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El dibuixant Paco
Ibáñez, Ramblista
d’Honor 2016
Francisco Ibáñez, un dels Ramblistes d’Honor 2016 ■ Q. PUIG
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Els Amics de la Rambla també distingeixen
Las Golondrinas del port, la fundació Tot
Raval i John Hoffman, del Congrés del Mòbil
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Medi ambient

La síndica vol que
es limitin els preus
del lloguer de pisos

L’alcaldessa i l’edil de Ciutat Sostenible ■ EL PUNT AVUI

Sant Boi millora la
recollida de la brossa

PROBLEMA · Denuncia
la dificultat per accedir
a habitatges assumibles
als barris més turístics

MEDI AMBIENT

Hi destina 5 milions i substituirà els 1.737
contenidors pel model més resistent
Successos
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Operació contra la
producció de marihuana

P26

Dinou detinguts pel cultiu i la venda de
droga a diversos municipis barcelonins
Barcelona

Sant Adrià i Badalona volen conservar l’escull artificial de les Tres
Xemeneies, i el Consorci del Besòs tramita la petició a la Generalitat
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Biodiversitat marina
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Imat ge aèria de l’ent orn de les Tres Xemeneies que mostra la situació de l’escull artificial que es vol mantenir ■ EPA
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Concurs d’idees per
redefinir Vallcarca
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Dipòsit legal: B20.249-1976

PRESSIÓ · Vilà s’alinea
amb Colau però insta
l’Ajuntament a exigir el
canvi legal per frenar-ho
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Sant Boi destina cinc
milions a millorar el servei
de recollida de residus
a Jas’han començat asubstituir els1.737contenidorsper un model mésresistent i
fàcil d’usar a La ciutat vol millorar l’índex de recollida selectiva, que és baix
R.M.B.
SANT BOI DE LLOBREGAT

Sant Boi està per sota dels
índexs de recollida selectiva, ja que la mitjana catalana és del 38,2%i la santboiana, del 27,7%. Amb l’objectiu de revertir aquesta
situació i de prestar un servei més eficient, l’Ajuntament ha aprovat una sèrie
de millores en el servei de
recollida deresidus i neteja
viària, als quals aportarà
5,2 milions d’euros, la inversió més important
d’aquest mandat. Quatre
milions es finançaran amb
fons de la Diputació. “Necessitem arribar a les ràtios de recollida selectiva
que la normativa fixa per al
2020”, assenyala el tinent
d’alcalde de Ciutat Sostenible, Josep Puigdengolas,
amb referència a l’objectiu
del 50% fixat per la Unió
Europea.
La primera de les mesures es va començar a aplicar dilluns i consisteix en
la renovació dels 1.737
contenidors de la ciutat.
Tots els contenidors tenen
el mateix format, cosa que
permetrà situar-los millor
al carrer perquè ocupen
menys espai. Tenen més
capacitat, estan adaptats a
persones amb discapacitat
visual i física, són més fàcils d’usar que els anteriors
i més resistents al foc i al
vandalisme. La recollida

La façana de l’ajunt ament de Sant Vicenç dels Horts, en
una imatge d’arxiu ■ ACN

Sant Vicenç
ha de penjar
l’espanyola
a Un jutjat condemna l’Ajuntament

a posar la bandera als seus edificis
Redacció
L’alcaldessa i l’edil de Ciut at Sost enible amb els nous camions i contenidors ■ EL PUNT AVUI

La xifra

La frase

1.737

“ Necessitem arribar
a les ràtios de
recollida selectiva
que la normativa
fixa per al 2020”

—————————————————————————————————

cont enidors, el total dels
que té Sant Boi, seran canviats per un model més fàcil
d’utilitzar i resistent.

selectiva es farà amb cinc
nous camions que funcionen amb gas natural,
menys contaminants i
més silenciosos. La majoria de contenidors i camions actuals són força antics, amb un cost demanteniment alt, i la coexistència
de diferents sistemes de re-

—————————————————————————————————

Josep Puigdengolas
TINENT D’ALCALDE DE CIUTAT
SOSTENIBLE DE SANT BOI

collida no és eficient, segonsreconeix el consistori.
A partir d’ara es començarà a aplicar també un
nou sistema derecollida de
mobles i trastos vells, que
tindran un dia fix per setmana a cada zona de Sant
Boi. S’ha habilitat un telèfon gratuït, el 900 108 830,

per resoldre dubtes i incidències, i una campanya
informativa explicarà els
canvis i la nova ubicació
dels contenidors, que estaran a un màxim de 75 metres de cada habitatge.
A banda, l’Ajuntament
està elaborant un pla per
millorar la qualitat de l’espai públic. A final d’any es
compraran tres escombradores mecàniques, tres
furgonetes i equips especialitzats per a la neteja de
grafits i del clavegueram.
“Caldrà disposar de la coresponsabilitat dels veïns i
les veïnes”, alerta l’alcaldessa, Lluïsa Moret, en el
manteniment de la neteja
al carrer. ■

SANT VICENÇDELS HORTS

El jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona ha condemnat l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts a penjar la bandera espanyola a les dependències municipals, i a
pagar 300 euros per les
costes judicials. El text judicial considera contrària
a dret l’absència de les
banderes oficials a les dependències municipals, ja
que no es compleix la llei
39/ 1981 sobre la bandera
espanyola.
Amb aquesta sentència, el jutjat estima el recurs que la Subdelegació
del Govern de l’Estat a
Barcelona va interposar el
juliol del 2015, quan l’actual vicepresident de la

Generalitat, Oriol Junqueras, era l’alcalde de Sant
Vicenç dels Horts. En
aquella data, Junqueras
va defensar que molts
ajuntaments catalans no
se senten identificats amb
la bandera espanyola perquè, segons va dir: “L’Estat espanyol ens ha negat
reiteradament la possibilitat de ser lliures, d’escoltar la veu del nostre poble.
És comprensible que no
sentim com a propis els
símbols d’un estat opressor.” No obstant això, el llavors alcalde de Sant Vicenç dels Horts va declarar el
juliol de l’any passat que té
“el màxim respecte per la
bandera espanyola i per la
de molts altres països; per
això mai em veureu
menysprear els seus símbols ni els seus himnes”. ■

Sis ferits lleus en el xoc
d’un tramvia i un camió
Redacció
BARCELONA

Sis persones van quedar
ferides de manera lleu ahir
arran d’una topada entre
un tramvia de la línia T4 i
un camió formigonera. La
topada es va produir molt
a prop de la plaça de les
Glòries de Barcelona.
L’accident va tenir lloc,

per causes que s’investiguen, cap a dos quarts de
set de la tarda. El camió i
un comboi del Trambesòs
van xocar a la confluència
de l’avinguda Diagonal
amb el carrer Ciutat de
Granada i la topada va fer
descarrilar el primer vagó
del tramvia. Els ferits són
els conductors del camió i
del comboi, i quatre pas-

satgers, que van rebre
l’impacte de vidres i contusions. Fins allà, s’hi van
desplaçar els Bombers de
Barcelona i la Guàrdia Urbana, a banda de diverses
ambulàncies. L’accident
va obligar a tallar la circulació a la Diagonal i el servei de la T4 va quedar suspès entre les estacions de
Glòries i Maresme. ■

El camió i el t ramvia accident at s, just després de la topada que es va produir ahir a la tarda.
L’accident va provocar problemes de mobilitat ■ EUROPA PRESS

