
tre dos barris per a vehicles en el
nexe d’unió de dos dels princi-
pals eixos de vianants de la ciu-
tat, els carrers Jaume Abril i
Doctor Reig.

La plaça també es converti-
rà en la connexió entre els eixos
comercials que uneixen el mer-
cat de la plaça de la Constitució
i el de la plaça d’Europa.

Segons l’Ajuntament, això
oferirà als vianants “més de 160
propostes comercials i de res-
tauració en un passeig que creua
la ciutat pel bell mig”, convertint-
se, gràcies als dos quilòmetres de
llargària que farà, en “l’eix co-
mercial més llarg de la comarca”.

Les obres, que han costat
uns 250.000 euros i han durat
mig any, han servit per renovar
el mobiliari urbà i l’enllume-
nat. Dissabte 30 de juny es faran
diferents activitats populars i
jocs infantils per fer-ne la inau-
guració oficial.

L’AMB instal·la una placa
solar per carregar cotxes

MEDI AMBIENT4L’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB)
ha instal·lat una fotolinera, una
pèrgola que permet carregar di-
rectament els cotxes elèctrics
quan estan aparcats.

L’aparell s’ha col·locat a l’a-
parcament que l’entitat té al seu
Laboratori, al costat de la depu-
radora que Viladecans compar-
teix amb Gavà. La mesura ser-
veix per promoure el desplaça-
ment amb vehicles elèctrics en
una zona apartada i sense ofer-
ta de transport públic.

La pèrgola, que també ser-

veix per fer ombra als vehicles
estacionats, també estarà con-
nectada a l’edifici de l’AMB, de
manera que quan els vehicles ja
estiguin carregats o no hi hagi
cap cotxe connectat, l’energia
produïda alimentarà la instal·la-
ció i permetrà reduir-ne el con-
sum.

La instal·lació d’aquesta fo-
tolinera, que ha costat uns
17.000 euros, és la tercera que fa
l’ens metropolità. Les altres
dues, que es troben a Esplu-
gues i Sant Feliu, ja han produït
més de 8.000 quilowatts.

Atienza lidera una llista per
dirigir Catalunya en Comú

POLÍTICA4José Luis Atienza,
l’històric regidor d’ICV a l’A-
juntament de la ciutat, és el co-
ordinador de la llista Comuns
Federalistes, una de les tres que
s’ha presentat per dirigir Cata-
lunya en Comú.

El que va ser segon tinent
d’alcalde fins a la primavera de
l’any passat, quan va dimitir
com a regidor i va deixar el cà-
rrec, es disputarà el lideratge del
partit amb la llista de Xavier Do-

mènech, que està acompanyat
d’Ada Colau, i la de Sònia Farré,
representant de l’ala indepen-
dentista de la formació.

Atienza encapçala la llista
més crítica amb l’independen-
tisme, a qui acusa de “portar el
conflicte nacional a límits im-
pensables i dolorosos”. També
assegura que la indefinició dels
comuns sobre el model d’Estat
va ser la causa dels mals resul-
tats aconseguits el 21D.

Cultura | El pagès Rafael Calvet exposa a The Style Outlets
Fins a finals de juliol, l’outlet acollirà l’exposició de Calvet, una panera de gran envergadu-
ra que reprodueix la mesquita russa de Qol Särif. L’obra està feta completament de llavors

vegetals com mongetes, llenties, cereals o cigrons, un estil típic i tradicional de la ciutat.
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4Amb l’arribada del bon temps
les platges tornen a ser un dels
grans referents de l’oci de molta
gent. El passat 1 de juny es va pre-
sentar a Castelldefels la campan-
ya d'estiu 2018 de les platges
metropolitanes, que aquest any té
com a lema ‘La identitat es troba
en la diversitat’. 

Amb la gestió de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona al cap-
davant, que fa 20 anys que vetlla
per la seva qualitat, les platges me-
tropolitanes destaquen per la
bona valoració que en fan els seus
usuaris i per la seva personalitat
pròpia. Tot plegat gràcies a una
gestió que té en compte la iden-
titat del litoral metropolità i que al-
hora preserva i potencia la perso-
nalitat de cada platja: des de les
platges totalment naturalitzades
com la del Prat de Llobregat, pas-
sant per aquelles destinades a un
públic més familiar, com les de Cas-
telldefels o Gavà. 

A l’acte de presentació de la
nova temporada hi van ser Ra-
mon Torra, gerent de l'AMB; Xavier
Segura, director de Serveis d'Espai
Públic; Jordi Bordanove, coordi-
nador de Serveis de Promoció i
Conservació; Maria Miranda, alcal-
dessa de Castelldefels; Xavier Ama-
te, regidor d'aquest municipi i To-
màs Molina, meteoròleg de TV3. La
presentació es va fer a Castelldefels
perquè és la platja que reuneix les
següents tres característiques: es

troba al front marítim de la ciutat
(component urbà), té una extensió
important de dunes híbrides que
han provocat la recuperació de la
biodiversitat (naturalitzada) i al-
hora és un espai públic idíl·lic per
anar-hi en família, ja que compta
amb tots els serveis i usos possibles.

Durant la presentació, el ge-
rent de l'AMB, Ramon Torra, va des-
tacar l'evolució contínua de les
platges metropolitanes i va recordar

que són un espai natural que forma
part de les singularitats de l'àrea me-
tropolitana. I és que corresponen al
principal espai d'ús lúdic de la me-
tròpolis Barcelona, amb més de
10,5 milions d'usuaris l'any. “Estem
treballant per donar estabilitat a les
platges davant dels temporals i la re-
gressió del litoral, tenint en comp-
te que són espais molt sensibles”, va
dir. Per la seva banda, Tomàs Moli-
na va remarcar la necessitat d'a-
prendre a posar en valor la gestió

del territori feta amb sentit comú i
potenciant el medi natural. 

USUARIS SATISFETS 
L’alta qualitat de les platges metro-
politanes i la seva personalitat dife-
renciada són factors que els usuaris
valoren molt positivament: gairebé
un 8 sobre 10 de puntuació i un ín-
dex de satisfacció del 110%, que su-
posa el valor més alt fins ara. Aquest
fet es tradueix en què la qualitat de
les platges percebuda in situés molt
superior a les expectatives prèvies
dels usuaris abans de ser-hi. Aquests
són els indicadors que es desprenen
de ĺ última edició de l’enquesta de sa-
tisfacció dels usuaris de les platges
metropolitanes. 

Les dades, doncs, avalen la bona
feina feta des de l’AMB en l’àmbit de
manteniment i gestió de les platges,
malgrat l’increment dels usos, l’aug-
ment de visitants i els estralls dels
temporals. La tranquil·litat, l’accés a
la platja, el paisatge, l’entorn, la in-
formació, les dutxes i la senyalitza-
ció han estat els aspectes més ben
valorats.  La percepció de la qualitat
global de les platges de l’àrea me-
tropolitana ha anat augmentant
progressivament des de l’inici de l’es-
tudi de les enquestes el 2007, quan
les platges es valoraven amb 6,5
punts de mitjana. Aquesta valoració
ha augmentat 1,3 punts fins al
2016, assolint el 7,8 de puntuació,
que suposa la nota més alta de to-
tes les edicions fins al moment. 

Platges metropolitanes
amb identitat

»Arrenca la campanya d’estiu de platges de l’àrea metropolitana, que destaquen per la seva qualitat

» Els seus usuaris les valoren amb gairebé un 8 sobre 10, la millor nota dels darrers anys

VISITA EL WEB WWW.AMB.CAT PER A MÉS INFORMACIÓ

La gestió de les platges

té en compte la 

identitat del litoral 

metropolità i preserva

i potencia la seva 

personalitat

Serveis

4Les platges del litoral metro-
polità tenen una personalitat molt
marcada gràcies a una gestió acu-
rada tenint en compte les carac-
terístiques geogràfiques i el seu
potencial segons els seus possi-
bles usos.

En el cas de les platges del lito-
ral metropolità sud, la seva perso-
nalitat està marcada per un relleu
més suau a la franja costanera, amb
platges molt més amples, aigua
menys profunda i sorra més fina.
Aquest terreny gairebé pla ha servit
per potenciar la biodiversitat a tra-
vés de les dunes híbrides, que han
naturalitzat platges com la de Cas-
telldefels o Gavà.  La personalitat d’a-
questes platges ve marcada per
dos elements geogràfics impor-
tants que en determinen el paisat-

ge: el Delta del Llobregat i el Massís
del Garraf. El Delta ha estat el res-
ponsable de la seva existència i la re-
cuperació del riu ha influït positiva-
ment en la qualitat de l’aigua de les
platges de Castelldefels, El Prat, Gavà
i Viladecans. Per altra banda, el Mas-
sís del Garraf en marca una identitat
diferenciada, aportant el valor d’es-
pai natural connectat al mar, on les
dunes híbrides juguen un paper
de connexió.  

La gestió del litoral sud es basa
precisament en la particularitat de les
dunes híbrides. Actualment ja està
en marxa la cinquena fase del pro-
jecte d’aquest ecosistema dunar,
amb la previsió de construir 5.000
metres lineals més, plantar 7.000 uni-
tats de plantes autòctones i retirar
40.000 kg de vegetació invasora. 

La diversitat, un valor afegit

La temporada oficial de platja a l’àrea metropolitana ja està en marxa. Fotos: Robert Ramos
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RECONEIXEMENT4La Genera-
litat ha reconegut la feina que fa
l’entitat sense ànim de lucre
Espigoladors. Aquesta organit-
zació es dedica a lluitar contra el
malbaratament alimentari re-
cuperant fruita i verdura que els
productors, els intermediaris o
els comerciants descarten per di-
ferents motius, ja sigui l’exce-
dent de producció, per raons es-
tètiques o per un descens de les
vendes.

L’organització, que té la seu
i l’obrador al barri de Sant Cos-
me, recull gran part dels pro-
ductes al Parc Agrari del Baix
Llobregat. El 95% d’aquests ali-
ments els reparteix entre entitats
socials de la zona per facilitar
l’accés a productes frescos i nu-
tritius a persones que normal-
ment no hi poden accedir.

La resta els transforma, se-
guint mètodes artesanals, en
productes alimentaris d’alta qua-
litat com melmelades, cremes,

salses i patés naturals que ven
amb la marca im-perfect.

El Premi Medi Ambient que
el Departament de Territori i
Sostenibilitat va entregar di-
marts 5 de juny, Dia Mundial del
Medi Ambient, reconeix la tas-
ca que fa Espigoladors per mi-
llorar el nostre entorn i evitar que

es produeixin més residus o que
productes en bon estat acabin a
les escombraries perquè els con-
sumidors els consideren “lletjos”.

El premi, que està dotat amb
10.000 euros, valora la tasca
que fa l’entitat, que també tre-
balla amb persones amb risc
d’exclusió social.

Els impulsors d’Espigoladors amb el president Torra. Foto: Ajuntament

Premi a la lluita d’Espigoladors
contra el malbaratament

» L’organització, que té l’obrador al barri de Sant Cosme, fa aliments
amb fruites i verdures que no es venen perquè són “lletges”

ERC i PSC trien els seus caps
de llista per a les municipals

POLÍTICA4L’oposició ja treba-
lla en l’elaboració de les llistes i
l’elecció dels candidats que en-
capçalaran les llistes a les prò-
ximes eleccions municipals.

A la cita amb les urnes del
juny de l’any que ve, el cap de
llista d’Esquerra Republicana
tornarà a ser Jordi Ibern. L’ac-
tual portaveu dels republicans al
Ple, que fa tres anys va recupe-
rar la representació d’ERC a
l’Ajuntament pratenc amb dos
regidors, diu que són “l’alterna-

tiva real a l’actual equip de go-
vern, que no sap escoltar després
de tants anys governant amb tics
autoritaris”.

Precisament, l’actual primer
tinent d’alcalde, Juan Pedro Pé-
rez Castro, ha estat l’escollit
dels socialistes per ser, per se-
gona vegada, el cap de llista del
PSC en unes eleccions que con-
sidera “les més importants per al
Prat des del 79” per ser les pri-
meres en què no concorrerà l’al-
calde Lluís Tejedor.

SUCCESSOS4Dilluns 11 de juny,
agents de la Policia Local i dels
Mossos d’Esquadra van detenir
dos homes, un del Prat i l’altre de
l’Hospitalet, per intercanviar
tres quilos de marihuana al mig
del carrer a plena llum del dia.

Els fets van passar al barri de
Sant Cosme poc després de les
cinc de la tarda. Els agents van
veure els dos individus passant
una bossa de grans dimensions
d’un cotxe a un altre. Llavors van
apropar-se per veure què hi ha-

via a dins i van trobar la droga.
En escorcollar un dels cotxes hi
van trobar, amagats, 8.850 eu-
ros, segurament destinats a com-
prar la droga. Els dos van quedar
en llibertat amb càrrecs

El mateix dia, la policia ca-
talana va descobrir que una bo-
tiga d’alimentació de la ciutat feia
de magatzem de material robat.
A la part posterior de l’establi-
ment, els Mossos van trobar
més de 100 rellotges, gran quan-
titat de peces de roba que tenien

les etiquetes i les alarmes posa-
des, drons, perfums i material in-
formàtic. Tots aquests productes
estaven dins de bosses d’es-
combraries i de caixes d’ali-
ments accessibles per als tres tre-
balladors del comerç.

En analitzar el material, els
agents de la policia catalana van
arribar a la conclusió que tot el
que van trobar era robat i la bo-
tiga feia de dipòsit per als pre-
sumptes delinqüents, que van
ser detinguts.

Els republicans també han escollit la nova executiva local. Foto: ERC

Enganxen 2 camells ‘in fraganti’

Guardó | Amazon, Millor Infraestructura 2017 
El centre logístic que la multinacional nord-americana té al polígon Mas Blau del Prat ha
rebut el reconeixement del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. El jurat ha

reconegut que l’edifici ha convertit l’àrea metropolitana en un “hub” logístic internacional.
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals

» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar

les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu

Serveis



El CB Prat es queda a la
semifinal de la lliga LEB Or

La sèrie per accedir a la final del
play-offper pujar a l’ACB va do-
nar l’esquena al CB Prat. Els
d’Arturo Álvarez van perdre el
cinquè i definitiu matx el dia 29
de maig al Joan Busquets contra
el Melilla (63-64) i es van quedar
fora de la final, que els nord-afri-
cans van perdre contra el Man-
resa, també en una sèrie que va
necessitar cinc capítols, el passat
dimarts 12 al Nou Congost.

Després d’acabar la fase re-
gular en la segona posició (asse-
gurant-se l’avantatge de pista en
tots els encreuaments) i de su-
perar el Valladolid per la via rà-
pida, els potablava van començar
la sèrie perdent a casa contra els
d’Alejandro Alcoba (63-64). Els
potablava van guanyar el segon
partit (63-59), però la primera de-

rrota que havien patit els obliga-
va a guanyar a Melilla.

Els de la Ciutat Autònoma van
situar el 2-1, però un partidàs del
Prat el passat dia 27 (66-78) feia
que la sèrie hagués de tornat al
Baix. Tot i això, en un partit fre-
nètic i molt igualat, els pratencs
van perdre pel mateix resultat que
el primer partit i no van poder
lluitar per fer realitat el somni de
l’ACB. Alex Campbell va tenir
l’opció de classificar el Prat, però

el seu triple quan només faltaven
dos segons per al final va topar
contra el cèrcol.

ÁLVAREZ DEIXA EL CLUB
Una setmana després d’aquest
partit, amb les ferides encara re-
cents, el club va anunciar que Ál-
varez no continuarà a la banqueta
pratenca el curs que ve. Així,
una de les primeres feines del nou
director tècnic, Josep Gusi, serà
trobar el seu substitut.

» Els potablava van perdre la sèrie de cinc partits contra el Melilla
» Arturo Álvarez no continuarà com a tècnic la temporada que ve

Els Jardins del Castell 
acullen la 19a Nit de l’Esport 

CASTELLDEFELS4Un escenari
imponent, els Jardins del Castell,
van ser l’escenari de la 19a Nit de
l’Esport de Castelldefels, que es
va celebrar el passat dia 8, i que
va servir per premiar els millors
esportistes i entitats d’aquesta
temporada 2017-18.

Ana Martínez, del Club Es-
portiu Gran Via Mar, i Joan
Manel Pujol, del Castelldefels
Hockey Club, van ser els guan-
yadors dels premis individuals
per als esportistes majors d’edat,
mentre que els dos guardons per
a les categories de formació van

ser per a Aina Carulla, del Club
Piragüisme Castelldefels, i per a
Franc Recalde, del Castellde-
fels Rugby Unión Club.

El primer equip femení del
club de rugbi també es va endur
el reconeixement com a millor
equip sènior femení, mentre
que l’equip catamarà F18 del
Club Nàutic Castelldefels va ser
el millor club masculí absolut.

Miki Carrillo i Neus Morales
es van endur els premis als en-
trenadors en una jornada que
també va tenir reconeixements
especials i in memoriam.

Gavà | Noa Tamaral, campiona júnior de wakeboard a Barcelona
La gavanenca Noa Tamaral va ser la millor en la categoria júnior de wakeboard en la cita de
l’imaginExtreme BCN que es va disputar a Barcelona entre els dies 16 i 17 d’aquest mes. La

jove wakeboarder, a més, va ser la tercera classificada en la categoria femenina absoluta.

La temporada dels d’Arturo Álvarez ha estat excel·lent. Foto: CBP

Pau Arriaga
EL PRAT
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El gavanenc Zarhouni
guanya la Cursa Barça

GAVÀ4Era el gran favorit i no va
decebre. L’atleta gavanenc Mo-
hamed Zarhouni va guanyar la
tercera edició de la Cursa Barça,
que va recórrer bona part del dis-
tricte de les Corts de Barcelona
el passat diumenge 17.

Sense Ilias Fifa (sancionat
durant quatre anys), Zarhouni
no va tenir rival en la competi-
ció, que ja va estar a punt de
guanyar l’any passat. El corredor
va completar el recorregut de 10

quilòmetres, amb la sortida i la
meta al Camp Nou, en 30 minuts
i 38 segons, quedant-se a només
14 segons del rècord de la prova.

Amb la medalla d’or penjada
del coll, Zarhouni va mostrar-se
exultant per la victòria i va dir que
s’havia “sentit molt bé en un re-
corregut molt dur, però molt es-
pecial”. L’atleta, que va complir
23 anys el passat dia 10, seguirà
preparant ara el campionat d’Eu-
ropa del mes d’agost a Berlín.

Ari Santos formarà part de 
la primera plantilla del CCR

Ari Santos, tot un
campió del món de
futbol sala, formarà
part de la primera

plantilla del CCR el curs que ve. El
passat dia 19, el club va confirmar
que el veterà tanca brasiler, que ha-
via arribat al club per ser el direc-
tor esportiu de la base, encara no
penjarà les botes i serà una de les
peces del conjunt blau, que tornarà
a intentar pujar a Segona Divisió.

El CCR també ha anunciat
que Marc García, Sergio Ruiz, Ós-
car Agustí, Arnau Ametlla, Andrés
Montero Andresito, Antonio Do-

mènech Toti i Dani Nerín conti-
nuaran vestint de blau, com a mí-
nim, una temporada més.

Les baixes són menys nom-
broses, però també més sensibles.
El capità Marc Mármol penja les
botes per motius personals. Des-
prés de tres temporades al club
(les dues últimes amb el braçalet)
assegura que “els millors mo-
ments com a jugador han estat al
club”. Els altres quatre jugadors
de la plantilla que tampoc segui-
ran al CCR el curs que ve seran
David Alba, Assis Boukhress, Pau
López i David Ortega.



Viu en línia

De reina a hacker.Aquesta és l’evolució que ha fet Claire Foy
amb el seu nou repte professional. L’actriu, coneguda pel
seu paper d’Isabel II a la sèrie de Netflix The Crown, va vi-

sitar la setmana passada Barcelona per presentar la
nova pel·lícula que protagonitzarà dins del certamen
CineEurope 2018. En aquest cas, la britànica donarà
vida a la hackerque va crear Stieg Larson dins de la

saga Millenium. D’aquesta manera, Foy es posarà en la
pell de la rebel Lisbeth Salander, que torna a la gran

pantalla amb Lo que no te mata te hace más fuerte, de la
mà del director Fede Álvarez. Els seguidors de l’actriu

es veuran sorpresos per la transformació física que su-
posa aquest nou repte, ja que la protagonista de Mi-

llenium es caracteritza per una marcada estètica
punk. Anteriorment, Noomi Rpace i Rooney Mara ja

van interpretar Salander i ara és el torn de Foy, la
qual va explicar que li agrada molt el personatge

però va confessar que “és molt complex”. 

C L A I R E  F O Y

La fitxa
QUI ÉS?

QUÈ HA DIT?

El seu paper d’Isabel II a ‘The Crown’
Interpreta el personatge principal de la sèrie de Netflix

Famosos

Serà la protagonista de ‘Millenium’
La pel·lícula es va presentar l’11 de juny a Barcelona

Un personatge “molt complex”
Donar vida a Lisbeth Salander ha sigut un repte per a l’actriu 

QUÈ HA FET?
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ÉS FAMOSA PER...

Llibres

Nora Navas i Clara Segura protagonit-
zen una obra sorprenent i captivadora
que torna a la cartellera després d’ex-
haurir totes les entrades l’estiu passat.
Aquesta tragèdia de Lorca mostra uns
personatges moguts per la gelosia, la
passió i els seus impulsos vitals.

A la Biblioteca de Catalunya de Bar-
celona.

Teatre

Bodas de sangre
Oriol Broggi

Música Pelis i sèries

Ara que el Mundial ja està en marxa,
des de l’Argentina arriba la pel·lícula El
fútbol o yo. Explica la història d’en Pe-
dro, un fanàtic del futbol que pot es-
tar-se les 24 hores del dia veient partits
de forma ininterrompuda. Això, però,
xoca amb el seu matrimoni, i de sobte
es veu separat de la seva dona, lluny
de les seves filles i sense feina.

El fútbol o yo
Marcos Carnevale

| Black Panther
Seguint l’èxit de la pel·lícula, arriba al mercat aquest títol que farà
que ens convertim en el seu protagonista, el superheroi T'Challa.

El llibre funciona com un manifest fe-
minista que reflexiona al voltant de l’ex-
periència de les dones, el matrimoni i la
maternitat, i aborda polèmiques sobre
temes relacionats amb el gènere. 

Un dels assajos autobiogràfics més
combatius de Virginie Despentes, pu-
blicat el 2006 però que fins ara no s’ha
pogut llegir en català.

Teoria King Kong
Virginie Despentes

No t’ho perdis

Una crítica global
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) exposa

fins al pròxim 7 d’octubre l’exposició ‘Mostra i artifici’, la re-
trospectiva més completa de l’artista britànica establerta a

Mèxic Melanie Smith. Smith té com a objectiu fer una crítica
a l’hiperconsumisme, l’impacte del colonialisme, la globalit-
zació i la modernització que ha suposat el capitalisme. A tra-
vés de fotografies, pel·lícules, escultures i performances que
fan referència a la pintura, aquesta artista mostra una obra
artística molt visual que s’estructura a partir de temàtiques

que tenen a veure amb el color, la naturalesa o el cos.   
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Nyandú ha publicat el primer senzill
del que serà el seu tercer disc, que sor-
tirà al setembre. El club dels 27 és el pri-
mer single del nou àlbum, amb el qual
la formació de la Torre d'Oristà (el Llu-
çanès) manté intacta l'actitud rockera i
les melodies pop que els van dur a co-
ronar-se amb el Sona9 l'any 2011. 
El títol del disc encara s'ha de revelar.

El club dels 27
Nyandú
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A PARTIR DEL 2 DE JULIOL
Tot el dia Quotidianitats lesbianes serà el nom

del projecte que vol visibilitzar i rescatar del
silenci la realitat de les dones lesbianes. / Pas-
sadís de l’Ajuntament.

DIJOUS 28 DE JUNY
11:30 L’últim dijous d’aquest mes es farà una

nova sessió de Vols crear el teu propi necogi?,
les sessions d’emprenedoria pensades per a
autònoms gavanencs. / Centre de Suport a
l'Empresa (CSE).

DIJOUS 5 DE JULIOL
18:30 Los Gamusinos, un dels grups més actius

de la ciutat, presentaran la proposta El tea-
tro abandonado. Explica la història de la in-
vestigació sobre l’incendi d’un teatre. / Espai
Maragall.

FINS AL 29 DE JUNY
Tot el dia Escoles d'altres móns és un projecte

educatiu de sensibilització sobre el dret a l’e-
ducació i sobre les desigualtats socials. Les fo-
tografies són obra de Kim Manresa. / Sala d’ex-
posicions de la Torre del Baró.

DIMARTS 5 DE JULIOL
22:00 Coco, una de les darreres obres creades

de la mà de Disney i Pixar, serà una de les pro-
postes del cicle de Cinema a la fresca que s’a-
llargarà fins a principis del mes d’agost. / Parc
de la Marina.

DISSABTE 30 DE JUNY
12:00 Antígona, una tragèdia de Sòfocles, serà

l’obra escollida pels estudiants del curs d’i-
niciació al teatre com a proposta de final d’a-
quest curs. Dirigeix Arnau Puig, entrada gra-
tuïta. / Teatre Kaddish.

DISSABTE 7 DE JULIOL
09:00 Nova edició del Mercat de Pagès, una tro-

bada en la qual es podran comprar els millors
productes arribats directament del Parc
Agrari. / Plaça de Pau Casals. 

14 I 15 DE JULIOL
CASTELLDEFELS La ciutat serà l’escenari esco-

llit per a la pròxima edició (la 20a) del Trofeu
Mediterrani de Patinatge Artístic (Tot el
dia). / Pista Poliesportiva Can Roca.

Un dels clàssics del cinema d’aventu-
res del segle passat, Els Goonies, serà
una de les pel·lícules del Cicle de ci-
nema social. / Plaça Roigé i Badia.

‘Els Goonies’, protagonistes al
Cicle de cinema social d’estiu
Divendres 13 de juliol a les 22:00

Una de les cites obligades amb la
cultura el mes que ve serà l’obra Flas-
hbacks, una proposta que arriba de la
factoria d’Algama Teatre. / Espai Ma-
ragall.

Algama Teatre presenta
la representació ‘Flashbacks’
Diumenge 15 de juliol a les 19:00

Una festa de ciutat i de comerç que om-
plirà els carrers del centre d’activitats,
música i compradors durant tot el
dia, promovent el comerç local. / Cen-
tre de la ciutat.

Comerç durant tot el dia en
la pròxima edició de l’Open Night

Dissabte 30 de juny tot el dia

CASTELLDEFELS El bon temps i la ca-
lor fan que vingui de gust anar a la plat-
ja per gaudir d’aquest torneig de fut-
bol. / Entre els carrers 17 i 18.

Castelldefels es prepara per
acollir un torneig de futbol platja

Del 6 al 8 de juliol

agenda@comunicacio21.com

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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