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Verema a Lleida

EUA

El celler Raimat, el
primer d’Europa que
verema ■ P40

Obama demana més
esforç per sortir de la
crisi econòmica ■ P18

Mas no afluixa
AUSTERITAT · El president tanca el curs polític anunciant més restriccions durant
tot l’any 2012 RETALLADES · Defensa una racionalització més gran de la sanitat
El president de la Generalitat, Artur Mas, va defensar ahir sense embuts
l’ofensiva de racionalització de la despesa pública
que ha desplegat el seu go-

vern en els primers mesos
de funcionament i va tancar el curs polític deixant
clar que l’austeritat pressupostària continua com a
línia mestra del programa

64 organismes
públics menys

■ P5

d’actuació almenys fins a
final del 2012. El president va defensar fins i tot
la conveniència d’aplicar
més ajustaments a la sanitat, i va assegurar que això

no ha d’anar en detriment
del servei. Mas va reiterar
que el pressupost del 2012
serà de mínims. El PSC dóna el pacte d’investidura
per trencat. ■ P4-6

Economia

Els mercats situen
l’Estat espanyol més
a prop de l’abisme
La prima de risc es dispara però la UE
assegura que no cal cap rescat
P14-15
Punt de vista

Hem estat pitjor

Una de les atraccions del parc del Tibidabo, un dia d’aquest estiu ■ ROBERT RAMOS

CATALUNYA, P29

Barcelona privatitzarà
la gestió del Tibidabo
Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 1

829430-981572F

Lluís Foix

■ P20
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Ens
ha arribat

Els miners
xilens
donen joc

Apunts

Les cares de la notícia

Els miners que
ara fa un any van
quedar atrapats
en una mina a
Xile ja tenen reproducció de jo-

guina, uns ninots
que es venen
amb una rèplica
a escala de la
càpsula que els
va rescatar.

Regidora
insalvable

La regidora de
Benestar Social
de l’Ajuntament
de Manises,
Noemí Martínez
(PP), va marxar

abans d’hora del
ple perquè havia
d’anar de públic
al programa de
Tele 5 ‘Sálvame
Deluxe’

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lluís
Martínez

Persecució
La persecució del català
busca sempre el mateix
objectiu, però va canviant
de disfressa segons el moment. Recorden quin era
fa uns anys el gran argument dels perseguidors
del català sota la capa de
la defensa del bilingüisme?
Que un dels drets humans
fonamentals era rebre
l’ensenyament en la llengua materna. Això va ser
abans de l’allau migratòria.
Quan els nens i les nenes,
per exemple, de llengua
amaziga ja representaven
prou massa crítica, van
canviar el discurs de manera subreptícia. Llavors el
que s’havia de garantir era
l’educació en una de les
dues llengües cooficials.
Així de ràpidament s’obliden alguns de defensar els
drets humans. N’hi ha
prou que portin la contrària als seus propòsits.
Una altra disfressa molt
utilitzada és la de la llibertat. S’ha de deixar que les
famílies triïn lliurement la
llengua de l’educació. I així
crearíem una doble xarxa
escolar. No utilitzaré l’argument del desgavell organitzatiu que tindríem els
primers anys, sinó que la
xarxa seria inútil per aconseguir el teòric objectiu del
bilingüisme i, en canvi,
perjudicaria la cohesió.
Perquè, a veure, si es
tracta de garantir una Catalunya bilingüe, que no
pateixin: tots els catalanoparlants ho som, de bilingües. Ara, no sé si tots els
hispanoparlants que hi ha
a Catalunya poden dir el
mateix. Els defensors del
bilingüisme, per què no
s’ho miren, primer, això
dels espanyols que no parlen ni un borrall de català,
abans de preocupar-se
tant per l’idioma dels catalanoparlants? Potser així
aconseguirien que algú,
més enllà d’uns quants polítics, se’ls prengués seriosament.

-+=
TINENT D’ALCALDE DE BARCELONA

Joaquim
Forn
Una operació
lògica
El parc del Tibidabo de Barcelona
és, indiscutiblement, un patrimoni
sentimental i material imprescindible per als barcelonins. Però tenint clar això tampoc és necessari
que un ajuntament tingui entre les
seves responsabilitats la gestió
d’un parc d’atraccions. La fórmula
de mantenir la titularitat i cedir-ne
la gestió sembla enraonada.
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CONGRESSISTA DELS EUA

Gabrielle
Giffords
Un retorn
esperat
La congressista demòcrata per
Arizona, Gabrielle Giffords, ferida d’un tret al cap el gener passat durant un acte públic, va reaparèixer ahir al Congrés dels
EUA per votar el pla sobre l’elevació del sostre del deute nordamericà. Va ser rebuda amb
una gran ovació absolutament
merescuda.
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ARTISTES

Miquel Barceló i
Isaki Lacuesta
Bon cinema sobre
un gran artista
El director de cinema gironí Isaki Lacuesta
tornarà el mes que ve al festival de Sant Sebastià, on fa dos anys va competir amb Los
condenados, i ho farà per la porta gran: les
dues pel·lícules que ha fet a Mali en col·laboració amb l’artista mallorquí Miquel Barceló
seran al certamen. Los pasos dobles. que anirà a concurs, i el documental Quaderns de
fang, un muntatge al poble malià de Gogolí,
on té el seu taller Barceló.
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EXDELEGAT DE MEDI AMBIENT

Víctor
Gimeno
Sentència
absolutòria
L’Audiència de Tarragona ha
absolt el ja exdelegat de Medi
Ambient a les Terres de l’Ebre,
que s’enfrontava a 11 anys d’inhabilitació acusat d’afavorir de
manera intencionada l’arxivament o la rebaixa de prop d’un
centenar de multes a caçadors
de barraca. S’ha demostrat que
va actuar correctament.

Ombres d’agost

El valor de la música
——————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
Del malaguanyat Edward
Said, intel·lectual humanista, Daniel Barenboim, que
hi va compartir la gran
aventura de reunir joves
intèrprets palestins i jueus
a l’orquestra West-Eastern Divan, va escriure a
propòsit dels seus textos
sobre música: “El seu viatge a través d’aquest món
es va produir en una època
en què el valor de la música en la societat començava a entrar en declivi. La
humanitat de la música, el
valor de la contemplació i
del pensament musicals, i
la transcendència de la
idea expressada mitjançant el so són conceptes
que continuen decaient en
el món modern. La música
ha quedat aïllada d’altres
àmbits de la vida”. Aquest
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és un fragment del pròleg
que Barenboim va escriure per al volum Music at
the Limits (n’hi ha traducció al castellà publicada
per Debate) que reuneix
assaigs i articles sobre música escrits per Said des de
principis dels anys 70 fins
al 2003, l’any que va morir. Hi ha pàgines impagables, com ara les dedicades a Glenn Gould, però si
ara faig present aquest
meravellós llibre és per
l’article “Pompa i circumstància (a propòsit dels festivals de música)”, publi-

cat originàriament a The
Nation el 30 d’agost del
1986. Fa, doncs, vinti-cinc estius, durant els
quals encara han proliferat més aquests festivals
en un món en què el valor
de la música és en declivi.
Una paradoxa? Said no ho
creia així, i deia que, com a
atraccions comercials i turístiques, aquests festivals, amb poques excepcions, han debilitat encara
més la vida musical. “Hi
ha tants festivals d’estiu
que semblen haver-se desestimat els criteris estè-

tics”, afirma
Said, que parla
de la subordinació
d’aquests festivals a
l’esdeveniment, del
seu tradicionalisme,
de la repetició dels programes dels concerts d’hivern a un preu més elevat,
de l’actitud poc concentrada d’un públic de vacances. Però sí que hi ha d’excepcions. O almenys és el
que sovint sento quan
assisteixo al Festival
de Músiques de Torroella de Montgrí, on encara
la música sembla que es
viu amb fervor i sentit.
Vull imaginar que li hauria
agradat a Edward Said.

ANTHONY GARNER
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La frase
del dia

“Aquest govern ha aplicat en set mesos les tres ‘a’ que vam
prometre: austeritat, aprimament i agilitat”
Artur Mas, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

A la tres

EDITORIAL

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Germà Capdevila
gcapdevila@cataloniatoday.cat
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cap oportunitat

E

l president Mas ha assegurat
que les eleccions del 20-N seran una oportunitat per a Catalunya, que tindrà més o menys
força per negociar el pacte fiscal en
funció del resultat electoral.
Ja em perdonarà el molt honorable,
però no puc estar-hi més en desacord.
Mai una cita amb les urnes no havia estat tan intranscendent per a Catalunya. Mas fa servir una retòrica del segle passat, que ha perdut tota la seva
vigència. El resultat de l’estratègia del
peix al cove s’ha demostrat que és insatisfactori, fins al punt de transformar
el seu creador, Jordi Pujol, en un escèptic que ja no veu cap argument contrari a la independència. Competències o millores esgarrapades amb esforços titànics i costos polítics enormes,
són recuperades descaradament per
Madrid via decrets, lleis o sentències

“Mai una cita
amb les urnes no
havia estat tan
intranscendent
per a Catalunya”

judicials. El 20-N guanyarà el PP o el
PSOE, amb majoria absoluta o sense.
CiU tindrà un pes decisiu o irrellevant.
Malauradament, però, sigui quin sigui
el resultat, Catalunya no pot esperar
cap avenç, cap millora substancial.
Sembla que no n’hem après, de l’experiència fallida de l’Estatut. Sí, pot ser
que arrenquem algun milió de Madrid
si els escons de CiU són necessaris per
formar govern, però ens equivocarem
si no entenem que el model polític de
l’Estat està definit i compartit pels dos
grans partits. El procés recentralitzador és imparable. El Tribunal Constitucional ha tornat a deixar-ho clar fa
pocs dies per enèsima vegada: només
existeixen la nación española i les administraciones regionales. Els catalans només tenim dues opcions: acceptar-ho o marxar. En aquest escenari, el
20-N és completament irrellevant.

El timbal
L’‘star system’
català existeix?
Belén Esteban. Paquirrín.
María José Campanario. Jesulín de Ubrique. Ortega Cano. Cary Lapique. Aquests
noms, alguns dels quals he
de confessar que m’han hagut de dir, formen part de
l’univers freaky de l’star system espanyol que cada dia
ens mengem amb patates
posem la tele que posem.
Menys la nostra, per sort. I
aquí vaig. Tant que ens queixem els catalans que
aquests programes no ens
convenen perquè espanyolitzen la població, per no dir
que la idiotitzen, el que hauríem de fer és potenciar el
nostre propi star system,
que existeix. Ja em diran si
vostès no pagarien per veure fotos de la Pilar Rahola
fent topless a Cadaqués, la
Ferrussola ensenyant-nos
casa seva o la família Millet
de vacances.
Jo sí.

Josep M.
Flores

Desclot

El pitjor enemic de Zapatero

E

n la campanya electoral es
veuran fenòmens
curiosos. Mariano Rajoy
atacarà José Luis Rodríguez
Zapatero amb desgana i d’ofici.
Òbviament li atribuirà totes les
desgràcies que li són atribuïbles
per una gestió com la que ha fet,
però el problema –el problema
per a Rajoy– no es diu Zapatero.
La premsa de les milícies auxiliars
–neofalangista i neocarlina– fa
mesos que dispara els obusos a
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Alfredo Pérez Rubalcaba.
Gairebé l’acusen de col·laboració
amb banda armada. Rajoy
furgarà en la ferida de
l’exministre tant com podrà. En
realitat, el pitjor enemic de
Zapatero serà el mateix
Rubalcaba. El candidat socialista
ha decidit prendre l’única via que
li queda. Distanciar-se’n tant com
pugui. Rubalcaba recuperarà el
discurs de l’esquerra. Aquest
“gir” pot esmorteir la fuita de vots

cap a Esquerra Unida i també
atiar la moral del votant més
lliurat. A més, ja en l’oposició,
serà una doctrina agressiva i
còmoda. Amb Rubalcaba el
socialisme torna a ser útil. I el
neocon Zapatero, més que un
destorb, serà una referència
maligna.

Vicent
Sanchis

L’economia
mundial,
desbocada
L’economia mundial travessa des de fa uns mesos una
situació tan complicada que ja fa
temps que se succeeixen previsions errònies a curt termini sobre
el que pot passar en els mercats i
quines conseqüències pot tenir sobre les economies locals i les
butxaques de la ciutadania. Es tracta d’una crisi financera de llarga durada que cada cop més condiciona
la presa de decisions més enllà dels
parquets, on regna la més pura i
dura especulació. En aquests moments l’economia productiva i les
finances públiques estan més pendents que mai d’unes gràfiques
borsàries que estan molt interrelacionades i que influeixen de manera decisiva en la presa de decisions
i en la contenció de l’activitat econòmica.
Quan el pànic i el desconcert s’apoderen del ritme econòmic, les conseqüències resulten imprevisibles i
les perspectives poden ser de tot
menys positives. Quan, a més, els
estats sembla que no siguin capaços de controlar la situació, el cas
s’agreuja. I en aquests moments
les dues economies històriques
més desenvolupades, la nord-americana i l’europea, travessen una situació que les acosta perillosament
al col·lapse. És sabut que els períodes estiuencs són proclius a l’especulació, i els comportaments dels
mercats financers són durant
aquest període més incomprensibles, imprevisibles i desbocats que
en altres períodes de l’exercici. Probablement, doncs, passat l’agost
es podrà tornar a una certa normalitat, però també és cert que hi ha
prou indicadors que mostren que
les turbulències també poden ser
impulsades per una mar de fons
que no és purament estacional. La
corda, sigui com sigui, està tibada
al màxim.
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Política

El govern
aprova la llei
de la CCMA i
el CAC

Completa l’enviament
de les cinc lleis
òmnibus al Parlament
però rep l’oposició
frontal del PSC

Elena explica
per què
vol liderar
el PSC

L’exalcalde de
Vilanova i la Geltrú
pensa que hi pot
aportar renovació,
unitat i il·lusió

Balanç de final de curs

Artur Mas no desa les t
VALORACIÓ · Repassa el curs econòmic i referma l’austeritat com a principal objectiu del govern per treure el país del
context de crisi EL FUTUR · Avisa que el pressupost del 2012 anirà en la mateixa línia i que no hi haurà “gaires alegries”
David Brugué
BARCELONA

S’acaba el curs polític i és
hora de fer balanç. I ahir
ho va fer la màxima autoritat del país. El president
Artur Mas va presumir de
la seva gestió durant set
mesos al capdavant de
l’executiu català. Va reconèixer que no ha pogut actuar com li hauria agradat, però tot i així es va
mostrar satisfet perquè
les situacions complicades de la institució i del
país s’han afrontat des del
primer moment. Va dibuixar un panorama complicat, agreujat per la reducció del pressupost de la Generalitat i per un Estat que
no paga el que deu. “Hem
posat la cara i hem rebut
bufetades, però hem actuat amb el coratge que tocava”, va declarar.
Va defensar la política
d’aturada de l’endeutament –que va insistir que
no és cap frivolitat ni caprici– per la necessitat de
salvar els esquemes bàsics
de la societat i l’estat del
benestar. Unes retallades
que sap que han estat im-

populars, però que ara per
ara no poden aturar-se. En
aquesta línia, va llançar
un advertiment que ja havia fet anteriorment: la
contenció i l’austeritat
continuaran el 2012 –no

com la del 2011– per, el
2013, iniciar un nou procés si les coses surten bé.
“Moltes alegries no hi podrà haver en el nou pressupost”, va avisar, conscient que això no agradarà

tothom. I és que un dels
problemes que ha tingut el
país, al seu parer, és que
mentre les coses van anar
bé es va gastar massa,
“com si fóssim nous rics”.
Però va voler posar espe-

rança a aquesta visió, en el
sentit de dir que no per tenir menys diners no es pot
fer res ni s’ha de passar de
frenada.
En aquest context, sosté que encara hi ha marge

de maniobra per a la racionalització de recursos. Va
posar un exemple: l’estudi
de tancar 22 ambulatoris a
les nits perquè atenen de
tres a quatre pacients. Al
seu parer, seria més barat

MÉS GOVERN
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un nou marc de les relacions
amb les cambres de comerç

Pere Solà,
d’Urbanisme al
parc del sincrotró

Mas veu unes dades modestes
en la reducció de l’atur català

Amb l’objectiu d’establir les
bases d’una nova col·laboració amb les cambres de comerç catalanes, el govern
preveu tancar un conveni a final d’any. L’acord preveurà
que les cambres puguin desenvolupar actuacions de caràcter públic que l’executiu
consideri prioritàries en el
seu pla de govern per a la le-

Pere Solà, fins ara director
general d’Urbanisme, ha estat cessat en el càrrec i a partir d’ara serà el director del
parc del sincrotró Alba. El seu
lloc l’ocuparà Agustí Serra,
vinculat a Urbanisme des de
fa anys. Solà havia estat nomenat pel tripartit, després
de ser responsable de la gestió urbanística de Girona.

Que ningú llanci les campanes al vol pel fet que les dades de l’atur que ahir es van
fer públiques denotin una
disminució del nombre de
desocupats a Catalunya. La
reducció és positiva, això sí,
però no són significatives
perquè corresponen a un període d’estacionalitat afavorit per la contractació en èpo-

gislatura i donar, així, un impuls a la reactivació econòmica de Catalunya. Cal recordar que l’any passat l’Estat
espanyol va aprovar un decret llei que eximeix les empreses de l’obligatorietat
d’estar afiliades a les cambres, fet que ha provocat que
aquestes hagin perdut fins al
75% d’ingressos.
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Pere Solà, en una fotografia
d’arxiu ■ A. PUIG

ca estival, sobretot en el sector turístic. Artur Mas creu
que el país encara no està en
condicions de canviar la tendència dels darrers exercicis.
Va posar de relleu, però, que
sí està satisfet de comprovar
com en la indústria hi ha una
reducció significativa de
l’atur, en un sector que no depèn tant de l’època de l’any.
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Balanç de final de curs

Les frases del president

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Si continuàvem a la
deriva, anàvem al
precipici i a la
bancarrota”

“Seguirem amb la
política d’austeritat
fins que el vaixell
estigui estabilitzat”

tisores

a Algunes entitats se suprimiran i d’altres es fusionaran a A Serveis Socials,

Sanitat i Ensenyament hi haurà més contractació que en altres departaments

Atur Mas durant la seva compareixença davant els
mitjans de comunicació ahir al migdia al Palau de la
Generalitat ■ QUIM PUIG

que sigui el metge qui es
desplaci a casa del pacient
i estalviar en despesa de
l’edifici sense que això representi una pèrdua de
qualitat de l’atenció. Mas
va llançar un advertiment:

El govern redueix 64
organismes i limita les
substitucions per jubilació
David Brugué
BARCELONA

vol que el pressupost del
2012 sigui de consens, sobretot “amb aquells que
han tingut una gran responsabilitat anterior i als
quals ara toca col·laborar a
aixecar el país”. ■

Les retallades del govern
de CiU han tingut diverses
fases, i ahir se’n va encetar
una de nova que es concreta en consorcis, entitats,
organismes autònoms i
empreses
públiques.
S’han avaluat les 275 entitats existents i s’ha optat
per eliminar-ne o fusionar-ne amb d’altres un total de 64. Posteriorment,
en el termini de cinc o sis
mesos els afectats seran
centres de recerca i dependents de Territori i
Sostenibilitat i Sanitat,
que per la seva complexitat s’han deixat per a més
endavant. Artur Mas no va
concretar ahir en la seva
compareixença quins són
els organismes afectats ni
quin estalvi es generarà.
D’aquesta manera, en
un any s’haurà conclòs el
procés d’aprimament de
l’estructura de la Generalitat. Primer va ser la reducció del nombre de conselleries, després es va reduir la contractació d’alts
càrrecs i personal de confiança, i finalment es van
aprimar les estructures
internes. Segons el president, s’haurà aconseguit
reduir entre un 25% i un
30% el nombre d’organis-

El conseller Felip Puig va voler retratar els periodistes abans de plegar ■ JOSEP LOSADA

Les frases de Mas

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No presumeixo,
perquè el que fa el
govern és el que ha
fet la resta del país:
estrènyer-se el
cinturó, gastar menys
i reduir la despesa”

“L’austeritat, l’agilitat
i l’aprimament, aquest
govern els ha aplicat a
fons, i el balanç és bo i
positiu, tot i que tot
sempre és
millorable”

mes que hi havia quan CiU
va entrar al govern.
Mas va voler insistir que
a la Generalitat no es fa res
que no hagin fet abans tots
els ciutadans durant els
tres darrers anys: estrè-

nyer-se el cinturó. I un altre exemple de com s’ha
d’estalviar despesa és
l’aprovació de mesures
que acoten les substitucions per jubilació. Mentre
que als departaments de

Sanitat, Ensenyament i
Serveis Socials per cada
dues jubilacions o extincions definitives de contracte només es contractarà una persona, a la
resta de departaments
l’índex serà inferior, del
10%. És a dir, que per cada
deu jubilacions hi haurà
només una contractació.
La contenció en la contractació de personal serà
estricta, i abans d’incorporar algú a la plantilla es mirarà si la feina es pot assumir de manera interna.
Una tònica que Mas pronostica que va per llarg. ■

VIA FORA, SL

Les recomanacions de la
ministra malgastadora

600 milions per
a innovació i
exportació

El president no va tenir paraules amables per a la ministra de Sanitat, Leire Pajín, que ha encoratjat les
autonomies a gastar més en salut. Per ell, Pajín és un
exponent clar de les polítiques que han portat l’Estat
“als peus dels cavalls”. Això es tradueix en gastar
més del que es pot, endeutar-se “fins a les orelles”,
deixar el que es deu als qui vénen i criticar als qui fan
els deures. Una política, en opinió de Mas, en la qual
val més que la gent no es fixi. Va dir que prendrà en
consideració la recomanació de Pajín quan la faci la
vicepresidenta Elena Salgado.

El govern ha aprovat una partida de 600 milions d’euros
de crèdit per a les empreses
en l’àmbit de la innovació i de
la internacionalització de
productes catalans. Des de
l’executiu català es va insistir
que aquests són dos fonaments sobre els quals s’ha
d’incidir per reconduir la situació de crisi actual.
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Leire Pajín dilluns, durant una
intervenció a Madrid ■ EFE

Es convoca els senyors socis de
VIA FORA, SL a la Junta General
Extraordinària que tindrà Iloc al
domicili social de la companyia
(Barcelona, carrer Riera de Sant
Miquel, número 25) el proper dia
6 de setembre de 2011, a les 9
hores, en primera i única
convocatòria, per a deliberar i
prendre acords, si escau, sobre el
següent ORDRE DEL DIA:
1. Renúncia de I’administrador.
2. Apoderament per a elevar a
públic.
3. Precs i preguntes.
Es fa constar que els socis tenen
el dret reconegut a l’article 196 de
la Llei de Societats de Capital.
Barcelona, 25 de juliol de 2011
L’administrador
Oriol Creixells i Calvet
165731-104146C

104003-1038962V

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Balanç de final de curs

Llum verd a la
cinquena i última
llei òmnibus
a El govern enllesteix el projecte de llei, que inclou una

reducció dels consells rectors del CAC i la CCMA a cinc membres
D. Brugué
BARCELONA

El govern se n’anirà de vacances amb les cinc lleis
que conformen l’anomenada llei òmnibus enviades al Parlament, tres de
les quals ja han superat el
tràmit del debat a la totalitat. L’última que faltava
enviar ala mesa de la cambra és la que engloba la llei
de la Corporació Catalana
de Mitjans Audivisuals
(CCM), la llei del Consell
Audiovisual de Catalunya
(CAC) i la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.
El més destacable, tant
en el cas de la CCMA com
en el del CAC, és la reducció del nombre de membres que componen els
consells rectors, continuant amb la voluntat reiterada ahir per Artur Mas

“d’aprimar estructures i
desmuntar burocràcia”.
Així, la CCMA –de la
qual depenen mitjans com
TV3 i Catalunya Ràdio–
passa de tenir dotze membres a ser un consell de
cinc persones, amb les figures del president i el director general fusionades
en un sol càrrec. “Es pot
fer el mateix, o fins i tot
més, amb menys, i aquesta màxima també és vàlida
per a la Corporació”, va
afirmar el president. La
CCMA s’estructurarà en
dues grans àrees. D’una
banda, el consell de govern
i, de l’altra, el consell assessor de continguts i programació, que passarà de
tenir 21 membres a tenirne 7 menys, 14.
Pel que fa al CAC, queda
amb la meitat de consellers, 5 en lloc de 10. Quatre seran escollits pel Par-

lament a proposta dels
grups polítics, mentre que
el president és proposat i
nomenat pel govern. Poden ocupar el càrrec durant sis anys, però el tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat
dels membres escollits pel
Parlament. Actualment
això es fa cada dos anys i
afecta un terç dels representants del CAC.
Finalment, pel que fa a
la llei de l’audiovisual, s’incorpora un nou paràgraf
en relació amb la potestat
sancionadora de les administracions públiques.
Satisfacció del president
Artur Mas va assegurar
que el govern continua
amb l’estratègia de la geometria variable i que la seva voluntat és obrir-se a la
resta de forces parlamentàries. De fet, va reconèi-

El Govern de la Generalitat, ahir en l’última reunió abans de vacances ■ JOSEP LOSADA

xer, sobre la CCMA, que ja
hi va haver un cert “compromís” amb el PSC i també va recordar que s’havien tingut converses amb
el PP i ERC. El president
de la Generalitat es va
mostrar cofoi d’haver posat en marxa les lleis òmnibus, que va qualificar de
repte de primer ordre. ■

La frase

La xifra

“Aquest govern ha
aplicat en set mesos
les tres ‘a’ que vam
prometre: austeritat,
aprimament i agilitat”

5

—————————————————————————————————

Artur Mas

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

—————————————————————————————————

lleis resultants de la divisió
de la primera òmnibus. Tres
ja es debaten i les altres han
estat trameses al Parlament

Nadal: “La norma trenca
l’acord d’investidura”
a El líder del PSC

amenaça amb una
esmena a la totalitat si
Mas no li ho justifica

Maria Altimira
BARCELONA

“Això no és el que vam pactar”, va assegurar ahir
Joaquim Nadal, president
parlamentari del PSC. El
cap de l’oposició es referia
al punt dedicat a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) que
inclou l’acord que els socialistes van segellar amb
CiU per facilitar la investidura d’Artur Mas. El document estableix que “la
possible reforma de la llei

de la CCMA i del marc audiovisual es plantejarà des
del consens, com a mínim
entre ambdues formacions polítiques”.
El PSC denuncia que el
govern ha donat llum verd
al projecte de l’última de
les lleis òmnibus sense
consultes prèvies i considera que el text atempta
contra el cor mateix de
l’esperit fundacional de la
corporació.
“Estem
d’acord amb la contenció
de la despesa, però no podem estar a favor de la ruptura del model (d’aquest
organisme)”, va esgrimir
Nadal. Amb tot, el president socialista no va desgranar els termes que, a
parer seu, impliquen
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aquest trencament. Nadal
va advertir que “si Mas no
em dóna una explicació
del perquè d’aquest incompliment”, la seva formació presentarà una esmena a la totalitat per evitar que el text superi el seu
primer tràmit en el ple del
Parlament. En aquest sentit, el cap de l’oposició va
anunciar que ja ha demanat una reunió amb el president amb vista al mes de
setembre que ve per tal
que li ho aclareixi.
El portaveu de CiU al
Parlament, Jordi Turull,
va negar que el canvi normatiu afecti el model i va
assegurar que les modificacions van en la línia del
que s’està fent en altres

El president del grup parlamentari del PSC, Joaquim Nadal, a la cambra ■ ACN

àmbits: “Fer més i millor
amb menys”. Turull va insistir en la “predisposició”
del govern per negociar i
va afirmar que “quants
més hi puguin donar suport, doncs millor”.
Un suport que, llevat
del cas del PP, està en ho-

res baixes. Així, mentre
els populars veuen amb
“bon ull” la normativa, Dolors Camats, portaveu
d’ICV al Parlament, va
mostrar la seva preocupació per les conseqüències
que aquesta llei pugui tenir en termes d’imparcia-

litat dels mitjans públics.
Un extrem compartit per
la seva homòloga a ERC,
Anna Simó, per al qual mesures com ara la reducció
dels membres del consell
rector de la CCMA implicaran una limitació rotunda del pluralisme. ■
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Mas topa amb el PSC i el PP
en el debat del pacte fiscal
a Socialistes i populars acusen CiU de fer-ne un ús electoralista i neguen la
“urgència” d’acordar un model a ICV se suma a ERC i defensa el calendari fixat

Jutjaran la diputada
valenciana Oltra per
desobediència
a La representant de

Compromís defenia el
barri del Cabanyal de
les excavadores

Tere Rodríguez
VALÈNCIA

D.B. / M. A.
BARCELONA

El diputat de CiU Antoni Fernández Teixidó i Enric Millo, en la comissió del pacte fiscal ■ J. RAMOS

La data

—————————————————————————————————

31.10.11
és la data límit per presentar les conclusions de la comissió del pacte fiscal

El president del PSC,
Joaquim Nadal, va acusar
CiU de mantenir “una dobla via oberta” en apropiar-se de la qüestió i apel-

119001-1040038C

Els populars es van sumar
ahir als plantejaments del
PSC en advertir que el pacte fiscal és un tema massa
important per fer-ne un ús
electoralista. Els socialistes havien llançat dilluns
passat una proposta per
ajornar els treballs i les
conclusions de la comissió
parlamentària que hi treballa i evitar així que la
proximitat amb els comicis espanyols convertís la
qüestió en un “instrument
de campanya”.
El portaveu del PP al
Parlament, Enric Millo, va
assegurar que el debat no
és urgent, ja que el govern
de l’Estat no l’haurà de reprendre fins que es revisi
el model actual a finals de
2014. “No té sentit que les
conclusions de la comissió
hagin d’estar enllestides el
31 d’octubre”, va dir Millo,
que va afegir que un ús
partidista
dificultaria
enormement la fita d’arribar a un consens entre les
diferents forces.
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lar a la unitat dels partits.
El cap de l’executiu, Artur Mas, va atribuir la petició socialista d’ajornament als problemes interns del PSC i a la incomoditat que els genera la proximitat de les eleccions.
Mas va justificar la necessitat de respectar el calendari previst perquè considera que el pacte fiscal és
“indispensable per al
país”. ICV també va donar
suport a continuar endavant amb la data del 31
d’octubre, com ja va de-

fensar ERC. Els republicans van instar el PSC a
anteposar els interessos
de Catalunya a les relacions amb el PSOE i van
demanar valentia al govern i als grups per reivindicar un concert econòmic sense rebaixes. “És
molt diferent parlar de
pacte fiscal que de concert”, va dir la portaveu
parlamentària d’ERC, Anna Simó, que defensa que
cal sotmetre les conclusions de la comissió a un
referèndum. ■

La diputada de Compromís Mònica Oltra serà jutjada pròximament per un
presumpte delicte de
desobediència a l’autoritat. La secció segona de
l’Audiència de València ha
estimat els recursos
d’apel·lació presentats pel
Ministeri Fiscal, Esquerra
Unida i l’Ajuntament de
València contra l’arxivament per prescripció del
delicte que va acordar el
jutjat d’instrucció número
10 de València el 14 de
juny passat.
L’Audiència considera
que la falta de desobediència a l’autoritat no ha prescrit, ja que “sols poden entendre’s prescrits els fets
si han passat sis mesos des
de la data de la seua comissió fins a la presentació de
la denúncia”.
La interlocutòria deixa
sense efecte la sentència
del mes de juny passat,
ordena continuar les diligències obertes contra
Mònica Oltra en el juí de
faltes de 279/2010 i orde-

Oltra, el dia dels
avalots ■ J. CUÉLLAR

na posar data al juí “per depurar les possibles responsabilitats”.
Els fets pels quals Oltra
serà jutjada es van produir
el 6 d’abril de 2010. Aquell
dia l’Ajuntament va iniciar l’enderrocament d’alguns edificis del barri del
Cabanyal. Aquesta actuació era contrària a l’ordre
del Ministeri de Cultura
que els prohibeix per risc
d’espoli patrimonial. Oltra
i altres càrrecs públics van
ser desallotjats per les forces de seguretat.
La diputada més mediàtica de la formació ha assegurat que tornaria a
actuar de la mateixa manera. “Vaig actuar per
defendre l’actualitat vigent i el poble valencià”, va
subratllar. ■
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Joan Ignasi Elena Exalcalde de Vilanova i la Geltrú

“Puc aportar renovació,
unitat i il·lusió”

LÍNIES “Calen canvis de discurs, de mètode i de persones” REGLAMENT “Crec que s’ha d’aprofitar l’oportunitat que
ofereix l’ajornament per obrir a la màxima participació la convocatòria”2014 “Cal una entesa entre moviments socials,
culturals, polítics de l’esquerra per elaborar un programa de mínims i escollir un lideratge compartit que sigui l’alternativa”
Escoltar
activament

Anna Serrano

J

BARCELONA

Elena pensa que
el moviment
dels “indignats”
ha posat damunt de la taula
una agenda de
preocupacions
molt relacionades amb la crisi.
I pensa que,
quan demanen
als polítics que
els escoltin, parlen del que ell en
diu “escoltar activament”, és a
dir, “escoltar,
reflexionar i actuar en conseqüència”. Creu
que els anys de
govern del PSC
li han fet perdre
l’explicació “del
que som”.

oan Ignasi Elena és, de
moment, l’únic que ha
fet un pas endavant per
rellevar José Montilla
com a primer secretari
del PSC. Vinculat a la plataforma Nou Cicle, treballa en espera del congrés nacional, traslladat fins al 16 de desembre per
culpa del 20-N. La paraula que
repeteix més és participació.
Quina opinió li mereix l’ajornament del congrés?
Tenint en compte les circumstàncies, no hi havia cap altra
possibilitat.
Com valora la decisió de l’aparell de no reobrir el reglament
per ampliar la participació?
Crec que s’ha d’aprofitar l’oportunitat que ofereix l’ajornament per obrir a la màxima participació la convocatòria.
Quina és la seva diagnosi de la
situació del PSC?
El PSC té un passat magnífic i
un futur molt esperançador, però han passat coses i els ciutadans, amb els resultats electorals, ens han dit que cal un canvi. Des de la unitat. Calen canvis
de discurs, en els mètodes i de
persones. És aquesta necessitat, la que em va impulsar a fer
un pas per ser candidat.
Començant pels canvis de discurs, el PSC s’ha d’escorar de
nou a l’esquerra?
La centralitat a l’esquerra catalana l’ha de recuperar el PSC.
Això vol dir parlar de coses que
preocupen i molt: de l’especulació, de la sostenibilitat, dels desnonaments i de la bona gent
que s’ha vist atrapada injustament, del sistema financer, de
la crisi, d’un món diferent...
Hem de deixar el discurs de la
gestió i sustentar el nostre discurs en els valors de l’esquerra.
I sobre l’estructura?
El partit és un instrument ne-

dels altres ni tampoc confrontació.
Nou Cicle li ha demanat que faci un pas endavant?
No. És una decisió personal que
prenc convençut que puc aportar tres coses de les quals el partit està molt necessitat: renovació, unitat –per tradició, per la
meva trajectòria – i, finalment,
il·lusió. Il·lusió, des de la direcció, per ser capaç de crear una
alternativa liderada pel PSC.
No tenir el suport de l’actual direcció ho fa tot més difícil?
En aquests moments, sóc l’únic
candidat. Jo defenso que sigui

❝

És necessària una
renovació, però això
no vol dir taula rasa.
Renovació no és
prescindir dels altres

un congrés obert, que s’assembli més a un congrés que a un
concili, en què la participació sigui el que ens caracteritzi.

Joan Ignasi Elena forma part de l’executiva del PSC des del 2001 ■ ORIOL DURAN

cessari. Però la realitat evoluciona i l’organització, també. És
necessari que hi hagi més participació de les persones que volen comprometre’s amb nosaltres en la presa de decisions. Això vol dir participar en l’elecció
de candidats, especialment en
el de la Generalitat, i en temes
importants, amb referèndums.
Hem de voler que la gent participi i hem de facilitar-ho.
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Les primàries obertes a tots els
ciutadans, les veu factibles?
Sóc partidari que hi hagi un
procés d’entesa entre moviments socials, culturals i polítics de l’esquerra de Catalunya
per elaborar un programa de
mínims i escollir un lideratge
compartit que sigui l’alternativa
al govern de dreta. És clau per al
2014, quan veig possible el canvi. Avui, Catalunya té un govern

conservador com no l’ha tingut
mai que posa en perill elements
bàsics de la nostra identitat,
com és l’estat del benestar. Comença a percebre’s. És necessari generar una alternativa.
Aposta per una renovació total
de la direcció actual?
És necessari una renovació,
però això no vol dir tabula rasa. Renovació no és prescindir

Tem que el debat se centri en el
grup a Madrid, que defensa...
És un tema important però no
ha ser el tema central. Aquí,
hem d’expressar tots la nostra
opinió, sense intransigències. I
intentar fer un debat on hi hagi
molta participació i fraternitat,
i que no provoqui divisió.
Què li sembla la proposta d’Àngel Ros i Manuel Bustos que el
PSC continuï al grup del PSOE
però pugui votar diferentment
en casos excepcionals?
És una aportació més que ha de
ser sobre la taula del debat i la
reflexió. ■
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Alerta
màxima a
Fukushima

Europa - Món

Detecten nivells de
radiació incompatibles
amb la vida a la planta
nuclear afectada pel
terratrèmol i el tsunami

Una defensora dels drets humans protesta contra la repressió del règim sirià a Hamà davant l’ambaixada de Síria a Ankara ■ ADEM ALTAN/AFP

La repulsa internacional no
atura el bany de sang a Síria
SENSE TREVA L’exèrcit manté els atacs contra la població civil per tercer dia consecutiu a Hamà i a altres ciutats del país
GEST Itàlia crida a consulta l’ambaixador a Damasc però no convenç la resta d’estats de la UE que facin el mateix
Redacció
DAMASC

Les condemnes internacionals a la brutal escalada
de violència a Síria –on 27
morts pels atacs de les forces de seguretat durant les
protestes de dilluns i dimarts s’afegeixen als més
de 140 del cap de setmana– no impedeixen al règim del president Baixar
al-Assad mantenir viva la
repressió.
Segons organitzacions
dels drets humans, l’exèrcit i milícies lleials a Assad
obren foc durant les manifestacions que tenen lloc
després del tarawih, la
pregària del vespre durant
el mes sagrat del Ramadà,
que va començar dilluns.
Les protestes s’estenen arreu del país tot i que la re-

La xifra

La frase

27

“Baixar al-Assad ha
perdut tota
humanitat”

—————————————————————————————————

civils han mort en els atacs de
l’exèrcit els dos darrers dies a
Síria. Aquests morts s’afegeixen als 140 de diumenge.

pressió es concentra especialment a Hamà, al centre del país, on diversos
testimonis van informar
ahir d’un intent de motí a
la principal presó de la ciutat, de la qual haurien extret els cossos cremats
d’alguns reclusos. La policia ha detingut en les darreres hores unes 150 persones arreu del país.
Tot i que les condemnes
i les crides a aturar la re-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 9

—————————————————————————————————

Ban Ki-moon
SECRETARI GENERAL DE L’ONU

pressió s’han multiplicat
des de diumenge, quan
l’exèrcit va matar desenes
de civils a Hamà, la comunitat internacional no
aconsegueix consensuar
una resposta comuna a les
massacres, mentre sorgeixen algunes accions individuals per part d’alguns estats. Així, Itàlia va cridar
ahir a consulta el seu ambaixador a Damasc “davant l’horrible repressió

contra la població civil”.
Itàlia va convidar la resta
de membres de la Unió Europea (UE) a imitar el seu
exemple, però la UE va respondre que no pensa cridar a consulta el seu representant a Damasc i que no
hi ha cap decisió “generalitzada” dels estats membres respecte d’això.
D’altra banda, la UE va
fer efectiva ahir l’ampliació de sancions a Síria
anunciada dilluns. Entre
els nous sancionats, hi ha
el ministre de Defensa sirià, Ali Habib Mahmud, i el
cap de la seguretat militar
de Hamà, Mohammed Mufleh, que s’afegeixen a la
llista de dirigents del règim, incloent-hi el mateix
Assad, a qui es congela els
béns a l’exterior i es restringeix els visats. ■

Divisions al Consell de Seguretat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i la duresa de la repressió
a Síria, amb la mort de més
d’un centenar d’opositors en
només un dia, la comunitat
internacional no aconsegueix
superar les divisions i consensuar una resposta comuna al règim del president Baixar al-Assad.
Durant una primera reunió
a porta tancada dilluns al
vespre, el Consell de Seguretat de l’ONU va rebutjar
l’adopció d’una resolució de
condemna impulsada pel
Regne Unit, França, Alemanya i Portugal amb el suport
dels EUA. El vot en contra de
Rússia i la Xina, aliats de Damasc, ho va impedir.
El Consell es va tornar a
reunir ahir per trencar el blo-

queig. Aquest cop, el representant rus va assegurar que
Moscou no s’oposaria a una
resolució de condemna de la
violència, però va advertir
que no donaria el seu suport
a cap text que inclogués sancions o qualsevol altra mesura de “pressió“ contra Síria.
On sí que hi ha consens és
a l’hora de descartar qualsevol intervenció militar com la
que els aliats mantenen a Líbia. Els EUA, per boca del seu
màxim cap militar, es van
afegir ahir a les veus que des
de Londres i París passant
per l’OTAN exclouen una
operació d’aquesta naturalesa a Síria al·legant la falta
d’un mandat clar de l’ONU en
aquest sentit.
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Israel Creix la pressió dels ‘indignats’

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La classe mitjana es rebel·la

ACAMPATS · El govern de Netanyahu afronta el repte sense precedents d’una onada de protestes contra el cost de la vida
i les injustícies socials AVÍS · El primer ministre alerta que cedir a les demandes “populistes” portarà al col·lapse econòmic
Jana
Beris
Jerusalem

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Israel viu una situació sense precedents, una creixent onada de protestes per qüestions econòmiques,
en què la protagonista indiscutible
és la classe mitjana. El que va començar fa dues setmanes com una
manifestació espontània d’estudiants instal·lats en tendes de campanya al centre de Tel-Aviv per protestar pels preus dels lloguers, es va
estendre amb una força que va sorprendre els mateixos líders de la iniciativa.
Des de les tendes plantades al bulevard Rothschild, considerat el
símbol de la Tel-Aviv benestant, la
protesta es va escampar per diversos punts del país, des de Kiriat
Shmona, al nord, fins a Beer Sheva,
al sud. Israelians d’esquerra i de
dreta, laics i religiosos, ciutadans de
diversos sectors de la societat van
sortir al carrer per exigir canvis, reducció de preus i un nou ordre de
prioritats. “El poble vol justícia social”, van cridar 150.000 persones
en diverses manifestacions multitudinàries pels carrers de Tel-Aviv, de
Jerusalem i almenys de vuit localitats més.
Ciutadans molts d’ells provinents d’un estrat social considerat
més indiferent i menys propens a
molestar-se a sortir a protestar, van
marxar durant hores per carrers
centrals mentre comentaven l’emoció de veure que “per fi, alguna cosa
haurà de canviar perquè s’ha acabat
el silenci”.
La pressió sobre el govern del
conservador Benjamin Netanyahu
creix i diversos observadors comenten que la campanya electoral sem-

Ciutadans israelians protestant contra l’elevat cost de la vida, dissabte a Jerusalem ■ JIM HOLLANDER / EFE

bla que ha començat, tot i la suposada solidesa i estabilitat de la coalició
de govern.
Els líders de la protesta exigeixen
al primer ministre que iniciï un diàleg obert i “transparent” amb el nou
moviment per canviar elements bàsics en el sistema de construcció
d’habitatges, per tal que no resulti
prohibitiu per a tantes parelles joves –i per a alguna que no ho és
tant– comprar un habitatge, i que
els joves que vulguin llogar-ne un
puguin fer-ho a les ciutats centrals,
on hi ha més feina, sense que s’hi
hagin de deixar el sou.
A la protesta inicial pel preu de
l’habitatge, s’hi han afegit última-

ment manifestants que es queixen
de la falta d’escoles bressol, de manera que s’han vist nombrosos pares empenyent cotxets amb nadons. De fons, continuen les protestes dels metges, que exigeixen que
no es deteriori la sanitat pública i
reclamen més pressupost per poder
afegir personal als torns de les guàrdies. Al·leguen que els cal rebaixar
la càrrega de feina, ja que el ritme
actual de treball és perjudicial per
als pacients i per al sistema en general. També demanen més llits als
hospitals.
Netanyahu ha començat a anunciar canvis, però adverteix que, si se
cedeix a determinades exigències

150.000
israelians van
sortir al carrer dissabte passat en deu
ciutats del país per
protestar contra la
carestia de la vida.

“populistes”, es corre el perill de
col·locar Israel en una situació com
la que afronten alguns països europeus amenaçats per la fallida. La
resposta dels líders de la revolta no
s’ha fet esperar: “S’equivoca, el primer ministre, si mira d’espantar el
poble dient que si accedeix als canvis hi haurà un col·lapse econòmic;
no comprèn que la situació ja ho està, de col·lapsada”.
De moment la crisi ja ha provocat
una víctima política. Es tracta del
director general del Ministeri de Finances, Haim Shani, que va dimitir
diumenge arran de les protestes.
Shani va al·legar “diferències” amb
el ministre, Yuval Steinitz. ■

La demòcrata Giffords
torna al Congrés dels EUA
Redacció
WASHINGTON

La congressista demòcrata per Arizona Gabrielle
Giffords, ferida d’un tret al
cap el gener passat durant
un acte públic, es va reincorporar ahir al Congrés
dels EUA per votar el pla
sobre l’elevació del sostre
del deute nord-americà.

Giffords va ser rebuda
amb una gran ovació pels
seus companys, que es van
posar drets per saludar la
congressista. Demòcrates
i republicans van oblidar
les seves diferències per
homenatjar la congressista. Van ser molts els que
van voler acostar-s’hi per
mostrar-li el seu suport.
Giffords, amb bon humor,
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va saludar l’audiència amb
la mà, i va abraçar uns
quants dels seus companys. Tot i que la congressista feia bona cara, eren
ben visibles les seqüeles
del tret que va rebre al cap.
Giffords no es va dirigir a
l’audiència, però al seu
compte de Twitter va enviar un missatge als seus
seguidors. ■

Giffords saluda els congressistes, enmig dels aplaudiments dels seus companys ■ REUTERS
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Troben a Fukushima els
nivells més alts de radiació,
incompatibles amb la vida
a Tanquen l’accés a una zona de la planta en haver-hi detectat una contaminació de
10.000 mil·lisieverts a Una persona que hi fos exposada moriria en una setmana
Redacció
TÒQUIO

La companyia elèctrica de
Tòquio Tepco va detectar
ahir 10.000 mil·lisieverts
de radioactivitat a la central de Fukushima-1, el nivell més alt des que l’11 de
març passat un terratrèmol i un posterior tsunami
van arrasar la costa nordest del Japó i van provocar-hi un greu accident
nuclear.
Aquests índexs de radiació tan elevats es van
detectar a les canonades
que connecten el reactor 1
amb el 2. Segons el Ministeri de Ciència, si una persona estigués exposada a
10.000 mil·lisieverts moriria en el termini d’una o
dues setmanes.
A
conseqüència
d’aquests alts nivells de radioactivitat,
l’empresa
que gestiona la central nuclear de Fukushima ha
restringit l’accés a aquesta
àrea, i es va afanyar a subratllar que el personal que
ha detectat aquests nivells
de radioactivitat no han
estat exposats a més de 4
mil·lisieverts, que seria el
nivell màxim al qual podrien estar exposats i que
és el nivell que fins ara
s’havia mesurat.
L’empresa elèctrica nipona va explicar que
aquests índexs tan elevats
de radioactivitat són de-

Una mare i la seva filla deixen flors en una zona davant l’illa
noruega d’Utoya, on va tenir lloc la matança ■ REUTERS

Breivik vol que
el psiquiatra
sigui japonès
a L’autor del doble atemptat a Oslo

diu que un asiàtic “l’entendrà millor”
Un treballador de Tepco mesura el nivell de radioactivitat a la central de Fukushima ■ REUTERS

Quatre províncies afectades

La data

El govern del Japó va prohibir
ahir la comercialització de
carn de la província de Tochigi, al sud de Fukushima, després d’haver-hi detectat uns
índexs molt alts de cesi radioactiu, la qual cosa eleva a
quatre les províncies afectades per la contaminació. El
ministre portaveu, Yukio Eda-

Dia en què un terratrèmol i
un posterior tsunami van arrasar el Japó i van causar-hi
una catàstrofe nuclear.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

no, va informar ahir de la decisió d’ampliar el vet a Tochigi, quan encara no havien
passat ni vint-i-quatre hores
de l’anunci que s’havia decidit
prohibir la carn de boví a la
zona d’Iwate (nord-est). L’escàndol de la carn contaminada va sortir a la llum pública a
mitjan juliol passat.

MANILA

L’acció combinada d’una
tempesta tropical i un tifó
a les Filipines va causar almenys 70 morts, 24
desapareguts i prop d’un
milió de persones desplaçades, segons van informar fonts oficials. El Centre Estatal per a la Preven-

11.03.11
La xifra

—————————————————————————————————

guts al fet que les canonades es fan servir per ventilar l’aire de l’interior del reactor 1, que conté substàncies tòxiques, segons
va informar la cadena de
televisió nipona NHK. Anteriorment, la companyia

va detectar un màxim de
1.000 mil·lisieverts de radioactivitat a les deixalles
de les àrees pròximes a la
ciutat i de 4.000 mil·lisieverts a l’interior d’un
dels reactors de la planta
nuclear. ■

Un cicló tropical provoca
70 morts a les Filipines
Redacció

—————————————————————————————————

ció de Desastres havia elevat a 66 el nombre de víctimes quan la tempesta tropical Nock-Ten havia recorregut el nord de l’arxipèlag la setmana passada i
se n’havia allunyat dijous.
Posteriorment va tornar, i
almenys quatre persones
van perdre la vida pel tifó
Muifa, que afecta el país
des de dijous, amb vents
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sostinguts de 175 quilòmetres per hora i cops de
fins a 210 quilòmetres per
hora, segons dades del
Centre Estatal per a la Prevenció de Desastres. Les
inundacions i les esllavissades consegüents han
obligat un total de
969.612 persones a abandonar casa seva, i prop de
350.000 persones conti-

10.000
mil·lisieverts és l’índex de
radiació detectat a Fukushima,
i estar-hi exposat causaria la
mort en una o dues setmanes.

nuen refugiades en algun
dels centres d’evacuació
habilitats per les autoritats. La majoria de víctimes van morir ofegades,
enterrades per les esllavissades, electrocutades o
colpejades per arbres o
pals d’electricitat tombats
pel vent. Una gran part
dels desapareguts són pescadors que van sortir a feinejar tot i les advertències
de les autoritats, segons
les quals els danys causat
per la tempesta superen
els 29 milions d’euros, incloent-hi les destrosses a
l’agricultura i les infraestructures. ■

Redacció
OSLO

Anders Behring Breivik,
l’extremista de 32 anys
autor del doble atemptat i
que va matar 77 persones
a Noruega, va demanar
que l’avalués un psiquiatra japonès, ja que, segons
el seu advocat, té una capacitat més gran per entendre’l que els europeus.
“El meu client demana un
expert del Japó. Considera
que un japonès entendrà
millor que un europeu el
significat i el sentiment
d’honor que sent”, va declarar Geir Lippestad. El
tribunal d’Oslo ha escollit
dos experts psiquiatre noruecs, Synne Soerheim i
Torgeir Husby, perquè decideixin si Breivik és responsable penalment de la

matança. L’advocat ha allegat des del principi que el
seu client està “dement”.
Thomas Heggemmer,
un expert noruec en terrorisme i islamisme, va dir
que en el manifest de
1.500 pàgines que l’acusat
va publicar abans del doble atemptat, Breivik es
mostra “fascinat” pel Japó
i per Corea. Diversos psiquiatres consideren probable que Breivik sigui
considerat responsable
penalment, un fet que suposaria l’obertura d’un
procés d’empresonament
i no el seu internament en
un hospital psiquiàtric.
Breivik pot ser condemnat
a 21 anys per terrorisme,
però la condemna podria
ser de 30 anys si és acusat
de crims contra la humanitat. ■

Diverses persones es refugien a les teulades de les cases per
evitar de ser endutes per les riuades ■ ROLEX DE LA PENA / EFE

|

12 Europa - Món

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 3 D’AGOST DEL 2011

902 22 10 10

EL CLUB
DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI

de dilluns a divendres

www.clubdelsubscriptor.cat
club@elpuntavui.cat

Matins
de 8 a 2
Tardes
de 4 a 6

4T FESTIVAL PORTALBLAU

Estrella Morente
LLOC: Fòrum Romà, a l’Escala-Empúries
DIA I HORA: Dissabte 13 d’agost, a 2/4 d’11 del vespre
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 20 euros i 30 euros (numerada)

Jonathan May-Bowles ha estat condemnat per haver agredit Rupert Murdoch ■ REUTERS

CELLER LA VINYETA

Viu *lavinyeta amb els 5 sentits
Un celler autèntic de l’Empordà
LLOC: Mollet de Peralada
OFERTA 2x1
Visita + Tast de vins amb degustació d’embotits: 19 euros.
Reserves al 647 748 809

CONCERTS A PERATALLADA 2011

Antonio di Cristofano, piano
El piano romàntic

Onzè arrest pel cas
de les escoltes del
‘News of the World’
a Brooks va dir que Stuart Kuttner era qui pagava els
detectius a L’excap financer durant 22 anys ho nega

LLOC: Església de Sant Esteve de Peratallada
DIA I HORA: Dissabte 20 d'agost, a les 8 del vespre
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 15 euros

Quim
Aranda

CINE CIUTADELLA 2011

Donde viven los monstruos

Londres

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Spike Jonze, EEUU, 2010
Torna el cinema a la fresca a la Ciutadella de Roses. Més informació www.cineciutadella.com
LLOC: Ciutadella de Roses
DIA I HORA: Divendres 8 d’agost, a les 10 del vespre
OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per targeta

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE S’AGARÓ 2011

Orquestra de Cambra Rubinstein
Grans compositors al cinema
LLOC: Església de s’Agaró
DIA I HORA: Diumenge 14 d’agost, a les 10 del vespre
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 18 euros

XV TEMPORADA DE MÚSICA DE CAMBRA 2011

Quartet Qvixote
Quartet de corda

Després de quasi dues setmanes de relativa tranquil·litat en el cas de les escoltes telefòniques del
News of the World, un altre arrest ahir, el que fa onze de les operacions Weeting i Elveden, ha tornat a
recordar a la societat britànica que la calma de les vacances no esborrarà fàcilment les seqüeles de la conxorxa, que s’estendran en
el temps com una taca d’oli.
El que va ser fins al 2009
i durant 22 anys el cap financer del setmanari bandera del grup de mitjans de
comunicació de Rupert
Murdoch a la Gran Bretanya, la cara més visible del
News of the World, Stuart

LLOC: Església parroquial de Santa Cristina d’Aro
DIA I HORA: Dissabte 13 d’agost, a les 9 del vespre
OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per targeta

VENEÇUELA

RUTA DEL CISTER 2011

Chávez mostra
l’efecte de la
quimioteràpia

The Jackson Singers
Espirituals negres - Gospel

—————————————————————————————————

LLOC: Santes Creus
DIA I HORA: Dissabte 13 d’agost, a les 10 del vespre
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 25 euros
El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Cal trucar per fer la reserva

902 22 10 10
Atenció al client

Directament
amb la targeta
de subscriptor

902 45 60 00 i també: atencioclient@elpuntavui.cat

801175-1037812J
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El president de Veneçuela, Hugo Chávez, va dir que li cauen
els cabells i que probablement
en la pròxima aparició pública
ja no en tindrà, com a conseqüència de la quimioteràpia.
En una connexió telefònica al
canal estatal de televisió va
explicar que quan van començar a caure-li els cabells va decidir tallar-se’ls i va dir que està superant el càncer. ■

Kuttner, va ser detingut
després d’haver estat citat
en una comissaria de policia de Londres per declarar
sobre al·legacions d’escoltes il·legals i suborn a policies.
Fa dues setmanes, Rebekah Brooks, l’exeditora del
setmanari entre els anys
2000 i 2003, i exdirectora
executiva de News International fins a la seva dimissió quinze dies enrere,
va admetre en la seva declaració davant de la comissió
parlamentària que era l’oficina de Kuttner la que s’encarregava del pagament als
detectius privats que prestaven servei al News of the
World. Brooks no va precisar, però, si mai va mantenir cap conversa amb el seu
excap financer sobre
aquests pagaments. Kutt-

ner els va negar quan hi va
haver la primera condemna per aquest tema, l’any
2007.
En qualsevol cas, la declaració feta ahir per Kuttner, que va durar dotze hores, després de les quals va
ser posat en llibertat sota
fiança fins a l’octubre que
ve, com la resta dels detinguts, hauria d’aclarir un
element clau de l’afer: el coneixement o no de Brooks
del joc brut de l’empresa i,
per extensió, del que en podia tenir James Murdoch,
fill del magnat global
Rupert.
Jonathan May-Bowles,
que va llançar un plat d’escuma d’afaitar a Murdoch
durant la seva compareixença al Parlament, va ser
condemnat a sis setmanes
de presó. ■
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OPINIÓ
El PSOE intenta evitar la
polèmica i parla d’“unitat” Ens cal l’Europa
entre Zapatero i Rubalcaba política

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xavier Ferrer

Economista i politòleg

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

a L’autoproclamació del candidat socialista com a líder del partit causa
escletxes a Fernández Vara diu que no es pot oblidar Zapatero de la nit al dia
Redacció
MADRID

L’endemà de l’autoproclamació d’Alfredo Pérez Rubalcaba com a líder del
PSOE i la benedicció corresponent dels pesos pesants del partit, els socialistes es van adonar que això podia ser l’origen d’un
foc difícil d’apagar i van
sortir a corre-cuita a dir
que entre tots dos polítics
hi havia una gran entesa.
El vicecoordinador del comitè electoral del PSOE,
Antonio Hernando, va garantir que el candidat socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, i el
secretari general del partit, José Luis Rodríguez
Zapatero, són persones
que estan “profundament
unides” i per això el cap de
l’executiu desenvoluparà
un “paper fonamental” en
la campanya per a les pròximes eleccions generals.
En declaracions a la
COPE, Hernando va advertir que el debat sobre el
lideratge del PSOE “avorreix” els ciutadans, i a més
considera una “bestiesa”
parlar d’un allunyament
entre Rubalcaba i Zapatero, així com que el candidat
socialista pugui “renegar”
de la seva etapa com a
membre del govern. “Són
persones que han treballat
juntes, que continuen treballant juntes, parlen di-

F

a temps que estem immersos en la crisi econòmica
que afecta bona part dels estats i ciutadans del món i
que, naturalment, també fa estralls a la UE. Estem vivint amb preocupació la situació del sistema financer, la dificultat de les empreses i dels ciutadans, i també els problemes dels governs, especialment dels estats perifèrics, per
trobar finançament per al deute sobirà. En aquest escenari,
Grècia està al centre del debat, amb un segon rescat que
tantes dificultats comporta als estats membres i a la UE en
general, i amb Irlanda i Portugal, també intervinguts, a l’expectativa, juntament amb l’Estat espanyol i Itàlia, del que
pugui passar. Fa pocs dies es va arribar a una situació caòtica pel que fa al segon rescat de Grècia. Finalment, Merkel
va accedir a participar en el Consell Europeu, que finalment
va trobar una solució. Els prolegòmens, com gairebé sempre, amb un acord previ el dia abans entre Merkel i Sarkozy,
que porten a la reunió la solució pactada pels dos importants estats de la UE, fet que, als ulls del món, debilita la
Unió Europea com a entitat política. Sigui com sigui, finalment, la reunió dels Disset, una més de la quinzena que ja
s’han fet pel tema del deute, cercava estabilitat i, almenys
en principi, es va aconseguir. A grans trets es va acordar incrementar l’ajut a Grècia amb 159 milions d’euros (109
aportats per la UE i l’FMI i 50 per la banca privada, fet impo-

Rubalcaba, entre el director general de l’OIT i Valenciano, en la reunió d’ahir a Ginebra ■ EFE

El cafè d’Aznar a La Moncloa

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

José Maria Aznar va tornar a
La Moncloa. Ho va fer el mes
passat convidat pel president
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, segons la
SER. Va ser dilluns 18, en un
esmorzar d’unes tres hores
en què Aznar i qui d’aquí a
uns mesos passarà a formar
part també de la llista d’expresidents van intentar recompondre les seves relacions en un moment en què
Zapatero ja havia pres la de-

cisió d’avançar els comicis.
Zapatero i el seu antecessor
tenien pendent aquest cafè
des de fa mesos i és ara, en el
moment de sortida, quan
l’encara cap de l’executiu va
fer el pas i va convidar Aznar
a La Moncloa per llimar diferències, segons informava la
SER, que citava fonts coneixedores de la trobada. Una
reunió en què Zapatero va
parlar amb Aznar de la seva
relació amb Rajoy.

verses vegades al dia i estan profundament unides”, va garantir Hernando. Qui també va parlar

ahir del lideratge del PSOE
va ser el ministre de Foment i vicesecretari general del PSOE, José Blanco,

que va justificar que es parli de Rubalcaba com a líder
perquè és ell qui demana el
vot i per tant qui exerceix
el lideratge. Una conclusió,
va afegir, que havia sentit
dir al mateix Zapatero.
“Sempre he escoltat José
Luis Rodríguez Zapatero,
secretari general del
PSOE, dir que el qui demanava el vot en nom del partit és qui exercia el lideratge”, va afirmar Blanco. Però el secretari general dels
socialistes extremenys,
Guillermo Fernández Vara, considera que el seu
partit “no pot oblidar” Rodríguez Zapatero “de la nit
al dia”, tot i que va admetre
que Rubalcaba és la referència d’ara. ■

Sarkozy i Merkel, amb Papandreu al fons entre tots dos, a
Brussel·les abans de la cimera especial europea ■ EFE

sat per Merkel i que representa una novetat), i tot plegat
amb uns interessos molt més assequibles dels que Grècia
ha de pagar si va al mercat. També s’estableix que el Fons
Europeu d’Estabilitat Financera estigui disponible fins a
500 milions d’euros, i que sigui aplicable, si cal, als estats
amb dificultats. En definitiva, una sèrie d’accions que van
calmar els mercats però que, com hem pogut observar uns
dies després, han tornat a generar-hi una certa inseguretat,
ja que no es veu cohesió ni estabilitat en el si de la UE i
s’aprofita la conjuntura per cercar el benefici propi. És evident, doncs, que el que convé és estabilitat i unitat de la UE
i dels estats membres per
fer front a la crisi del deute,
És evident, doncs,
de manera que el més
adient és donar un impuls al que el que convé és
govern econòmic europeu
estabilitat i unitat a
–de fet, ja s’hi està trebala Unió Europea
llant–, amb propostes com
ara més control de la UE al
pressupost dels estats membres i també a les variables
econòmiques de dèficit, deute, mercat de treball i d’altres.
Esperem que aviat puguem parlar amb fonament de causa
d’aquest govern econòmic europeu, que donaria estabilitat
i seguretat a la zona euro. Però el que realment seria l’antídot més eficient per afrontar la crisi actual i les possibles futures és que la UE impulsés un veritable govern polític, amb
capacitat de decisió en els temes essencials de representació internacional, defensa i seguretat. Naturalment, no és
fàcil arribar a aquest estadi, ja que representa uns canvis
substancials en l’ordre actual, però en l’escenari complex
en què ens trobem és el moment de generositat i voluntat
política, i tot el que sigui avançar en la integració política serà beneficiós per a la UE i per al benestar dels ciutadans europeus. ■
—————————————————————————————————

El SEPLA critica l’informe
de l’accident de Spanair
Redacció
MADRID

El Sindicat Espanyol de
Pilots de Línies Aèries
(SEPLA) va lamentar ahir
que l’informe sobre l’accident de l’avió de Spanair a
l’aeroport madrileny de
Barajas carregui fonamentalment contra els pilots quan, segons la seva

opinió, hi ha altres punts
que no estan suficientment explicats.
Fonts del SEPLA van
explicar que és cert que hi
va haver un error dels pilots en el cas d’aquest accident, però afegeixen que
hi ha aspectes que s’han
passat per alt. Aquest sindicat fa al·lusió, per exemple, al fet que la comissió
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d’investigació ha determinat l’absència d’avís de la
configuració incorrecta
d’enlairament perquè el
TOWS –sistema d’avís de
configuració
d’enlairament– no va funcionar, tot
i que no ha estat possible
determinar clarament la
causa per la qual no va funcionar. El sindicat de pilots creu que seria positiu

conèixer el motiu pel qual
aquest sistema no va complir la seva funció. A més,
aquest sindicat ha conclòs
de l’informe que podia haver-se rebaixat l’exigència
per part de les autoritats
en matèria d’inspeccions
als avions. A més, SEPLA
va dir que demanarà a la
Comissió d’investigació
d’Accidents i Incidents
d’Aviació Civil que revisi
l’apartat de conclusions i
causes del seu informe final sobre l’accident del vol
JKK5022 de Spanair, registrat el 20 d’agost del
2008, en què van morir
154 persones. ■

—————————————————————————————————
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Economia
LONDRES
5.718,39
-0,97%

FRANKFURT
6.796,75
-2,26%

PARÍS
3.522,79
-1,82%

BALANÇ

ZURIC
5.546,94
-4,09%

El nombre de
desocupats cau per
quart mes consecutiu
per la temporada
turística

5.500 aturats
menys
durant
el juliol

NOVA YORK
11.866,60
-2,19%

Benito
Badrinas

TÒQUIO
9.844,59
-1,21%

IBEX-35

De poc estan servint els esforços
de la UE i altres organismes internacionals per frenar la crisi del
deute sobirà a la zona euro. Els inversors semblen disposats a menjar-se un peix dels grossos, que no

Més a prop
de l’abisme

MADRID

BARCELONA

2,18%

El Senat hi dóna llum
verd i el president
Obama signa el pla
pactat per demòcrates
i republicans

Els EUA
aproven
elevar
el deute

l 2,21%

l 2,17%

és altre que l’Estat espanyol o Itàlia. Les últimes retallades aplicades pel país transalpí no han calmat els mercats, com tampoc el
segon rescat grec, mentre el context preelectoral que viu l’Estat es-

l

panyol dificulta la presa de decisions que potser serien necessàries. Tant de bo que tot això quedi
en una calorada d’estiu, però el
cert és que cada setmana que passa ens acostem més a l’abisme.

La crisi del deute

Més a prop del límit
Jordi Torrents
BARCELONA

Al límit. Pot sonar a títol
de pel·lícula barata o a dramatisme exagerat, però el
cert és que la prima de risc
espanyola va fer ahir encara més honor al seu nom i
va arribar a superar, per
primera vegada des de la
introducció de l’euro, els
400 punts bàsics (fins al
404), una barrera que fins
ara es definia com a psicològica a l’hora de posar damunt la taula un possible
rescat de l’Estat espanyol
per part de la Unió Europea. Veient els casos de
Grècia, Irlanda i Portugal,
la maquinària de la UE i
l’FMI no es posa en marxa
fins que no hagi passat un
mes amb el diferencial superior als 400 punts i pagant una rendibilitat del
7% (ahir va superar un crític 6,4%).
La cursa de la complexa
jornada d’ahir, però, va
tancar l’escletxa entre el
deute espanyol i l’alemany
en els 386 punts –una xifra més tranquil·litzadora,
però que no deixa de ser

un nou màxim– gràcies
als rumors que circulaven
en els mercats sobre possibles adquisicions de deute
espanyol, no tant, però,
per part del Banc Central
Europeu (BCE) com d’un
dels grans compradors actuals, la Xina. La jornada
borsària, és clar, no va ser
aliena a tot això, i l’Íbex 35
es va enfonsar un 2,18%
(fins als 9.114,9 punts,
quan fa pocs dies presumia de superar els 10.000
en escreix), acumulant
una patacada del 9,4% en
set jornades.
Cal també tenir en
compte que el diferencial
de la prima també passa
per la baixada de la rendibilitat del bund alemany,
un refugi per a inversors
amb poques ganes d’arriscar. I encara que sigui pel
consol de no ser l’únic estat en les travesses per a
possibles futurs rescats, a
Itàlia també hi va haver
ahir una escalada de la prima, que va superar els 380
punts –tot i que va tancar
amb 369–, amb una rendibilitat superior al 6,2%,
sense oblidar la situació de

151666-1038700V
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Rendibilitat dels bons a 10 anys
Estat
espanyol

404

6,45%

Itàlia

Prima de risc
Dades d’ahir
en punts bàsics

6,25%
384

La borsa ahir

RÈCORD La prima de risc de l’Estat espanyol supera, per primera vegada des de la introducció de l’euro, els 400 punts
bàsics PERILL L’interès dels bons arriba al 6,45%, a prop del 7% que va provocar els rescats de Grècia, Irlanda i Portugal
Estat espanyol

Íbex 35

-2,18%
Itàlia

FTSEMIB

-2,61%
Alemanya

DAX

-2,26%
França

CAC 40

-1,82%
Bèlgica

Alemanya
Bèlgica, que passa més
desapercebuda, però que
viu una greu crisi política i
ahir va superar, per primera vegada, els 200 punts
en la prima de risc.
Contagi col·lectiu
Ahir, doncs, la borsa espanyola va viure una altra
sessió negra, immersa en
el pitjor mes de l’any, en

2,41%

una dia en què va veure
com tots els parquets europeus es tenyien de color
vermell, una mena de contagi col·lectiu davant la situació. El selectiu estatal
va, fins i tot, perdre el suport clau dels 9.200 punts
i es va veure abocat a uns
números que no vivia des
de juliol del 2010.
Només Gas Natural va

BEL 20

llades que van des del 2,5%
de Caixabank fins al 3,4%
de Bankinter i el 3,1% del
Banc Sabadell.
Els mercats, doncs, no
s’han acabat de calmar els
darrers dies, ni tan sols
amb les mesures anunciades per l’eurogrup sobre el
segon rescat grec i amb el
pacte al darrer minut per
elevar el sostre del deute
dels Estats Units i aplicar
—————————————————————————————————

Itàlia trontolla en
superar els 380
punts i Bèlgica
passa dels 200
—————————————————————————————————

-1,94%
esquivar les pèrdues (amb
un tímid augment del
0,22%), mentre Sacyr i
Gamesa van ser les més
perjudicades, amb trompades superiors al 6%, tot i
que OHL i Técnicas Reunidas els van seguir les passes amb caigudes de més
del 5%. El col·lectiu financer també es van veure força perjudicats, amb dava-

retallades bilionàries per
evitar la fallida de la primera economia del planeta. En el cas nord-americà,
però, no ha estat suficient
per no fer cas de les males
dades del PIB i de l’activitat manufacturera.
Per acabar-ho d’adobar,
ni el mateix BCE està comprant bons sobirans de
l’eurozona, per la qual cosa ja acumula quatre mesos i mig sense fer-ho. ■
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La crisi del deute

Marge amb
cautela
RESCAT · Els analistes recomanen que l’Estat acceleri
reformes per evitar el drama EUROPA · El recent pla
grec de l’eurogrup no convenç ni genera confiança
Diego López Garrido, secretari d’estat espanyol per a la UE,
va negar ahir que Espanya necessiti un rescat ■ J.G. / EFE

Brussel·les
nega que un pla
de rescat “sigui
sobre la taula”
a Confia en la capacitat del govern
espanyol per redreçar l’economia a ZP

endarrereix l’inici de les vacances
Redacció
BRUSSEL·LES

La Comissió Europea es va
mostrar ahir convençuda
que les autoritats espanyoles estan prenent les
mesures necessàries perquè l’economia “torni al
seu curs” i va descartar
que estigui estudiant un
pla de rescat per al país.
“La qüestió d’un pla de rescat no és sobre la taula; no
ha estat discutida”, va indicar ahir davant les preguntes dels periodistes la
portaveu comunitària de
Mercat Interior i Serveis,
Chantal Hughes.
Aquesta negació categòrica de responsables de
la Comissió Europea va ser
la mateixa que es va fer en
el cas de Grècia, Irlanda i
Portugal, mesos abans
que finalment els tres països necessitessin l’assistència de la Unió Europea i
dels organismes internacionals per fer front al seu
deute.
“Confiem molt en la determinació tant de les autoritats italianes com de
les espanyoles per aconseguir que les seves economies retornin a la normalitat, a més d’impulsar les
reformes promeses”, va
afegir Hugues. Un missatge que va reiterar el secre-

La xifra

—————————————————————————————————

440.000
milions d’euros té el fons
de rescat europeu, una xifra insuficient per salvar
l’Estat espanyol o Itàlia.

tari d’estat espanyol per a
la UE, Diego López Garrido: “Espanya no es troba
en una situació que requereixi un rescat”.
Malgrat aquestes declaracions, el president del
govern estatal, José Luis
Rodríguez Zapatero, va
decidir ahir al matí endarrerir l’inici de les seves vacances. Zapatero tenia
previst traslladar-se ahir
al matí al Parc Nacional de
Doñana, però va preferir
estar al Palau de La Moncloa seguint els esdeveniments i en contacte amb el
seu equip econòmic.
Itàlia –un altre dels
anomenats països perifèrics que també es troba sota la pressió dels mercats–
va convocar el seu comitè
d’estabilitat financera per
analitzar la situació dels
mercats internacionals i,
en qualsevol cas, l’impacte
d’aquesta en el país transalpí. ■
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Imatge de la borsa de Madrid, ahir al migdia, quan ja oferia números vermells ■ EFE

J. Torrents
BARCELONA

C

autela. Seria la recomanació d’analistes consultats
per aquest diari a l’hora de
plantejar la possibilitat que
l’Estat espanyol seguís les
passes de Grècia, Irlanda i Portugal i
entrés en un punt de no retorn per
evitar un rescat europeu. La directora d’anàlisi de Renta 4, Natalia Aguirre, assenyala que les primes de risc
assolides ahir “generen molta tensió
a Espanya i Itàlia”. Aguirre creu que
una de les claus és que el recent pla
de l’eurogrup pel segon rescat grec
“no convenç”, ja que “no concreta
l’aportació privada ni com flexibilitzar la compra de deute dels països perifèrics”. A tot això, considera que cal
afegir-hi les males dades macroeconòmiques, com les dels Estats Units,
però recorda que un punt d’inflexió
podrà ser demà mateix, quan el Tresor espanyol dugui a terme una subhasta de deute en què preveu col·locar entre 2.500 milions i 3.500 milions d’euros en bons a tres anys.
Amb tot, recorda que els tres estats rescatats fins ara no només van
superar amb escreix el 7% de la rendibilitat dels bons a deu anys –l’espanyol va arribar ahir a un màxim del
6,4%–, sinó que es tracta d’economies “molt més petites que l’espanyo-

la”. Això sí, “cal frenar l’efecte contagi”. Com? Aguirre apunta que “els polítics s’han d’afanyar a accelerar encara més reformes estructurals”.
Un analista macroeconòmic de
Banc Sabadell matisa que l’augment
de la prima de risc espanyola també
té a veure “amb el retrocés del deute
públic alemany”, que, com l’or, sol fer
la funció d’“actiu refugi” en èpoques
turbulentes. També assenyala que a
l’agost hi ha menys liquiditat, un factor que “accentua moviments de
mercat sense gaire informació”. El
mateix analista considera que el paquet de mesures de l’eurogrup va suposar “un pas endavant” i, tot i que
“cal que es detalli encara més”, creu
que demostra que “Europa té mecanismes potents de resposta”. Això sí,
recomana “cautela” a curt i mitjà termini davant les passes de gegant que
ahir feien les primes de risc espanyola i italiana. Demana també que
l’Estat avanci en reformes i alerta
que la rendibilitat dels bons espanyols no es pot permetre el luxe de
superar el 7% i allargar-se en
aquesta situació. “Si no –sentencia– caldria una resposta contundent d’Europa”, tot i que confia en
la capacitat del Tresor espanyol
d’aconseguir un finançament que,
amb el que ja ha emès, ha de compensar el dèficit. Ho té clar: “Tenim
cert marge”. ■

—————————————————————————————————

TANTXTANT
Alfons
Almendros

—————————————————————————————————

Els perills de
l’euro

H

i ha una lliçó per ser
apresa de la crisi del
deute sobirà europeu, i és que la unió monetària per si mateixa no pot
funcionar indefinidament.
Si Europa realment vol preservar els avantatges de
l’eurodivisa necessitarà
més integració fiscal i econòmica. Les nacions hauran de cedir una significant
quantitat de sobirania. Els
líders europeus semblen
disposats a acceptar
aquesta realitat, però persuadir els seus electors
potser serà més difícil.
Un any després de proclamar que Grècia podia
ser rescatada sense costos
significatius tant per als
creditors com per a la resta
d’Europa, els líders europeus demanaven la setmana passada que s’aboquessin grans quantitats de diners per tal d’intentar reviure l’economia grega mentre
s’endarreria el recobrament
i es reduïen els tipus d’interès dels préstecs existents. El tracte sembla significar que les nacions europees solvents hauran
d’estendre uns xecs molt
grans. Els creditors patiran
pèrdues i a alguns bancs
potser els caldran més rescats, que Europa pagarà a
través d’un fons col·lectiu
que serà autoritzat a manllevar diners amb el suport
pels estats europeus individualment i col·lectivament.
Aquest fons prendrà el
control també del préstec a
Grècia, a uns tipus propers
als que el fons és forçat a
pagar quan manlleva diners. Altres parts del comunicat publicat pels líders europeus, després de la cimera de fa dues setmanes,
prometen que hi haurà més
control central sobre els
pressupostos nacionals i
les polítiques fiscals hel·lenes. Això és anomenat “federalització d’Europa”. A diferència del primer rescat
grec, la primavera del 2010,
els líders europeus accepten que el continent té responsabilitat, no només de
preveure el col·lapse, sinó
de fer que l’economia grega
torni a caminar.
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902 888 493

NOIA busca NOI
Dona de 56 anys, atractiva,
busca senyor entre 56-60
anys, atractiu, bona persona.
Tarragona. Bústia: 592712
Dona vídua, amable, sincera i
senzilla, busca senyor vidu,
entre 56-60 anys, per a amistat. Tarragona. Bústia: 597200
Dona de 49 anys, divorciada,
alta, prima, alegre, treballadora, cerca home mateixes
característiques. Tarragona.
Bústia: 598893
Margarita, 33 años, de Reus,
Riudoms, gafas, simpática,
hijo 3 años. Busco chico alegre, no muy alto, ni gordete.
Tarragona. Bústia: 614820
Dona catalana vídua, busca
home vidu, entre 56-60 anys,
seriós i educat, per a amistat
seriosa i relació. Tarragona.
Bústia: 476820
Paqui, viuda. Busco señor
entre 57-60 años, para amistad.
Tarragona.
Bústia:
335612
Mujer divorciada, busca señor
sin vicios, buena persona,
atractivo, alto, culto, entre 5865 años, para amistad, relación estable. Sms. Tarragona.
Bústia: 599461
Señora separada, culta,
busca señor similar, no fumador, no grueso, entre 57-65
años, amistad, posible relación estable. Torredembarra,
Tarragona, provincia. Bústia:
598738
Mujer de 59 años, divorciada,
desea conocer un hombre
entre 60-65 años, culto, educado,
serio.
Barcelona.
Bústia: 599552
Mari, 32 años. Busco verdadero amigo, entre 32-39 años,
de Barcelona, para hablar,
reírnos, compartir hobbies,
etc. Sms teléfono. Barcelona.
Bústia: 591982
Señora de 67 años, jubilada,
ex
funcionaria
de
la
Diputación de Barcelona,
buena presencia, desea conocer señor buena presencia,
entre 70-75 años, educado,
para relacionarnos, amistad.
Barcelona. Bústia: 976172
Teresa, viuda, bien parecida,
agradable, simpática. Deseo
conocer persona para relaciones, primero amistad y luego
lo que surja. Sabadell,
Barcelona. Bústia: 232324
Chica de 32 años busca buen
amigo, entre 32-39 años, sincero, sano, simpático, para
hablar, amistad sana. Sms
teléfono. Barcelona. Bústia:
597874
Rosa, 53 anys, divorciada.
M’agradaria conèixer un noi
entre 55-58 anys, cult, sense
mals rotllos, bona persona,
afectuós. Barcelona. Bústia:
599613

Señora de 50 años, 1,56, 50
kg., desea conocer señor de
56 años, máximo 1,70, para
amistad. Barcelona. Bústia:
454490
Isabel, hogareña. Busco hombre bueno, trabajador, para
relación estable, no esporádicas. Cabrera, Barcelona.
Bústia: 599211
Busco hombre bueno, trabajador, cariñoso, atractivo, sin
malos rollos, para relación
estable. Yo, 55 años, separada, una hija. Cabrera,
Barcelona. Bústia: 598985
Senyora de 63 anys, vídua,
desitja conèixer senyor entre
60-64 anys, vidu, per a bona
relació,
amistat,
sortir.
Sabadell. Bústia: 598848
Joaquina, de Mataró, 46
años. Me gusta salir al campo,
montaña,
playa,
pasear.
Deseo conocer un chico
buena persona. Barcelona.
Bústia: 611345
Rosa, 64 anys. Desitjo conèixer persona amb cultura mitjaalta.
Vallès
Occidental:
Sentmenat,
Sabadell,
Castellar. Bústia: 339918
Divorciada, 55 años, 1,71,
busca señor entre 53-63 años,
alto, bueno, ideas claras, relación estable. Sant Feliu de
Llobregat, Barcelona. Bústia:
599042
Chica sencilla, buen carácter,
amable, cariñosa, amiga de
mis amigos, gustando playa,
montaña, cine, películas de
miedo, bailar música discoteca, música salón, busca chico.
Bústia: 402528
Mujer sencilla, no fumadora,
romántica, gustando salir a la
playa, cine, teatro, bailar,
busca persona divertida, sencilla, simpática, sociable.
Barcelona. Bústia: 613338
Auri, 24 años, modelo de
publicidad, estudio enfermería, morena, ojos verdes, 1,68.
Me gustaría conocer chico
cariñoso, simpático, agradable.
Barcelona.
Bústia:
615044
Marta, 43 anys, sincera, afectuosa, detallista. Cerco persona per compartir la vida.
Barcelona. Bústia: 975979
Maika, 47 años. Deseo conocer chico en principio amistad,
lo que surja. Terrassa,
Barcelona. Bústia: 457722
M’agradaria conèixer un
home entre 50-60 anys, per a
relació estable. Barcelona.
Bústia: 596909
Chica de 68 años, sin cargas
familiares, gustando baile, viajar, pasear, reuniones de amigos, salidas culturales, desea
conocer señor entre 68-74
años, mismas aficiones, para
disfrutar. Barcelona. Bústia:
979523

CONTACTA PER SMS
Envia MEN PUN seguit de la bústia
i el teu missatge al 27775 **
(Màx. 145 caràcters)

Ex.: MEN PUN 334455 Sóc Joana, rossa

Gloria, 69 años, 1,67. Me Carmen, 60 años, divorciada,

Vicens, 45 anys, 1,80, divor-

gusta arte, música clásica. No alegre, sencilla. Me gusta

ciat. Desitjo conèixer noia inte-

me gusta bailar. Deseo cono- pasear, bailar, hablar. Busco
cer caballero, edad similar, hombre sencillo, sincero, para
hasta 75 años, gustándole pasar ratos juntos. Barcelona.

ressant,

andar, ir al cine. Barcelona. Bústia: 612383
Bústia: 979156
Dona atractiva, oberta, indeConsuelo, 62 años, bastante pendent, afectuosa, sincera,

Tierras del Ebro, divertido,

bien. Me gusta playa, baile, singular, busca espanyol entre
pasear, dialogar. Deseo cono- 43-50 anys, 1,70, per viure
cer un hombre similar, sincero, vida en tots àmbits. Barcelona.

para

agradable, amable. Barcelona. Bústia: 591971
Bústia: 619982
Diana, 52 años. Busco perso-

NOI busca NOIA

na seria, con sentido del Chico de 32 años, de
humor, para amistad con posi- Tarragona desea conocer
bilidad
de
algo
más. chica para relación estable.
Tarragona. Bústia: 615668
Barcelona. Bústia: 599643

província

de

Tarragona. Bústia: 591965

extrovertido. Busco chica similar, gustándole pasarlo bien,
nuevas

experiencias.

Tarragona. Bústia: 728367
Llorenç, de Tierras del Ebro,
32 años. Me gusta pasear por
campo, animales. Busco chica
interesante, para pasarlo bien.
Tarragona. Bústia: 728366
Juan. Me gustaría conocer
una chica para pasarlo bien,
reírnos. Tarragona. Bústia:

temas culturales. Busco caba- Yo, trabajador, deportista, sinllero libre, hasta 75 años, rela- cero, Sagitario. Reus. Bústia:

Juan, 39 años, moreno, bajito,

Barcelona. 728710
Juan, vivo en Tarragona,

chica, no importa físico, para

estable.

Bústia: 593438

662889
guapete.

Deseo

conocer

relación estable. Tarragona.

Rosi, 49 años, 1,71, delgada, deportista. Me gusta deporte,
mechas rubias. Deseo cono- animales, pasear, bailar.

Bústia: 238989

cer señor entre 47-55 años, Deseo conocer chica entre 48-

conocer una chica para amis-

para amistad y lo que surja. 59 años. Tarragona. Bústia:

tad y lo que surja. Tarragona.

Barcelona. Bústia: 456294

Bústia: 591908

599826

Chico de 43 años desea

Anna, 43 anys, divorciada,
afectuosa, romàntica i sincera.
Cerca noi per a relació estable.

Barcelona.

Bústia:

596498
Marce, de Barcelona, 50 años.
Deseo

conocer

chico.

Barcelona. Bústia: 725570
Chica de Barcelona, 49 años,
desea conocer hombre, similar
edad, para conocerse, en principio para amistad,
surja.

Barcelona.

lo que
Bústia:

721230
Rosa, 64 años, viuda. Me
gusta música. Me gustaría
conocer un señor hogareño.
Barcelona. Bústia: 613964
Marta, 42 años, soltera, sin
hijos, dedicada a la enseñanza. Busco hombre de buen
trato, divertido, maduro, para
relación. Barcelona. Bústia:
614249
Señora viuda, 64 años, busca
hombre de edad similar, alegre, divertido, no fumador, no
bebedor, cariñoso, respetuoso, formal. Barcelona. Bústia:
596109
Àngels, 48 años, separada,
maestra, hogareña. Me gusta
arte, música, leer novela,
monte, campo. Busco hombre
similar

edad,

alegre.

Barcelona. Bústia: 616319
Magda, 46 años. Me gusta
naturaleza, sitios de ocio.
Busco

persona

sincera,

buena, detallista, bien agraciada. Barcelona. Bústia: 615997
Montse, 57 años, 1,70, catalana. Me gusta teatro, cine,
playa, montaña. Me gustaría
conocer una persona catalana, seria, formal, para compartir, amistad y lo que surja.
Barcelona. Bústia: 971289
Viuda, 62 años, bien parecida,
busca señor entre 59-65 años,
legal, sin malos rollos, casero,
cariñoso, sin vicios, gustando
pasear, cine, bailar, para amistad. Barcelona o alrededor.
Bústia: 975462

Carlos, empresario, 48 años,
deportista, sin vicios. Busco
chica muy especial, para relación seria y maravillosa.
Tarragona. Bústia: 596917
Chico de 50 años, divorciado,
solo, honrado, buena persona,
con trabajo estable, gustando
pasear, busca chica entre 4754 años. Tarragona. Bústia:
599953
Chico de 38 años, normal,
desea conocer una chica
buena persona, para relación
seria. Tarragona. Bústia:
618856
Busco mujer sincera, fiel, que
le guste salir de cena, para
relaciones
esporádicas.
Cambrils. Bústia: 232296
Hombre normal, moreno, con
ganas de vivir, gustando playa,
televisión, cine, baile, busca
mujer similar. Tarragona.
Bústia: 978295
Hombre alto, moreno, busca
mujer apasionada, sin importar físico, preferible rellenita o
gorda, para relaciones esporádicas. Tarragona. Bústia:
599940
Deseo conocer caballero
entre 60-68 años, culto, ético,
para relación estable y ver si
hay compatibilidad. Tarragona.
Bústia: 599967
David, apasionado. Deseo
conocer chica similar, para
conversaciones telefónicas.
Tarragona. Bústia: 978650
Chico de 38 años, físicamente
bien, con estilo, gracioso, simpático, busca chica para amistad y lo que surja. Tarragona.
Bústia: 592477

*

Llorenç, del Sur de Tarragona,

Mari Carmen, 67 años, divor- Me gustaría conocer una chica
ciada, sin cargas. Me gusta agradable, hermosa y sincera.

ción

806 404 639

Jaime. Me gustaría conocer
una chica simpática. Bústia:
728355
Rafa, 37 años. Busco conocer
buena chica cariñosa, amorosa igual que yo, 4 años divorciado,

volver

a

empezar.

Tarragona. Bústia: 728336
Deseo conocer chica entre
40-41 años, para relación
estable y amistad. Tarragona.
Bústia: 975461
Señor de 64 años, separado,
74 kg, buena presencia, no
calvo, no fumador, gustando
salir, playa, desea conocer
señora para relación estable.
Tarragona. Bústia: 975429
Chico de Tarragona, desea
conocer chica casada, para
pasar

buenos

momentos.

Tarragona. Bústia: 599795
Antonio, en activo, sin cargas
familiares, alegre, juvenil, gustando viajar, campo, playa.
Busco señora entre 55-60
años. Tarragona o cercanías.
Bústia: 591332
Antonio, vivo en Salou, deseo
conocer señora, entre 55-60
años, buena persona, sin cargas familiares, si es viuda
mejor.

Tarragona.

Bústia:

599564
Joan, visc a prop de Valls.
M’agrada sortir camp, passejar, platja, escacs. Cerco dona
normal,
moments

per

passar
i

bons

conversar.

Tarragona. Bústia: 976322

Carlos, 48 años, romántico,
cariñoso, deportista, buen físico, culto, educado. Busco
chica iguales características,
para relación seria y bonita.
Tarragona. Bústia: 598222
Francisco, de Tarragona,
viudo, normal. Me gustaría
conocer mujer normal, gustando salir, naturaleza, que me
atraiga, para relación estable.
Tarragona. Bústia: 617859
Hombre de 48 años, deportista, buen físico, muy discreto,
busca
mujer
especial.
Tarragona. Bústia: 591700
Deseo conocer chica especial, gustándole relación sin
compromiso, pero seria y discreta. Tarragona. Bústia:
592025
Carlos, 48 años, deportista,
sin vicios. Busco chica entre
30-60 años, para relación
seria. Tarragona. Bústia:
591410
José, 48 años, extrovertido,
alegre, divertido. Deseo conocer chica para relación estable
y compartir momentos agradables. Tarragona. Bústia:
975230
Carlos, 45 años, deportista,
buen físico, simpático, cariñoso. Me gusta vida sana, amistad verdadera. Busco chica
para relación seria. Tarragona.
Bústia: 592052
Home divorciat de 62 anys,
busca parella estable que sigui
bona persona. Tarragona.
Bústia: 339180
Home de Tarragona, 60 anys,
separat, amb ganas de
començar una nova vida amb
una bona persona. Bústia:
337260
Miguel, 1,90, moreno, 90 kg,
ojos marrones, gustando
correr, el cine, leer, los animales. Busco mujer con parecidas aficiones. Tarragona.
Bústia: 973770
Metge d’àmplia cultura desitja
conèixer dona fins a 58 anys,
afectuosa, intelligent, sensible,
esperit obert, per establir
amistat sincera. Barcelona.
Bústia: 479219
Juan, 49 años, casado, con
pequeña empresa. Busco
mujer española, sin malos
rollos, para relaciones esporádicas. Barcelona. Bústia:
976314
Noi amable, afectuós, bona
persona, cerca persona amable, afectuosa, relacions esporàdiques, bona amistat duradora i llarga, passar-ho bé.
Berguedá. Bústia: 599876
José, 43 años, con trabajo fijo.
Busco chica para pasar buenos momentos. Barcelona.
Bústia: 455207
Sergi, 28 anys, 1,78, maco,
esportista, cos fibrat, apassionat, afectuós. Cerco noia entre
18-38 anys, per a relacions
esporàdiques i el que sorgeixi.
Girona. Bústia: 339627

Xavi, 30 anys, 1,80, atractiu,
esportista, fart dels rotllos de
discoteca. Desitja coneixer
noia humil, entre 20-35 anys,
agradant-li el món del motor,
esquí, viatjar. Girona. Bústia:
339625
Chico de 38 años, 1,65, pelo
castaño, ojos verdes, simpático, alegre, divertido, busca
chica entre 27-40 años, para
amistad y relación estable.
Girona. Bústia: 339919

Noi amb pits talla 90, vestint

AMISTAT

conocer una chica para nada

Lourdes, 32 años. Busco buenas amigas viviendo en La
Llagosta, Mollet, Parets, entre
32-38 años. Sms teléfono. La
Llagosta, Barcelona. Bústia:
593587
Noia cinquantina, cerca amics
o amigues, que els agradi les
excursions
geocaching.
Barcelona. Bústia: 599871
Maria Pilar, 36 años, de
Terrassa. Me gusta leer, pasear, cine. Busco grupo entre 3338 años, de la misma localidad. Bústia: 728582
Señora de 53 años busca
señoras preferiblemente con
coche, para salir a bailar,
tomar algo, en el fin de semana. Baix de Llobregat,
Barcelona. Bústia: 806186
Rocio, 36 años, de Barcelona.
Deseo conocer chicos y chicas, gustando salir fines de
semana, tomar un café, cine,
montaña, playa, para amistad
sana, sencilla. Barcelona.
Bústia: 468455
Esportista bisex, desitja
conèixer gent de les panteres
grogues. Barcelona. Bústia:
479860

roba de dona molt curta, provocativa i sabates de taló,
cerca

bi.

Barcelona.

Chico con pechos talla 90,
vistiendo ropa muy corta, provocativa y zapatos de tacón,
busca chico. Vic, Barcelona.
Bústia: 593107

NOIA busca NOIA
Laura, sin experiencia. Deseo
serio.

Barcelona.

Bústia:

728606
Montse,

lesbiana.

Deseo

conocer una chica para formar
pareja, ir a tomar algo y lo que
surja.

Montgat.

Bústia:

591586
Mujer de 52 años busca chica
femenina, sin malos rollos,
entre 48-54 años, para amistad o lo que surja. Barcelona.
Bústia: 599517
Mujer de 44 años, no gustando las mentiras, ni perder el
tiempo, busca chica femenina,
para salir y mantener una relación.

Barcelona.

Bústia:

468538
Maria, de Barcelona. Deseo
conocer amiga para pasar
buenos momentos, sin compromiso. Barcelona. Bústia:
725038

ALTRES RELACIONS
Chico de 50 años, de Cunit,
busca mujer madura o matrimonio maduro, para relaciones, pasarlo bien. Tarragona.
Bústia: 598867
Pareja desea conocer una
chica

NOI busca NOI

noi

Bústia: 591993

para

pasarlo

bien.

Tarragona. Bústia: 662878

Chico de 32 años busca chico
de edad similar o no muy
mayor. Tarragona. Bústia:
232364
Chico desea conocer activo,
bien
dotado.
Tarragona.
Bústia: 232176
Chico pasivo del Vendrell,
busca activo bien dotado, de la
provincia de Tarragona y
Barcelona. Bústia: 597889
Gustavo, 35 años, activo.
Busco chico pasivo hasta 40
años. Tarragona y Barcelona.
Bústia: 597405
Pasivo depilado busca activo
bien
dotado.
Tarragona,
Barcelona Bústia: 596730
Noi de 35 anys, moré, 1,70, 85
kg., del Maresme, passiu,
cerca noi de la zona, per passar bones estones. Bústia:
599803

Juan, 39 años. Busco chica
entre 30-40 años, atrevida,
para ir a clubs de intercambio
de pareja. Bústia: 599749
Chico de 38 años, casado,
desea conocer chica para
relaciones

esporádicas

parejas

para

relaciones.

Tarragona. Bústia: 597849
Transformista con pechos
naturales, vistiendo minifaldas
y vestidos cortos, busca chico
por la zona de Sitges. Bústia:
593572
Pareja

madura,

agradables,

sencillos,

busca

pareja,

entre 54-62 años, para intercambio, zona de Vilafranca,
Esparreguera,

Igualada

o

Manresa. Barcelona. Bústia:
591536

ESCOLTA I DECIDEIX
Tots els anuncis disposen
d’una presentació
més detallada amb la
VEU DE L’ANUNCIANT

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 902 440 140 DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 15 HORES
Les seves dades seran incloses en un fitxer titularitat d’ATS per a la gestió del servei de relacions personals, i per oferir-li promocions futures. Per a accés, oposició, rectificació i cancel·lació: 902 440 140
** Cost SMS: 1,42 euros / SMS IVA inclòs. Majors de 18 anys. ATS S.A. Apt. de Correus 18070 Madrid 28080. informacion@atssa.és / Núm. At. Client: 902440140 *Cost 806. Preu màxim: Xarxa Fixa 1,18 euros/minut. Xarxa Mòbil 1,53 euros/minut. IVA inclòs. Majors de 18 anys. ATS S.A. - Apt. de Correus 18070 - Madrid 28080
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L’atur ha baixat menys a l’estiu
i s’entreveuen noves alces
a El nombre de desocupats cau per quart mes consecutiu, en 5.500 persones, gràcies a la temporada
turística a La tendència a la baixa es debilita i els agents socials preveuen un repunt els propers mesos
bit el sector serveis, en el
qual l’atur ha baixat en gairebé 3.000 persones gràcies als contractes de temporada generats pel turisme. També és positiva l’evolució de la indústria, que ha
reduït el nombre de desocupats en 1.500 persones.
La mala notícia és que hi
ha més desocupats que fa
un any, uns 30.000, i la tendència a la baixa durant els
mesos d’estiu –i previs– és
més feble que la del 2010.
Sense anar gaire lluny, el juliol de l’any passat la reducció de 15.000 persones gairebé va triplicar la d’enguany. També pel que fa a la
contractació, les xifres se
situen per sota de les de fa
un any. Al juliol es van firmar 220.000 contractes,
un 9,5% menys que un any

Xavier Alegret
BARCELONA

L’atur va baixar al juliol per
quart mes consecutiu, però
el respir d’estiu que viu el
mercat de treball en
aquests mesos gràcies al turisme s’apropa al final. I és
que les dades mostren una
reducció en el descens del
nombre de desocupats,
tant respecte als tres mesos
anteriors com al juliol de
l’any passat, cosa que fa entreveure el retorn a les alces
en els propers mesos i, com
preveuen els agents socials,
una tardor de nou dura.
El nombre de desocupats va baixar en 5.525 persones al juliol, una reducció
de l’1%, fins a les 570.869
persones. Més de la meitat
d’aquest descens l’ha absor-

L’atur a Catalunya
Per demarcacions
Aturats i variació al juliol
Lleida

27.394
63

Nombre d’aturats
Nom
Girona

49.370
1.212

Barcelona

Tarragona

431.657
3.031

62.448
1.219

CCOO proposa un contracte dual

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un col·lectiu especialment
afectat per la mala salut de
l’ocupació és el dels joves,
que tenen molt difícil entrar
al mercat de treball quan
acaben la formació. Per ferho més fàcil, preparar-los millor i que adquireixin experiència, CCOO de Catalunya
va proposar ahir un contracte
dual d’ocupació per a joves
de 16 a 25 anys que cursin
formació professional. Segons va explicar Cristina Faciaben, secretària de socioe-

conomia del sindicat, defensen que els joves facin només
un terç de la formació a l’aula
i dos terços a l’empresa, amb
un contracte de dos o tres
anys, depenent del curs, que
cotitzi i amb un salari no inferior al mínim interprofessional, que hauria de pagar l’empresa. “L’actual contracte de
formació es pot adaptar”, va
afirmar Faciaben, tot i que va
afegir que fins ara el contracte “s’ha utilitzat malament, per precaritzar”.

enrere, i nou de cada deu
eren temporals, que baixen
un 10%, mentre que els indefinits, uns 20.000, també
van a menys.
Al conjunt de l’Estat espanyol, les dades són similars a les de Catalunya:
l’atur va baixar, en 42.000
persones, per quart mes
consecutiu, però menys
que el juliol de l’any passat, i
també es van firmar menys
contractes que el mateix
mes del 2010, amb un gran

pes dels serveis i de la temporalitat.
Estacional
Les males perspectives
econòmiques per a l’Estat espanyol, amb la demanda interna molt debilitada i els problemes
de finançament d’empreses i famílies, a més
dels dubtes sobre la sol-

604.038

593.656

Oct. 2010
Set. 2010

Juny 2010

Agost 2010

554.261

555.894 557.268

Nov. 2010

Març 2011

611.269

Gener 2011

589.623

Abril 2011
602.611 601.541

Variació mensual a Catalunya

A l’Estat

Juliol 2010

4.079.742

Variació mensual:

*Juny 2011

Maig 2011

-42.059

539.191

Per sectors

Serveis
Indústria
Construcció

a Catalunya Agricultura

Variació d’aturats
el juliol del 2011

Sense feina prèvia

2 956
2.956
1.526
862
52
129

Març 2011

9.728
6.199
18.948
5.525

8.658
Abril 2011

Juliol 2011

570.869

Febrer 2011

Des. 2010

566.496 564.541 562.673

Font:
Servei Públic d’Ocupació Estatal

Juliol 2011:

Despesa en 410,6* milions
prestacions Variació
2,3%

595.342

574.736
574.
74.736
74.
Abril 2010

Aturats
166.456*
sense cap Variació
2,4%
prestació mensual

mensual

Maig 201
2010
20
Març 20
2010
010

vència dels comptes públics, no fa presagiar precisament una recuperació i
ja ningú s’atreveix a posar
data al canvi de tendència
en matèria d’ocupació. Esther Sànchez, secretària
d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat, va
rebre la dada de l’atur amb
prudència i va explicar
que “amb l’excepció del
sector industrial, ens situem encara en una fase
que no ens permet afirmar
una tendència consolidada de recuperació”.
Els agents socials també tenen clar que els actuals descensos són fruit
de la contractació temporal de l’estiu i que les alces
tornaran els propers mesos. La patronal Pimec va
valorar positivament la re-

Juny 2011

576.394

Contractes
ontractes signats
signa
(variació interanua
interanual)
ual)
a Catalunya
Ca

220.467
220
467

(9,55%)
(9

Maig 2011

Juny 2011
Juliol 2011

Temporals

199.751
(-10,1%)

Indefinits

20.716
(-2,2%)

ducció del juliol però va
alertar que “es repeteix el
cicle estacional de l’atur
(disminucions
entre
l’abril i el juliol i augment
la resta de l’any), però cada cop amb més desocupats. És el juliol amb més
desocupats registrats de
la sèrie disponible i l’atur
continua augmentant en
termes interanuals”. La
UGT de Catalunya va considerar el descens de l’atur
“un miratge en un mercat
de treball malalt i totalment estacional” i va subratllar que “curiosament
les províncies costaneres
de Girona i Tarragona són
les que han patit un descens més important del
nombre de persones desocupades, per tant l’ocupació generada esta sent
precària i temporal, amb
data de caducitat”.
Sense prestació
Els sindicats també van
destacar l’augment del
nombre de persones sense
ingressos perquè han perdut la prestació d’atur o el
subsidi. La crisi s’allarga i
aquells que van perdre la
feina en els primers mesos
estan sent també els primers a esgotar els subsidis. Els desocupats catalans sense cap tipus de
prestació són ja més de
166.000, i ha pujat un
2,4% en un mes, mentre
que la despesa continua
baixant, un 2,3%.
“És força greu que només el 39,2% de persones
desocupades rebi la prestació contributiva”, va lamentar la UGT, mentre
que CCOO de Catalunya
demana que es mantingui
la renda mínima d’inserció “que impedeixi caure
en la pobresa a aquells qui
han perdut la feina i la possibilitat d’aconseguir rendes” mentre no s’implanta
la renda garantida de ciutadania, prevista en l’Estatut i encara pendent. ■

LOGÍSTICA

MOTOR

COMERÇ

FARMACÈUTIQUES

ASSEGURANCES

Schneider Electric
inverteix 10
milions a Sant Boi

La venda de
motos cau un
4,6% al juliol

Comertia
augmenta un
1,2% la venda

Grífols completa
la compra de
Lateral-Medion

Mussap crea una
assegurança per a
bicicletes

El grup Schneider Electric, especialitzat en manufactures
energètiques, invertirà al seu
centre logístic de Sant Boi del
Llobregat 10 milions d’euros,
una despesa que permetrà
ampliar les instal·lacions –autogestionades amb energia
solar– en 12.194 metres quadrats. Amb l’ampliació es preveu que el centre gestioni 5
milions de línies d’encàrrecs
de clients localitzats en més
de 100 països.■ REDACCIÓ

La venda de motocicletes al
conjunt de l’Estat espanyol va
disminuir un 4,6% al juliol
respecte de les vendes registrades durant el mateix mes
de l’any passat, segons dades
de l’Asociación Nacional de
Empresas del Sector de Dos
Ruedas. Durant el primer semestre la caiguda de vendes
de motos ha estat d’un 11,9%
en comparació amb l’any anterior i fins al 32% en el cas
dels ciclomotors.■ EP

Comertia, l’associació que
agrupa 54 empreses catalanes de comerç, ha augmentat
la venda durant el mes de juliol en un 1,2% respecte de la
del mateix mes de l’any passat. El 52% de les empreses
membres de l’associació han
augmentat la venda al juliol,
un 18% l’han mantingut i un
30% l’han disminuït. Els socis
es mostren prudents respecte de les rebaixes de
l’agost.■ EFE

El grup farmacèutic català
Grífols ha adquirit el 51% del
capital social del grup d’empreses australianosuís Lateral-Medion per 9,5 milions
d’euros, segons va informar
ahir la CNMV, i completa així
la compra del 100% de la
companyia. Grífols ja va adquirir el març del 2009 el
49% d’aquest grup d’empreses per 25 milions d’euros, així com també la totalitat dels
drets de vot.■ EP

L’empresa d’assegurances
Mussap ha llançat al mercat
Mussapnet Bicicleta, una pòlissa que cobreix tant el vehicle com la persona. El producte inclou assistència a tot
Europa, despeses mèdiques,
trasllats, rescat, enviament de
la bicicleta a casa, indemnització per la seva pèrdua, danys a tercers, danys al propi
vehicle, el seu robatori, la indemnització per mort o
l’hospitalització.■ REDACCIÓ
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El Senat nord-americà
aprova l’augment del deute

Hisenda torna
1.529 milions a
2,1 milions de
catalans

a Les agències mantenen la triple A i ja no veuen risc de fallida a La meitat dels demòcrates hi van
votar en contra al Congrés a Obama demana un esforç a les grans empreses per sortir de la crisi

BARCELONA

Redacció
WASHINGTON

El Senat dels Estats Units
va aprovar ahir el pla que
augmentarà el sostre del
deute del país, amb la qual
cosa evita per ara l’amenaça d’imminent suspensió
de pagaments que planava
sobre la primera potència
econòmica mundial. 74
vots a favor i 26 en contra
van donar llum verd al pla
que suposarà un increment del deute nacional
nord-americà en prop d’un
bilió de dòlars en el que
queda d’any i d’1,2 bilions
més durant el 2012. La
contrapartida serà una retallada en la despesa governamental d’uns 2,1 bilions
de dòlars en deu anys.
Precisament aquesta
reducció significativa de la

El senador demòcrata Harry Reid, ahir, després de la votació al Senat ■ MARIO TAMA / AFP

despesa va marcar la votació prèvia a la Cambra de
Representants, durant la
matinada d’ahir. La meitat
dels representants demòcrates van votar en contra
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del pla perquè consideren
excessiva la retallada,
mentre que els republicans hi van donar suport
majoritàriament, llevat de
la seva facció ultraconser-

vadora, el Tea Party, que
s’oposava a un augment
del sostre del deute. Resultat final, 269 vots a favor i
161 en contra.
La resposta de les agèn-

cies de qualificació a l’augment del marge d’endeutament nord-americà va ser
automàticament positiva,
però amb reserves pel que
pugui passar en el futur.
L’agència nord-americana
de ràting Fitch va valorar
com a “consistent” l’acord,
i considera baix el risc que
els Estats Units entrin ara
en suspensió de pagaments. Fitch manté així la
preuada triple A pel deute
nord-americà i, malgrat
que la tornarà a revisar a finals de mes, tot indica que
no la modificarà.
El president Barack
Obama va declarar abans
de signar la mesura que
caldrà més treball conjunt
entre els dos grans partits
i més esforç de les grans
empreses per sortir de la
crisi. ■

Redacció

L’Agència Tributària va
tornar el 28 de juliol 1.529
milions d’euros a 2,1 milions de catalans contribuents de l’impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF). La xifra significa un 84% del total de
2,5 milions de persones
que han presentat la seva
declaració sol·licitant devolució durant la campanya de renda del 2010.
L’import total dels 2,5 milions de devolucions sol·licitades s’eleva a 2.071 milions d’euros.
Pel que fa al conjunt de
l’Estat espanyol, l’Agència
Tributària ja ha tornat
més de 8.000 milions d’euros a 12,4 milions de contribuents de l’IRPF, un
84% del total de 14,7 milions que han sol·licitat un
retorn que s’eleva a un total de 10.994 milions d’euros, un 7,9% més baix que
l’any passat. ■
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Borsa

Cotització
de l’euro
1 euro

COMENTARI

Dòlars EUA

Lliures esterlines

l 0,8740

1,4233

La voracitat dels mercats no
té límits –coneguts–, i malgrat que els EUA van posant
fil a l’agulla per solucionar
els problemes de tresoreria,
el nou atac al deute espanyol i dels països perifèrics

Sota mínims
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1,00
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0,10
2,10
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6,00
0,25
0,10
0,60

Mín.
d’ahir

l 1,0972

d’Europa va provocar forts
descensos de les borses a
tot el continent. La més perjudicada va ser la italiana,
però destaca la caiguda del
2,3% de l’estable DAX alemany. L’Íbex va perdre un

Mercat Continu
Nom. Títols

Francs suïssos

Font: Infobolsa
Màx.
d’ahir

Últim

Adolfo Dom.
7,51
7,89
7,58
Alba Corp. Finan.
35,56 36,46 35,56
Almirall
6,10
6,32
6,10
Amper
3,17
3,23
3,17
Antena 3 TV
4,97
5,32
5,07
Aperam
17,45 18,96
17,71
Azkoyen
1,89
2,09
2,04
B. Pastor
2,88
2,94
2,88
B. Valencia
1,26
1,32
1,27
Banesto
4,92
5,13
4,93
Barón de Ley
45,02 47,61 45,12
Bayer
53,10 54,80 53,10
Befesa
- 23,22
Bodeg. Riojanas
5,72
5,85
5,72
CAF
380,05 395,45 380,05
CAM
4,27
4,36
4,35
Campofrío
6,02
6,40
6,10
Catalana Occ.
15,54 16,35
15,61
Cem. Portland
10,61
11,74 10,70
Cepsa
27,91 27,95 27,94
Cie Automotive
5,80
5,95
5,80
Cleop
3,30
3,49
3,27
Clínica Baviera
7,50
Codere
8,86
9,34
8,99
Corp. Dermo.
1,33
1,44
1,33
CVNE
15,35
Dia
2,67
2,80
2,72
Dinamia
6,46
6,75
6,46
Dogi
0,64
Duro Felguera
5,38
5,57
5,39
EADS
23,49 23,92 23,50
Elecnor
10,25 10,50 10,25
Ence
2,33
2,44
2,33
Enel Green Power
1,64
1,71
1,71
Ercros
0,91
1,00
0,92
Esp. Zinc
1,05
Europac
3,74
3,90
3,74
Ezentis
0,20
0,23
0,21
FAES
1,72
1,80
1,72
Fergo Aisa
0,16
Fersa
1,00
1,04
1,00
Fluidra
2,81
2,95
2,81
Funespaña
7,35
7,59
7,58
GAM
1,45
1,50
1,45
Gral. Invers.
1,75
Grupo San Jose
3,35
3,35
3,38
Iberpapel gestión
14,36 15,59 15,58
Inbesòs
0,38
0,42
0,38
Indo
0,60
Inm. Colonial
Inmob. del Sur
10,00 10,20 10,20
Inypsa
1,23
Jazztel
4,01
4,22
4,03
La Seda Barcelona
0,08
0,08
0,08
Laboratorios Rovi
5,30
5,54
5,49
Lingotes espec.
3,35
3,47
3,47
Martinsa-Fadesa
7,30
Metrovacesa
1,55
1,88
1,72
Miquel y Costas
21,10 21,50 21,30
Montebalito
1,48
1,48
1,50
Natra
1,24
1,29
1,24
Natraceutical
0,27
0,28
0,27
NH Hoteles
4,04
4,25
4,07
Nicolás Correa
1,80
1,89
1,87
Pescanova
28,91 30,21 29,16
Prim
5,09
5,13
5,14
Prisa
1,32
1,39
1,32
Prosegur
30,62 31,47 30,62

Var.
dia %

Var.
any %

Negociats

-4,17 -9,44
-1,50
-7,54
-2,40 -10,56
0,00
9,31
-4,34 -27,05
-8,48 -37,31
-2,16 -0,73
-1,03 -23,10
-1,55 -61,28
-3,10 -20,45
-5,11
0,29
-3,45
-4,32
0,00
51,27
-5,77 -19,44
-3,27
-2,55
0,00 -37,77
-0,49 -17,79
-1,89 21,20
-6,96 -11,93
0,11 52,84
-3,97 21,09
0,00 -60,36
0,00
4,17
0,67
3,81
-4,32
3,50
0,00
4,42
-3,44 -21,13
-0,62 -26,42
0,00
0,00
-2,18
2,08
-1,88 29,91
-2,84
2,71
-3,52
-2,10
1,13
7,97
-4,95 29,13
0,00
0,00
-2,73
6,71
-8,77 -54,39
-4,46 -37,06
0,00 -17,95
-3,85 -17,01
-3,44 21,65
-0,13 12,30
-3,33
-3,97
0,00
0,29
0,00 -34,87
1,76
7,67
-9,52 -76,40
0,00
0,00
-0,49 -21,54
0,00 -28,57
-3,33
13,55
-2,47 25,40
0,37 14,37
-3,21
3,89
0,00
0,00
3,61 -69,23
-0,19
-5,42
0,00
-6,25
0,81 -40,10
-0,37 -19,64
-2,51 19,88
2,19 26,35
-2,80 18,54
0,00
-1,72
-5,04 -13,44
-2,36 -27,32

2.082
53.762
159.021
12.430
951.743
2.130
21.916
70.446
566.989
511.293
1.589
2.223
5.275
9.665
131.172
23.415
70.767
14.760
3.771
45.710
200
15.225
13.083
13.245.739
3.713
161.379
7.254
1.340
585.338
27.245
273.612
87.623
689.776
217.680
130.170
8.965
2.511
9.750
200
8.358
656.490
800
1.235.198
3.624.012
45.078
1.955
320.940
15.106
449
17.799
29.909
705.061
7.456
60.943
380
1.211.371
119.257

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 19

ÍBEX 35
Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

Var.
any %

Abengoa
18,24 19,16
Abertis
12,01 12,35
Acciona
65,97 67,81
Acerinox
10,82 11,22
ACS
27,58 28,27
Amadeus
13,30 13,78
ArcelorMittal
20,61 21,19
B. Popular
3,32 3,44
B. Sabadell
2,42
2,51
Bankinter
4,00 4,20
BBVA
6,80 7,07
BME Holding
19,27 19,90
Caixa Bank
3,85 3,97
Ebro Foods
12,80 13,06
Enagás
15,18 15,46
Endesa
19,72 20,26
FCC
17,90 18,46
Ferrovial
8,23 8,64
Gamesa
4,60 4,92
Gas Natural
13,57 13,95
Grífols
14,97 15,26
IAG
2,53 2,64
Iberdrola
5,41 5,53
Iberdrola Renov.
Inditex
60,40 62,27
Indra
13,04 13,51
Mapfre
2,30 2,40
Obrascón Huarte L. 19,92 21,02
Red Eléctrica Esp.
36,50 37,42
Repsol YPF
20,86 21,31
Sacyr Valle.
5,19 5,54
Santander
6,75
7,05
Técnicas Reunidas
27,77 29,49
Telecinco
5,93 6,25
Telefónica
15,09 15,36

18,24
12,07
65,97
10,84
27,61
13,50
20,65
3,33
2,42
4,00
6,80
19,27
3,85
12,94
15,18
19,72
17,90
8,39
4,64
13,75
15,00
2,53
5,43
60,61
13,07
2,31
20,01
36,62
20,86
5,19
6,75
27,77
5,96
15,12

-4,80
-1,87
-2,30
-3,95
-2,49
-2,32
-3,37
-2,92
-3,13
-3,45
-2,81
-3,19
-2,53
-1,37
-1,97
-2,01
-2,48
-1,27
-6,26
0,22
-1,19
-3,66
-1,24
-2,96
-2,79
-3,35
-5,32
-1,52
-2,30
-6,36
-2,82
-5,51
-5,11
-1,01

-0,73 1.170.624
-10,29 2.579.250
24,47 390.798
-17,45 1.849.598
-21,30 899.032
-13,90 2.489.639
-27,33 685.345
-13,31 11.679.247
-18,07 8.524.787
-3,75 3.517.816
-10,01 73.576.876
8,05 539.457
-3,26 6.148.955
-18,26 1.697.755
1,78 1.910.296
2,18 657.754
-8,98 646.573
12,87 4.344.349
-18,71 7.683.077
19,67 3.553.892
47,06 2.282.994
-24,54 4.449.811
-5,84 57.572.807
8,17 1.693.367
2,23 1.456.620
10,92 12.492.860
-11,75 1.260.421
4,02 661.212
0,05 9.319.227
9,35 2.426.948
-14,91 122.047.764
-41,69 1.230.786
-27,63 4.191.948
-10,88 32.342.408

Nom. Títols

0,25
3,00
1,00
0,25
0,50
0,00
0,01
0,10
0,12
0,30
0,49
3,23
1,00
0,60
1,50
1,20
1,00
0,20
0,17
1,00
0,50
0,50
0,75
0,50
0,15
0,20
0,50
0,60
2,00
1,00
1,00
0,50
0,10
0,50
1,00

Mín.
d’ahir

Negociats

Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

Var.
any %

Negociats

0,24
0,20
0,24
3,23
0,40
1,00
1,19
0,60
0,60
0,20
0,01
1,50
0,60
0,92
0,50
6,00
0,45
0,40
1,50
0,16
1,56
0,50
1,02
0,30
0,20
0,01
0,10
0,05

0,64
0,14
1,44
0,21
4,96
1,51
0,73
0,34
1,32
6,53
1,66
0,40
0,42
1,50
2,18
1,95
13,54
3,00
0,05
0,20
19,19
25,23
2,70
6,17
9,51
2,02

0,65
0,15
1,46
0,22
5,00
1,72
0,83
0,36
1,49
6,78
1,76
0,41
0,43
1,55
2,29
2,03
14,13
3,00
0,05
0,21
20,00
25,93
2,75
6,80
9,88
2,09

0,65
0,15
1,44
0,21
5,00
1,59
0,75
0,34
1,34
6,70
1,68
0,41
3,45
0,42
1,54
6,15
2,19
1,98
13,98
3,00
0,05
0,20
19,62
25,29
2,70
6,25
9,51
2,02

0,00
0,00
-1,03
-3,65
0,00
-0,94
-7,41
-4,78
-7,66
0,15
-4,55
1,25
0,00
-2,34
-0,97
0,00
-3,95
-1,00
4,72
0,00
-4,17
-1,49
-4,20
-1,17
-2,70
-8,49
-3,16
-1,46

4,84
64,77
-8,01
-11,34
2,04
27,82
-19,35
-19,29
17,97
-3,60
15,86
-61,06
46,81
-0,24
-33,26
11,21
-11,69
8,20
37,19
-14,29
-17,86
-1,97
-8,32
-10,83
-22,64
-35,77
-9,77
-26,94

992
1.646.944
19.168
31.741
2.072
68.637
63.021
219.385
514.288
503.461
124.917
2.282.580
29.306
4.250
367.545
64.902
18.184
2.025
1.988.576
288.110
6.781
133.974
6.456
291.201
336.813
340.815

Puleva Biotech
Quabit
Realia
Reno Medici
Renta 4
Renta Corporación
Reyal Urbis
Service Point
Sniace
Sol Meliá
Solaria
Sos
Sotogrande
Tavex Algod.
Tecnocom
Testa
Tubacex
Tubos Reunidos
Unipapel
Uralita
Urbas
Vértice 360º
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya Otis
Zeltia

l
2,2% i va tancar en els 9.115
punts, nivell més baix des
del juny de l’any passat. Les
constructores van liderar les
caigudes i només Gas Natural es va salvar, amb un alça
del 0,2%.

Sacyr Vallehermoso
va perdre un 6,4% en
una jornada en la qual
l’Íbex va caure fins a
nivells inèdits en els
últims tretze mesos

Sectors Barcelona

Font: Infobolsa

Anterior

Actual

Variació %

Elèctriques
Bancs comercials
Químiques
Ciments, constr. i imm.
Siderúrgiques i miner.
Aliment., agrícoles i forestals
Tèxtil i papereres
Comerç i finances
Serveis i diversos
BCN Global-100 (base anual)
BCN Global-100 (base 1-1-86)
BCN Global-100 (base 1-1-63)
BCN Mid-50
BCN Profit-30
BCN Roe-30
BCN Per-30

819,37
1.009,23
811,35
1.049,30
331,79
732,61
581,51
271,97
2.027,62
93,66
703,70
1.808,63
15.988,10
11.414,60
14.226,30
16.925,70

808,74
984,14
793,78
1.021,08
317,52
722,71
564,17
264,35
2.001,77
91,73
689,17
1.771,29
15.597,70
11.164,90
13.845,30
16.469,40

-10,63
-28,75
-17,57
-28,22
-14,27
-9,90
-17,34
-7,62
-25,85
-2,07
-15,58
-40,03
-390,40
-256,60
-382,80
-460,90

Cistelles de valors
BCN Top-5
BCN-5 Alimentació
BCN-5 Bancs
BCN-5 Comerç
BCN-5 Construcció
BCN-5 Energia
BCN-5 Inmobiliàries
BCN-5 Metàl·lica
BCN-5 Serveis
BCN-5 Tecnologia

922,38
883,97
894,47
974,03
979,64
1.010,84
1.009,89
826,80
933,30
1.052,16

906,24
870,24
871,60
948,14
957,05
995,57
1.002,59
796,20
917,50
1.020,33

-17,37
-13,73
-25,59
-25,89
-22,59
-15,27
-7,30
-30,60
-15,80
-31,83

Índexs generals

Font: Infobolsa

BCN Global-100
BCN Indexcat
BCN Mid-50
BCN Profit-30
Ibex-35
Latibex
Madrid
València
Bilbao
Euro Stoxx 50
Londres [F.Times]
Frankfurt [Dax-Xetra]
París [Cac 40]

Actual

Variació%

689,17
11.549,08
15.597,78
11.164,97
9.114,9
3.291,20
920,82
943,32
1.484,80
2.544,89
5.718,39
6.796,75
3.522,79

-2,21
-1,89
-2,44
-2,25
-2,18
-1,52
-2,17
-3,85
-2,31
-1,87
-0,97
-2,26
-1,82

Préstecs hipotecaris
TAE
Tipus
Vivenda lliure
de referència
Bancs
Caixes
de caixes

Novembre 10
Desembre 10
Gener 11
Febrer 11
Març 11
Abril 11
Maig 11
Juny 11

Metalls

2,627
2,593
2,679
2,786
2,935
3,115
3,238
-

3,002
2,945
3,144
3,132
3,294
3,327
3,471
-

4,750
4,750
5,000
4,875
5,000
4,875
5,250
-

Font: SEMPSA
Joyería y Platería

Or
Londres (euros/unça)
1.145,280
Madrid (euros/g) [brut]
39,031
Madrid (euros/g) [manufac.]
41,240
Plata
Londres (euros/unça)
27,9887
Madrid (euros/quilo)
1.214,81
Platí
Madrid (euros/g)
48,838

Font: Banc d’Espanya
Rendibilitat
Interna del
deute públic

Mibor
a 1 any

Euribor
a 1 any

3,005
3,122
3,304
3,510
3,676
3,896
4,020
4,055

1,541
1,525
1,550
1,714
1,924
2,085
2,154
2,144

1,541
1,526
1,550
1,714
1,924
2,086
2,147
2,144

Deute de la
Generalitat
REPO 6/12 M
REPO 2/5 D
DG VAR. 11-04
DG 4,95 20-02
DG 5,75 15-06
DG 4,75 11-11
DG 5,20 12-09
DG 4,35 14-07
Gat Ftgencat 2005 B

Font: Infobolsa

1,72
86,00
103,22
100,21
99,90
96,80
-
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Punt de Vista
MALGRAT LA CRISI I LES FEBLESES DEL
SISTEMA EUROPA ÉS AVUI UN ESPAI
ON LA CONVIVÈNCIA ÉS POSSIBLE

Lluís Foix

Periodista

Hem estat pitjor
E
ls moralistes de tots els temps
s’han queixat sempre de la profunda decadència moral dels
dies en què els va tocar viure. No
ho feien, ens recorda Johan Huizinga,
consultant estadístiques comparatives
que no existien sinó en la creença que la
major part dels seus contemporanis
eren dolents. Huizinga fou un historiador holandès, detingut l’any 1942 quan
els nazis havien envaït i controlat les
institucions acadèmiques dels Països
Baixos, que havia reflexionat a bastament sobre el comportament de les societats europees des del segle XV. Ortega era un gran admirador de la seva
obra. Ens passa avui el que ha passat
sempre. Estem convençuts que no hi ha
nivell en els governants, que abans hi
havia personatges públics amb més talla humana i cultural, que hi havia un
vell ordre, eficaç i racional, per arreglar
els problemes del moment sense caure
en la desesperació ni l’autoodi. Penso
que aquest plantejament és defectuós.
Només cal repassar ràpidament els
trets fonamentals de la història del segle passat per veure que la situació
d’avui no és pitjor que la que van viure
els que ens han precedit.

EL SEGLE XX COMENÇÀ AMB L’ESPERANÇA

en una humanitat que caminava cap a
la seva maduresa havent assolit fites
ambicioses de civilització. I, de sobte,
en quaranta anys, es lliuraren dues
guerres mundials, la Guerra Civil espanyola, una guerra freda que partia Europa en dos i amb l’amenaça de convertir-se en una catàstrofe universal, dos
sistemes totalitaris que semblaven ofegar les febles democràcies que sobrevivien sota el paraigües militar i polític
dels Estats Units, molta sang vessada
inútilment, muntanyes de cadàvers i
els testimonis tenebrosos d’Auschwitz
i dels Gulag.
No és cert que els temps passats fossin
millors pel que fa a Europa i al conjunt
del món. Avui hi ha més llibertats a més
països, cada dia hi ha més gent que es
dutxa i que té accés al coneixement, es
produeix més menjar i tots els governants han de retre comptes amb més o
menys transparència. No és una visió
optimista perquè sóc del tot conscient
que hi ha milions de persones que es
moren de gana, les guerres no han desaparegut i els estralls comesos pel capitalisme sense control ens han portat a
la crisi econòmica i social que vivim i
que afecta bona part de la humanitat.
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PERÒ LES SOCIETATS OCCIDENTALS tenen
l’oportunitat d’enfortir-se d’aquesta
crisi que sembla haver arribat al moll de
l’os de tants milions de persones i de nacions. Encara que només sigui de passada penso que val la pena remarcar la
sang freda, racionalitat i sentit comú
amb què el govern i les institucions noruegues han fet front a la tragèdia perpetrada per un jove de 32 anys, noruec,
ros i amb ulls blaus, que va assassinar
una setantena dels seus compatriotes
advertint del perill que l’islam conquerís Europa i que el marxisme controlés

Només cal repassar els
trets fonamentals de la
història del segle passat
per veure que la situació
d’avui no és pitjor que la
que van viure els que ens
han precedit.

seixanta anys, és
que tothom truca
a les portes de la
Unió
Europea.
Les revoltes que
han fet caure les
dictadures a Tunísia i Egipte, la
lluita per desferse del coronel
Gaddafi a Líbia,
tot el que passa al
món àrab i musulmà, incloenthi les matances a
Síria d’aquests
dies, tot aquest
moviment respon a les idees europees i nordamericanes sobre la llibertat i el
progrés.
Les angoixes del
president Obama
són ben certes i
reals fins al punt
que la seva reelecció pot estar en
perill perquè les
retallades d’últiCARME PERIS (WWW.CARMEPERIS.CAT) ma hora no convencen ni els seus
votants ni molt menys els republicans
les vides dels noruecs.
Europa ha estat durant segles la incu- que estan fent una campanya sense esbadora d’idees que han portat a domi- crúpols per tal de fer-lo fora de la Casa
nar en benefici propi pobles llunyans, Blanca l’any vinent. Però els problemes
guerres per raó d’estat, de religió, de do- d’Obama no són pitjors que els de F.D.
mini territorial sobre el nostre i altres Roosevelt aquell dia d’infàmia de decontinents. Europa ha estat el bressol sembre de 1941 quan Japó bombardejà
del nazisme i del comunisme com a sis- Pearl Harbour o bé quan Richard Nixon
temes de govern que s’han exportat a plegava de president per haver mentit o
molts altres indrets. Tot això és cert. quan George W. Bush enviava a una
Però també és veritat que avui Europa guerra injusta a l’Iraq milers de soldats
és un espai on la convivència és possible americans. Cal recordar a Europa el
i on, per primera vegada, des de la fron- desengany de 1956, amb les crisis de
tera polonesa amb Ucraïna i Rússia fins Suez i Hongria, o la del 1968 amb l’ena Lisboa, Sicília, Malta i els països bàl- trada dels tancs soviètics a Praga o la futics, és possible moure’s amb la segure- gida massiva d’europeus de l’est quan el
tat que no es trepitja un territori hostil mur de Berlín trontollava i Gorbatxov
o estrany. Europa és això també, mal- feia explotar la Unió Soviètica com si
grat la crisi, malgrat la poca seguretat fos un castell de cartes?
dels líders polítics, malgrat les revoltes
que posen en relleu les febleses d’un sis- PENSO QUE EUROPA SE’N SORTIRÀ si sap
tema que necessita una forta reparació administrar amb saviesa els seus actius
amb una estada a les drassanes de Brus- humans, si evita els errors del passat, si
sel·les, Estrasburg, Frankfurt o d’allà renova la seva confiança en la política
on sigui.
que voldrà dir que els polítics no hauran
de viure de la política sinó servir a la política. Si tots plegats recuperem el coUN EXEMPLE DE LES IDEES DE PAU i convivència, formulades i executades pels ratge per superar les adversitats amb
fundadors de la nova Europa fa més de sentit comú i amb responsabilitat.
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Salvem les
eines

Sortir d’un error

L

a Comunitat Valenciana és un
lloc de tanta creativitat com individualisme. Els qui hi vam
nàixer gaudim de la primera i
patim el segon. Fora d’aqueix marc
geogràfic cultural, acceptem la nostra
condició solidària de participació comunitària fins a assumir sense condicions el nou àmbit social, àdhuc amb
les seves peculiaritats identitàries i les
seves reivindicacions. Pels voltants de
1990, Jordi Pujol em confessava la seva admiració i la seua respectuosa por
“de l’enorme creixement econòmic del
País Valencià”. Raimon, Joan Fuster,
Sanchis Guarner, F. Mateu i Llopis, el
cardenal Carles, Ovidi Montllor, han
corroborat en llurs vides i obres aquesta magnífica adaptabilitat al mode de
ser, de pensar i de crear en els àmbits
de la catalanitat; és a dir, extra àrea.
Per què aquest fenomen, no sempre
entès a les terres valencianes, i tan
rendible per a la comunitat d’acollida?

intel·lectuals i universitaris, es retorça fins a límits quasi traumàtics, inextricables. Així, Vicent Sanchis, Vicent
Partal o Isabel-Clara Simó, poso per
cas, són periodistes o escriptors dépaysés, en certa manera obligats a
realitzar-se o triomfar en altres latituds. Una mena d’amor amarg, no correspost per la terra i el bressol. Al fons
de la qüestió rau una sensació d’exili
de l’àmbit cultural propi, un frustrant
complex d’incomprensió gens infreqüent en la història del poble valencià.

ció palesa de la dificultat integradora
de les tres sensibilitats de l’ara denominada Comunitat Valenciana, en el
manteniment dels símbols de la qual, a
l’Estatut, l’esquerra valenciana va
claudicar de manera absoluta: Comunitat Valenciana en lloc de País Valencià; quadribarrada amb franja blava
en substitució de la quadribarrada
amb l’escut del Consell; llengua valenciana enfront llengua catalana i l’Himne de l’Exposició en lloc de la Muixeranga.

AZORÍN JA ES REFERIA A AQUEIXA singularitat individualista, que sol correspondre’s a la dicotomia de la cultura local en valencià o en castellà; aquest últim, emprat de preferència pels alacantins, com ara Azorín, Miró, M. Hernández. La singularitat de les tres províncies portà Teodor Llorente a fundar
el diari valencià de referència durant
dècades, Las Provincias; manifesta-

LA MEVA REFLEXIÓ ve a tomb de les polítiques culturals que durant molt de
temps sadollaren de polèmica els intel·lectuals valencians. Si, d’una manera ben paradoxal, el cartagener Zaplana va aplicar una sensibilitat més
pragmàtica, amb aproximacions a Pujol i a Catalunya, cal constatar que
Camps es distancià d’aquesta tendència constructivista fins que la marginació des de Madrid dels interessos
mediterranis en infraestructures ha
conduït a una nova entesa de catalans
i valencians en la reivindicació del corredor mediterrani. Ara, amb el castellonenc Albert Fabra, cal rectificar
aqueixa deriva dels governs anteriors.
Fabra ha mostrat el seu interès personal per evitar la clausura de les emissions de TV3 a València, ruptura incompresa i inacceptada a les comarques castellonenques. És l’hora d’obrir

NAIXCUT AL BELL MIG DEL MUNTANYAM

del nord valencià, lloc de cultura i de
sensibilitat tortosines, on es parla lleidatà, més que no pas el català de fonètica valenciana, a causa dels nostres
repobladors del XIII, m’esglaia aqueixa anòmala dicotomia del valencià
vers allò català i la seva reacció davant
els punts de vista del nord. A Nosaltres
els valencians, Fuster apuntava aqueixa realitat que, en determinats àmbits

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch
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Amb Fabra, cal rectificar
la deriva dels governs
anteriors i obrir una
reflexió que integre el
plànol cultural amb els
interessos econòmics

LA COLUMNA

Ignasi
Riera

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Escriptor

Va ser la consigna de qui aspirava, encara sense xarxes estatutàries, a consolidar la cultura catalana: l’IEC, l’Òmnium, el FAD, els ateneus, la Nova Cançó, els artistes plàstics, fotògrafs, professors universitaris solvents, la xarxa
d’orfeons, Tete Montoliu i el Taller de
Músics, el món del teatre (des l’ADB
fins l’Adrià Gual i els del teatre amateur), etcètera. Sense oblidar mai els
cursos de català, quan el català no era
enlloc llengua oficial. O el procés de renovació pedagògica que té un referent
indiscutit: Rosa Sensat. L’any que ve
farà cinquanta anys del naixement
d’Edicions 62, tornaveu dels esforços
editorials dels Moll, Selecta, Nova Terra, Claret, Aymà, Estela, Laia, Fontanella i un llarg etcètera. Bé es merei-

Les retallades en polítiques
culturals de llarga durada
són suïcides
xen homenatge aquells esforços editorials, exemplars per la dedicació a les
traduccions, al català, de fites de la literatura universal.
La Gran Enciclopèdia Catalana va
ser una eina bàsica, generadora de la
feina que va dels diccionaris al Termcat. Un amic ebrenc, que fa més de
quaranta anys que viu a Heidelberg,
em diu que la cultura catalana té eines
i que aquestes eines en poden garantir
la supervivència. Al meu vell Estatut
–en el qual magistrats indoctes no havien posat les grapes– hi havia una disposició addicional cinquena que feia:
“Atesa la vocació cultural de Catalunya, l’Estat i la Generalitat hi consideraran el servei a la cultura com un deure i atribució essencial...” Afegeixo: i, a
més, la cultura genera molts llocs de
treball. Fet que semblen oblidar els que
executen retallades suïcides contra els
diners públics destinats a polítiques
culturals de llarga durada.
Em desconcerten els que substitueixen el suport efectiu a la consolidació
cultural a l’exercici bizantí de debats
sobre el sexe dels àngels. I si crec, amb
Nietszche, que “tot allò que és profund
estima la màscara”, reitero que tot allò
que és fum retòric estima les mascarellades. El meu país, tan petit, ai las!, no
està –com diria el de Palafrugell– per a
collonades.
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Bons insults
blancs
Josep
Murgades

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Filòleg

¿Oi que deu poder establir-se una relació directament proporcional entre
la desaparició de la cuina tradicional
(per pura i simple extinció biològica
de qui n’havien estat les grans protagonistes: àvies, mares, padrinetes) i
la proliferació de tot de llibres destinats a preservar els receptaris aproximats d’aquelles delícies gastronòmiques d’antany?
Doncs semblantment deu esdevenir-se amb la substitució de la llengua: com més aquesta es veu minvada en els seus espais comunicatius de
col·loquialitat, més de llibres apareixen amb ànim, si més no, de fixar un
llegat lèxic en vies d’arraconament
gradual.
I vet aquí llavors com en un àmbit
tan sensible a l’abandonament com
és ara el d’insults i de brofegades, sorgeixen obres destinades a contrarestar-ne la pèrdua amb la deguda constància escrita. N’és una la de Pere
Verdaguer: Diccionari de renecs i paraulotes (Perpinyà: Llibres del trabucaire, 1999). Inventari copiós i fins
profús, equipol·lent en aquest camp
semàntic d’allò que el Diccionari Alcover-Moll és en relació amb el conjunt diacrònic i diatòpic de la llengua
tota.
Una altra, de ben recent, és Llamp
de llamp de rellamp de contra-rellamp! de Joaquim Ventalló. Aquest,
amb el pretext de traduir al català les
aventures de Tintín, d’Hergé, i de la
necessitat de trobar equivalents a les
efusions imprecatòries del capità
Haddock, va crear un riquíssim i variat repertori d’improperis, ara aplegat en forma de llibre per A Contra
Vent Editors.
Si en l’aportació de Verdaguer, extreta del tumultuós cabal de l’idioma,
tot hi té cabuda, en la de Ventalló,
fruit tant de l’observació de la llengua
viva com de la proposta teòrica, sols
hi trobem allò que avui en diríem políticament correcte. Representa el
màxim grau d’insultologia acceptable pels partidaris de la Lliga del Bon
Mot.

EN
SÍSIF

Jordi
Soler
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El còctel de la
ignorància
b L’article de David Castillo
La borsa o la vida? m’ha
recordat els tòpics de l’època
situacionista, que diu ell, o de
l’època dels ideals comunistes, que dic jo, amb una macrotòpica frase: “Víctimes
del capitalisme salvatge (...)
ens il·luminin els joves indignats”. D’acord, com ell, amb
Rusell que la bona vida està
inspirada per l’amor i guiada
pel coneixement. Ho exemplifica Castillo amb un mail
que corre per internet que indica que el 2007 1.000 euros
invertits al Bank of Scotland
avui en serien només 29. Els
1,000 del 2007 invertits a
Fortis, avui només 39. Els
mateixos 1.000 en bon vi, a
part del plaer, avui serien 46
del vidre. Jo hi afegeixo un altre: els 1.000 del 2007 a termini fix, en algun banc o caixa, avui serien 1.220. Efectivament amb l’amor a... l’esforç, la tenacitat, l’estalvi en
la recerca d’un futur sense
sorpreses. Amor guiat pel
coneixement del que hom
sap fer: si saps jugar a la manilla, no et posis a jugar al pòquer amb professionals (la
borsa) perquè et plomaran. I
no es tracta tant de “capitalisme salvatge” sinó de còctel d’ignorància i l’ambició de
fer-se ric amb poc esforç. I
comunisme salvatge, assassí
i fracassat a part.
JOSEP JALLÉ I ALARI
Cardedeu (Vallès Oriental)

Feixisme
despietat
b La ideologia neofeixista
impregna molts partits de
dretes de l’Europa actual.
Especialment els molesta la
immigració, quan han estat
els empresaris els que se
n’han aprofitat per pagar
salaris més baixos. Els negres, els musulmans, i tots
aquells diferents del blanc
cristià, són el boc expiatori i
els fan pagar les seves pròpies culpes. Es pretén continuar protegint els abun-

Amb el “CAT” a la matrícula
b Hi ha qui passa vergonya cada vegada que surt d’Europa i ha de portar un passaport que no estima ni vol que
el representi. Hi ha qui passa un mal tràngol cada vegada que en el seu cotxe hi veu la “E” d’Espanya en comptes d’un “CAT” de Catalunya.
Fa anys que les matrícules dels cotxes catalans van
deixar de portar el distintiu provincial per portar l’estatal. S’han fet campanyes per posar el “CAT” sobre la “E”
però no han prosperat del tot ja que alguns policies, la
majoria espanyols, han interposat denúncies per “manipular la matrícula”.
Ara però, el portaveu del govern, Francesc Homs, ha
animat la ciutadania a posar el “CAT” sobre la “E” de les
matrícules. Homs va afirmar que “jurídicament és possible fer-ho”, perquè “el que identifica la matrícula és la
combinació de quatre xifres i de tres lletres, i la “E” no hi
surt”.
La proposta del portaveu és molt romàntica, però hauria d’anar acompanyada de fets, com per exemple posar
ara el “CAT” a tots els cotxes oficials. Per la seva banda,
Homs va explicar que al seu cotxe ja ha posat el “CAT”
sobre la “E” d’Espanya i que li agradaria veure més gent
amb el distintiu nacional a les matrícules.
LLUÍS FELIU I ROÉ Bellaterra (Barcelonès)

dants beneficis de les grans
fortunes a costa de massacrar i envair països innocents. Matant joves de 14 a
18 anys es demostra quina
és la mentalitat dels que governen els mercats financers. Un profund menyspreu per la democràcia real i
la justícia social fa que alguns tinguin una falta absoluta de sentiments cap al
gènere humà.
Com Franco, Mussolini i
Hitler, el feixisme actual
considera acceptables els
assassinats. Una minoria
oligarca privilegiada, sense
ànima, pensa que pot manar perquè té la major part
dels diners. Tots els altres
només som carn de canó,
sense drets.
VÍCTOR MONTAÑÉS
Lleida

Caixa de
Catalunya
b L’Obra Social de Catalunya Caixa ha emprès recentment la més gran reducció

de personal de la seva història. Malgrat el drama que
representa per a treballadors amb més de 45 anys
d’edat que inevitablement
s’han de veure abocats a
l’atur, el més significatiu és
que aquests treballadors
són precisament els que estaven donant servei directament a persones grans i beneficiaris de l’obra social.
Pràcticament només queda
personal administratiu a les
oficines de La Pedrera (Barcelona) i la resta és subcontractat a entitats com ara la
Fundació Pere Tarres, Abd i
Suara Coop, entre altres.
Com a treballador afectat i
ciutadà compromès he de
protestar públicament per
aquesta manera de procedir, i no tant perquè evidentment Catalunya Caixa té
menys beneficis i això té una
clara repercussió sobre
l’obra social, sinó perquè ni
el senyor Adolf Tudó, president de Catalunya Caixa, ni
la senyora Marta Lacambra,
directora de l’Obra Social,

han tingut la decència d’explicar realment en què quedarà el que durant molts
anys va ser el sentit de les
caixes d’estalvi. És lamentable que els directius, els
consellers i els diversos càrrecs no siguin capaços de
donar una altra sortida a
aquesta entitat i hagin de recórrer a estratègies empresarials del segle passat, els
resultats de les quals, a hores d’ara, s’han verificat àmpliament ineficaços. De vegades els he desitjat que tinguessin sort –era l’únic que
es podia esperar–, ara senzillament no espero res.
XAVIER FOSSATI
Barcelona

Girar full
b Telenotícies vespre, dia
26 de juliol: en només deu
minuts la presentadora diu
quatre vegades “passar pàgina” i Alberto Fabra una altra vegada “pasar página”.
Alberto Fabra parla en espanyol i, ja l’entenem, vol dir
girar full en el cas Gurtel i de
la llengua catalana.
La presentadora és desconcertant, no podem posar
en dubte la seva professionalitat i hem de pensar que
vol servir la causa dels catalans, però fa ús i abús d’un
gir bàrbar i contaminant.
Potser és que la direcció
de la televisió catalana vol
ampliar l’audiència fent servir el català que es parla al
carrer, que és un criteri no
gens científic però molt demagog, o potser es tracta és
de passar-se a l’enemic, que
és un gir que tothom entén,
sobretot els qui ens mirem
el món des de qualsevol llengua en procés de substitució per una altra.
PERE FARRIOL i VINYES
L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)

FE D’ERRADES

L’Escola Cervetó és de Granollers i no de Barcelona, com
s’informava erròniament a la
pàgina 20 de l’edició d’ahir.
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BREIVIK ÉS UN BOIG CRIMINAL, PERÒ
EUROPA ÉS UN CONTEXT ON LA
INTOLERÀNCIA ES MULTIPLICA

Quim Brugué

Catedràtic de ciència política de la Universitat
Autònoma de Barcelona

Un criminal europeu
A
nders
Behring
Breivik és
el culpable confés dels terribles assassinats
de Noruega. Sobre
Breivik cal ser molt
clars i, si volem
mantenir un mínim de sensatesa,
només hi ha una cosa que podem dir: el
que ha fet és l’obra
d’un boig desequilibrat, d’una persona
que ha perdut el
nord i que és incapaç de distingir entre el bé i el mal. Ni
el cristianisme ni
l’islamisme són responsables de les bogeries que, en el seu
nom, perpetren alguns criminals desequilibrats. No crec
que hagi expressat
res massa original,
però em sembla important que ho recordem. No podem
confondre’ns i assenyalar com a culpables determinats grups de les accions
que han fet individus concrets.
RECORDAR QUE NO PODEM estig-

matitzar determinats col·lectius no significa oblidar que les
accions individuals es produeixen en determinats contextos,
i que aquests, tot i no explicar,
sí que incideixen en els comportaments personals. Anders
Behring Breivik és un boig, pe-

Si Europa té por de
la diferència és que
té por d’ella
mateixa, de la seva
ànima, dels seus
valors, d’allò que
ha estat el motor
del seu progrés.

En el context europeu,
on Breivik desenvolupa la seva bogeria criminal, la intolerància
envers els altres s’ha
multiplicat a l’ombra
d’una societat excessivament comprensiva
amb aquell que converteix la por al desconegut en rebuig als diferents. Tzvetan Todorov, en un llibre que
hauria de ser de lectura obligatòria –El miedo a los bárbaros–,
ens alerta sobre com la
por als estrangers, als
bàrbars, amenaça de
convertir-nos a tots
nosaltres en bàrbars.
A alguns, en assassins
desequilibrats. La por
és una emoció destructora. No podem defensar els nostres valors
morals i democràtics
renunciant-hi quan
ens envaeix la por.
Hem de ser valents, resistir la por i construir
entorns on Anders
JOAN OLLER
Behring Breivik sigui
rò la seva bogeria s’alimenta només un dement criminal.
d’un entorn europeu on el su- Res més.
port a partits xenòfobs i populistes, de tot tipus, s’ha incre- EL CONSELL D’EUROPA ha publimentat de manera exponen- cat recentment un informe, Licial durant la darrera dècada. ving Together, on identifica i
En alguns països aquests par- analitza la creixent intoleràntits ja assoleixen el 30% dels cia que impregna Europa. Civots i s’han convertit en la se- tant un estudi sobre les actigona força política. A Catalu- tuds dels europeus envers els
nya encara no hem arribat a immigrants, destaquen els
aquestes xifres, però compar- vuit estereotips que confortim la tendència.
men la nostra visió dels altres:

han generat un augment de la
criminalitat, ens han portat
malalties ja oblidades, ens prenen els llocs de treball, redueixen els nostres salaris, abusen
de l’estat del benestar, es comporten com si estiguessin a casa seva, construeixen societats
paral·leles, i provoquen la caiguda en el nivell de les nostres
escoles. Són aquests estereotips els que contextualitzen les
declaracions de Breivik, reconeixent que ha comès una
atrocitat però que era necessària. Com amb tots els tòpics, les
afirmacions anteriors no són
ni veritat ni mentida. Són generalitzacions que esdevenen
injustes precisament quan es
converteixen en categories
d’aplicació universal. Afirmacions que no resisteixen cap
anàlisi racional, però que són
útils com a escut. Són la protecció dels porucs i, de vegades, l’excusa d’assassins.
SI EUROPA TÉ POR de la diferència és que té por d’ella mateixa,
de la seva ànima, dels seus valors, d’allò que ha estat el motor del seu progrés. Si Europa
no accepta la diversitat està
negant l’evidència, ignorant
que els milions d’estrangers
que han arribat es quedaran
entre nosaltres i oblidant que,
segons totes les previsions, el
procés d’envelliment ens farà
perdre 100 milions de persones en edat de treballar en els
propers 50 anys. La diversitat
és el passat, el present i el futur
d’Europa i Anders Behring
Breivik, un criminal nascut a
Europa que ni representa ni ha
entès els valors de la cultura
europea. Els criminals no desapareixeran d’Europa, però de
cap de les maneres poden esperar que nosaltres en siguem
còmplices. No els donem la
més mínima esperança.

Rubalcaba o Rajoy i no n’hi ha més
Enric
Serra

——————————————————————————————————————————————————

Periodista

Només el PSOE o el PP governaran a l’Estat espa-

nyol després de les eleccions generals del proper
20 de novembre i només
el PP o el PSOE gestionaran les polítiques del
desenvolupament econòmic, de l’ocupació, de
l’obra i els serveis públics,
i del benestar social. La

resta de formacions polítiques disputaran legítimament i meritòriament
tants escons com puguin
a aquestes dues forces
majoritàries, però a tot el
que poden aspirar és a
matisar l’acció de govern
si es fan necessaris per a
la governabilitat.
Això, que sembla una
obvietat, s’eludeix amb
massa freqüència en
l’anàlisi política que es fa
des de Catalunya, sobretot si qui la fa sintonitza
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amb una de les formacions aspirants a completar una majoria parlamentària que sostingui el
govern. També massa sovint, aquests aspirants a
una posició influent en la
política espanyola tendeixen a caricaturitzar els
trets ideològics dels partits majoritaris perquè deformant-los ajuden a confondre’ls i aleshores ells
es poden presentar com
una clara alternativa a
l’aiguabarreig. Però mal-

grat aquesta i totes les altres tàctiques del joc polític, la realitat continuarà
essent la mateixa: el govern de l’Estat quedarà en
mans del PSOE o del PP.
Situats davant
d’aquest fet inevitable,
l’elector no s’ha de deixar
confondre pels jocs de miralls dels enlluernadors
mediàtics ni per l’inacabable catàleg dels fabricants de matisos i ha de
triar qui prefereix al capdavant del govern espa-

nyol per als propers quatre anys. Ho pot fer directament, votant un dels
dos partits majoritaris, o
ho pot fer de forma indirecta votant una altra formació que després negociarà el seu suport parlamentari i que, a hores
d’ara, ja tenen prou currículum per saber a qui
l’acabaran donant.
És clar que l’elector
també es pot abstenir. De
fet, si fos possible fer una
translació de l’estat

d’ànim de la ciutadania
cap a la intenció de vot, el
proper 22-N guanyaria
l’abstenció. Però com que
l’abstenció no comptabilitza res en la taula de la
llei d’Hondt, tornem al
mateix punt de partida:
governarà el PSOE o governarà el PP. I costa de
creure que al ciutadà corrent, més o menys indignat, més o menys sotragat per la crisi econòmica,
li sigui exactament igual
l’un que l’altre.
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Absolen
l’imam
de Cunit

Societat

L’Audiència de
Tarragona el declara
innocent de coaccions
a una mediadora
de l’Ajuntament

Oci Estiu en plena crisi

Vacances: el parèntesi
CRISI L’atur, els greus problemes econòmics i la inseguretat laboral deixen moltes famílies sense opció de marxar fora
ALTERNATIVA Els psicòlegs recomanen fer una aturada ni que sigui d’una setmana per gaudir del que es té a prop
Marta Ciércoles
BARCELONA

La crisi ha castigat durament moltes persones i famílies per a les quals el
concepte vacances ha
canviat radicalment, forçat per les circumstàncies
econòmiques dels últims
tres o quatre anys. Tant
qui estava acostumat a fer
grans viatges com qui llogava un apartament a la
platja o marxava al poble
dels avis ha hagut d’ajustar el pressupost destinat
a les vacances o, en el pitjor dels casos, reduir-lo a
zero. L’atur i la inseguretat laboral deixaran

aquest estiu moltes famílies a casa, enmig de greus
dificultats econòmiques a
les quals se sumen l’angoixa i l’estrès. Tot i que cada
situació és un món, alguns
psicòlegs recomanen, en
la mesura que es pugui, fer
un petit parèntesi d’almenys una setmana per
gaudir d’allò que un té a
prop. Natura, llibres, fer
de turista a la pròpia ciutat o comarca, o fer activitats en família són opcions a l’abast que no requereixen grans desplaçaments ni una despesa addicional.
“Al final, del que es tracta és de valorar més el que
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tenim que no pas allò que
ens manca”, afirma Raquel Molero, psicòloga
d’adults de l’Institut Superior d’Estudis Psicològics
(ISEP) Clínic de Barcelona. Ajustar les vacances a
les nostres possibilitats i
no comparar-nos mai amb
altres persones que tenen
altres condicions és clau
per evitar afegir encara
més malestar, segons
aquesta experta.
Desconnectar
Desconnexió i flexibilitat.
Aquesta es la recomanació de Molero per a aquells
a qui la crisi ha deixat sense vacances en el sentit

Més conflictes de parella a l’estiu

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Conviure 24 hores amb la parella o amb familiars té riscos, i bona prova d’això són
els conflictes que se sovint es
generen en èpoques de vacances. “És una qüestió
d’ajustar les expectatives”,
afirma la psicòloga Raquel
Molero, de l’Institut Superior
d’Estudis Psicològics (ISEP)
de Barcelona. “Passar-ho bé
sembla una obligació i, quan
les expectatives no s’acaben
de complir, es trenca el somni que tothom s’havia muntat”, argumenta Molero. Segons l’Institut de Política Fa-

miliar (IPF), dels 120.000 divorcis que es produeixen de
mitjana a l’Estat, el 28% tenen lloc després de les vacances d’estiu. Segons els
psicòlegs i experts en parella,
sovint els problemes que sorgeixen durant les vacances
són el reflex de la manca de
comunicació que hi ha al llarg
del’any. Algunes claus per
evitar conflictes són: consensuar amb anterioritat activitats i horaris aproximats, repartir responsabilitats –sobretot si hi ha nens–i dedicar
un temps a la parella.

més tradicional del terme.
Fins i tot ho aconsella a les
persones que han perdut
la feina, “perquè, tot i estar a l’atur, també segueixen rutines: busquen feina, envien currículums,
fan cursets, s’ocupen de la
casa i dels fills...” Per Raquel Molero, “val la pena
seguir horaris menys rígids i desconnectar els rellotges encara que només
sigui durant una setmana”.
Molero recorda que vacances no té per què ser sinònim de gran viatge o
d’anar a hotels. “Cal canviar aquest estereotip i
modificar la nostra escala
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Oci Estiu en plena crisi

COL·LECTIUS

Les vacances també poden consistir a gaudir d’ allò que tenim a prop: natura (a la foto
gran, el pantà de Collserola, al costat de Barcelona), temps amb la família, lectura o visites
culturals (a la foto, el monestir de Santes Creus) ■ Q. PUIG / J. LOSADA / T. VAN DER MEULEN

i necessari
de valors”, afirma. “Gaudir de la nostra ciutat o de
la natura que tenim a
prop, fent excursions amb
la família, com es feia
abans, també és una bona
manera de desconnectar i
de disfrutar”, reivindica la
psicòloga.
Però la crisi no ha castigat a tothom per igual.
Mentre alguns veuen perillar la feina i no tenen gens
clar el futur a mitjà termini, d’altres ja l’han perduda. Dins d’aquest grup, hi
ha famílies que es troben
en una situació de “franca
fallida”, com recorda el
doctor en psicologia i professor de la Universitat de
Barcelona Toni Talarn.
Afectació a la família
La ràbia i l’angoixa que
senten moltes persones

que es troben sense feina
es poden accentuar encara més en veure que la situació afecta tota la família, especialment en una
època de l’any en què
abans podien gaudir de
dies d’esbarjo i relaxament. “La situació de precarietat esdevé encara
—————————————————————————————————

Cal renovar forces
per continuar
lluitant contra les
dificultats
—————————————————————————————————

més dolorosa”, afirma Talarn. Aquest especialista
en estrès considera que
els que pateixen situacions realment crítiques
“difícilment podran prendre’s el període de vacances com un descans”.
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Avançar la
rutina dels més
petits

—————————————————————————————————

Els tres mesos de vacances
de què disposen els més petits de la casa poden suposar
una desconnexió excessiva i
esdevenir un entrebanc per a
l’adaptació a la rutina de cara
al setembre. La psicòloga Raquel Molero, d’ISEP Clínc, recomana que els nens reprenguin algunes rutines (sobretot horaris) dies abans de la
tornada a l’escola. Si els fills
han d’estudiar durant les vacances, els experts d’ISEP recomanen fixar d’una manera
ben clara un horari de treball
que tothom ha de respectar i
fora del qual han de gaudir de
les vacances.

Estrès de llarga durada
L’estrès és, originalment,
un mecanisme que ajuda
l’ésser humà a prepararse davant d’una amenaça.
Ha permès l’adaptació de
la nostra espècie a un entorn ple de perills potencials, però es converteix
en un problema que afecta
la salut quan la situació
d’amenaça es dilata i ens
obliga a mantenir-lo activat durant un llarg període de temps. La gran amenaça per a moltes famílies
és, ara per ara, la crisi econòmica i les seves conseqüències. “Totes les dades
indiquen que la crisi està
tenint
conseqüències
greus en la salut mental”,
afirma el professor Talarn.
Tot i la gravetat de la situació, la psicòloga Raquel Molero considera que
val la pena fer un breu parèntesi. “Encara que el
que hagi de venir no sigui
bo, cal gaudir del moment
durant uns dies”, insisteix. Fins i tot, assegura
que una setmana de vacances pot ser una oportunitat per capgirar la situació i reflexionar sobre si hi
ha altres maneres, potser
més efectives, de gestionar els problemes de feina
i econòmics. “Pot ser un
bon moment per fer autoconeixement i pensar en
noves perspectives laborals o vitals”, afegeix.
Està clar que les dificultats no deixaran
d’existir encara que es dediquin uns dies a fer vacances i que tampoc no
s’esvairan del pensament
dels que les pateixen. De
fet, Toni Talarn considera
que els problemes no
s’haurien de perdre de
vista del tot. “Seria com
fer l’estruç i després encara seria pitjor, perquè, si
hi ha complicacions, agafen la gent desprevinguda”, afirma.
En qualsevol cas, Talarn creu que una bona
manera d’aprofitar les vacances per a aquells que,
malgrat les dificultats,
puguin fer-ne, és renovar
forces per continuar lluitant. “Per buscar més feina, per parlar amb més
gent que els pugui donar
un cop de mà... fins i tot
per organitzar-se amb els
indignats o amb els sindicats... La crisi és una
agressió en tota regla cap
a les classes pobres i mitjanes, i quan una persona
se sent agredida ha de
buscar el suport grupal en
lloc de fer front a la lluita
tot sol”, conclou. ■

Dos homes fan cua en una parròquia de Barcelona a l’espera
de rebre aliments bàsics ■ ORIOL DURAN /ARXIU

El canvi en la
manera de pagar
el PIRMI confon
els beneficiaris
a L’ajuda es percep a partir d’aquest
mes amb un taló a El govern comença

a revisar els criteris de la prestació
J. Panyella
BARCELONA

La renda mínima d’inserció, coneguda popularment com a PIRMI, que
perceben persones amb
risc d’exclusió social es cobrarà a partir d’aquest
agost a través d’un taló nominatiu i no per una transferència bancària. Tot i
que des del Departament
d’Empresa i Ocupació s’assegura que tots els perceptors han rebut l’ajuda, el
cert és que el canvi de sistema ha generat desajustaments, fins al punt que
el PSC va denunciar ahir, a
través de Joaquim Nadal,
que alguns l’han deixat de
cobrar.
El retret del portaveu
socialista va rebre la rèplica del portaveu convergent al Parlament, Jordi
Turull, que va negar les
acusacions i, en tot cas, va
admetre que es podria
produir algun retard en algun pagament, sense més.
Fonts del departament
van assegurar que tots els
perceptors han rebut la
carta corresponent al seu
domicili amb una explica-

ció sobre el canvi i el taló
amb la quantitat que els
toca percebre. Evidentment, aquell que estigui
fora del seu domicili i esperava el corresponent ingrés bancari, encara no el
tindrà.
La modificació en el pagament és una de les variacions introduïdes pel govern de CiU al PIRMI, en el
marc de la “limitació de re-

La xifra

—————————————————————————————————

33.700
famílies catalanes cobren la
renda mínima d’inserció, que
es calcula segons una variable
en funció de cada cas.

cursos”. Per exemple, la
prestació ha deixat de ser
de cobrament indefinit.
Tots els expedients dels
perceptors seran revisats
entre aquest agost i el setembre per ajustar-los a
les noves condicions. Es
desconeix quanta gent pot
veure modificades les condicions actuals. ■
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TRIBUNALS

Tenir el VIH i no
dir-ho a la parella
no és un delicte

a Condemnen un home que va infectar amb el virus la dona
i la filla a L’Audiència de Madrid l’havia absolt anteriorment
Redacció
MADRID

El Tribunal Suprem va determinar ahir que el fet
que un malalt de sida no
comuniqui a la seva parella que està infectat a l’hora de tenir relacions sexuals no constitueix una
conducta il·lícita des del
punt de vista penal (“tot i
que pugui ser objecte de
reprovació des del punt de
vista ètic”, va puntualitzar), sempre que no s’hagi
volgut contagiar l’altra
persona
premeditadament, ni s’hagin omès les
mesures de precaució exigibles.
L’alt tribunal va establir
això en una sentència en
què, malgrat tot, va condemnar a un any de presó
pel delicte de lesions imprudents un home que va
contagiar la sida a la seva
parella i a la seva filla, in-

fectada durant el part, les
quals rebran una indemnització del condemnat de
50.000 euros. Malgrat conèixer que estava infectat
amb el VIH, l’home va començar a tenir relacions
sexuals amb la seva parella sense comunicar-li que
patia la malaltia, si bé utilitzava preservatiu.
L’Audiència de Madrid
havia absolt anteriorment
l’home de l’acusació de la
dona per no haver avisat
que tenia la sida, haver-li
contagiat la malaltia, i, en
conseqüència, haver infectat la filla que van tenir
plegats. Tant l’Audiència
com el Tribunal Suprem
van coincidir que en
aquest cas hi ha una evident “absència d’intenció
de lesionar”, fet que pel tribunal d’instància va ser
motiu suficient per exculpar-lo. Però l’alt tribunal
va considerar una impru-

dència greu no haver comunicat la malaltia a la parella, i si bé va determinar
que “no es pot considerar
en si mateix com una causa eficient del gravíssim
resultat succeït”, sí que el
va condemnar per lesions
imprudents. El Suprem va
estimar que, tot i que els
protocols mèdics autoritzen la relació sexual d’un
infectat de sida mentre
utilitzi preservatiu, l’habitual excepció que suposa
el seu trencament es produïa amb freqüència en
aquesta parella.
La parella tenia relacions des del 1996, dos
anys després que a ell se li
diagnostiqués la sida, però
la dona no ho va descobrir
fins que va néixer la seva
filla el 1997, i ambdues
van emmalaltir. Malgrat
això, es van casar i van
continuar units fins el
2003. ■

Encesa d’espelmes, juntament amb concerts, a Girona, pel Dia de la Sida ■ LLUÍS SERRAT / ARXIU

Estats Units: els anticonceptius femenins, gratuïts
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A partir de l’agost del 2012,
els anticonceptius per a dones seran gratuïts a Estats
Units, dins el marc de la reforma de salut aprovada al
març. Així, les companyies
d’assegurances mèdiques

hauran de facilitar gratuïtament tots els mètodes anticonceptius autoritzats a
EUA, entre ells la popular
“píndola de l’endemà”. La decisió, històrica, ja que elimina
per primer cop el copaga-

ment en anticonceptius, ha
estat fortament criticada per
grups conservadors i religiosos, alhora que ha satisfet
associacions de tocòlegs, ginecòlegs, i membres del partit demòcrata nord-americà.

Tribunals
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cap multa perdonada

VEREDICTE · Absolen l’exdirector dels serveis territorials de Medi Ambient a l’Ebre, Víctor Gimeno, a qui els rurals acusaven
de rebaixar les multes als caçadors en barraca PENA · S’enfrontava a 11 anys d’inhabilitació per ocupar un càrrec públic
G. Pladeveya
TARRAGONA

“N

o sóc jurista”. Sens
dubte,
aquestes
van ser les
tres paraules més repetides el 3
de juny per l’exdirector dels serveis territorials de Medi Ambient a les Terres de Ebre, Víctor Gimeno, durant el judici
contra ell que es va celebrar a
l’Audiència de Tarragona per
haver afavorit presumptament
l’arxivament o la rebaixa de
prop d’un centenar de multes
imposades a caçadors de barra-

ca el 2004, segons van denunciar els agents rurals. L’al·legat
que va pronunciar el processat
en les dues sessions orals ha tingut efecte, ja que en la sentència ha estat absolt.
Per situar-se en els fets que
van desencadenar el tens conflicte entre ell i els forestals cal
anar enrere, fins al 4 d’octubre
d’aquell any, quan el govern català va atorgar autoritzacions
excepcionals per capturar tords
amb mitjans tradicionals (amb
barraca) a les comarques del
Baix Ebre i el Montsià. Tot i
aquests permisos, es va deixar
clar que no estava permès recórrer a certs mètodes, com ara
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Gimeno en el judici a l’Audiència
de Tarragona, el juny ■ J. C. LEÓN

l’ús del vesc, que és una cola
amb què s’unten les branques i
que fa que els ocells s’hi quedin
enganxats, o bé els reclams
electrònics, que consisteixen a
posar en marxa un casset en
què s’imita el so del tord per
atraure l’atenció dels animals
cap a l’estructura de la barraca.
Malgrat les advertències, entre l’octubre i el novembre del
2004 els agents rurals van denunciar 96 caçadors per haver
agafat espècies protegides, haver actuat sense autorització o
haver utilitzat els sistemes que
estaven prohibits. A partir
d’aquí, els forestals no van entendre que els serveis territo-

rials acabessin tipificant les infraccions de lleus –es van basar
en la llei catalana en comptes de
l’espanyola, i la primera és menys severa–. Pels fets, Gimeno
s’enfrontava a 11 anys d’inhabilitació per a l’ocupació d’un càrrec públic per un suposat delicte de prevaricació, ja que, a
més, els denunciants el van acusar d’haver deixat caducar els
expedients contra els caçadors
multats. En la sentència, però,
fins i tot es recull el testimoni
d’una funcionària que, per contra, afirma que passaven “ansietat” per la urgència amb què
treballaven per complir tots els
terminis. ■
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TECNOLOGIA

Joves de matrícula (2) Jordi Vila

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Estudiant fora
s’importen idees”

FUTUR · Estudiarà una doble via en Matemàtiques i Enginyeria Aeronàutica a
la Universitat Politècnica de Catalunya RETALLADES · Considera que ara és
necessari aplicar-les, però que afecten a pilars bàsics de l’estat del benestar

La maqueta de l’edifici presentat ahir ■ AFP

L’edifici més alt
tindrà 1.000 metres

En Jordi, recolzat a una de les parets característiques del museu Dalí de Figueres ■ JOAN SABATER / EL PUNT

Albert Lladó Romero

A
BARCELONA

conseguir un 9,5 a la
fase general de la Selectivitat i participar
al projecte Joves i
Ciència, que es desenvolupa a ciutats com Londres, Ginebra o Paris i que només disposa
de 50 places anuals davant 800
sol·licituds presentades, és per estar orgullós. En Jordi, però, ho explica de passada, com si fos un
campus més. Parla amb naturalitat i es treu importància, com també ho fa al parlar de la seva nota, la
més alta de la demarcació de Girona. Natural de Figueres, a partir
del setembre vindrà a Barcelona
per estudiar la doble titulació de
Matemàtiques i Enginyeria Aeronàutica a la UPC, per ara l’únic pas
que té clar, ja que confessa que no
sap què voldrà fer a la vida més enllà d’això: “Quan avanci a la carrera veuré quina branca m’agrada
més”, explica. L’opció de marxar a
l’estranger també la contempla,
perquè “és una forma d’importar
noves idees d’altres ensenyances”.
L’esglaó posterior, el laboral,
tampoc el preocupa malgrat les expectatives actuals, i creu que pen-

sar a llarg termini sobre aquesta
qüestió és difícil perquè “el món laboral és molt cíclic”, i afegeix, esperançat i amb un somriure, que
“després que tot vagi tan malament haurà de millorar”. La seva
és una visió optimista, allunyada
de la de tantes persones que, des
del passat 15 de març, encapçalen
el moviment dels indignats. Sobre
ells, en Jordi explica que els entén
malgrat no ser-ne partícip, i planteja una idea: “Penso que els ajudaria intentar canvis des de dins del
————————————————————————————————————————————

“Trencar amb Espanya
no és imprescindible
per millorar la situació
actual de Catalunya”
————————————————————————————————————————————

sistema, però que no ho hagin fet
també demostra que accedir-hi és
molt complicat, el que en si representa un fracàs de la pròpia democràcia, perquè s’allunya cada cop
més de la gent. És un doble problema: com canviar un sistema amb
errors, i a l’hora com aconseguir
accedir-hi”, argumenta.
Per valorar el que el rodeja, pren
distància i intenta entendre les diferents posicions. Ho fa quan par-
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la, per exemple, de les retallades,
que entén per la delicada situació
de les arques públiques i la conjuntura econòmica global, però que
considera que afecten a elements
massa bàsics de l’estat del benestar (“semblen contradir la frase
que diu: ‘mentre hi hagi salut...’, a
l’hora de la veritat és el primer que
s’ha tocat”, diu, més preocupat
que alterat).
Les confrontacions no li agraden, i procura evitar-les. Ho denota el fet que, per exemple, va deixar l’equip de futbol on jugava pel
mal ambient al vestuari, però també l’opinió que exposa quan parla
de l’encaix català a Espanya. Creu
que el més complicat és que ningú
no vol perdre res, i que per culpa
d’això, hi ha solucions beneficioses
per tots dos que no poden tirar endavant. “El federalisme” diu, preguntat per quin model polític el
convenç més per arreglar la situació de descontent mutu, a l’hora
que explica que hauria votat que sí
al referèndum per la independència si hagués estat a Figueres el dia
de la consulta. “Seria una solució
millor que el què tenim, tot i que
trencar amb Espanya no és imprescindible per millorar la nostra
situació actual”, es reafirma. ■

Un quilòmetre d’alt. Aquest
serà el nou rècord d’altura per
a un edifici, segons va anunciar ahir el príncep saudita
Walid Ib Talal, un multimilionari que pretén construir la
seva torre a la ciutat de Jeddah, una ciutat portuària a
l’oest de l’Aràbia Saudita,
amb façana al mar Roig.
Quan la torre sigui una realitat
superarà de 72 metres l’edifici
que avui dia és el sostre del
món, la torre Burj Khalifa de
Dubai, que culmina a 828 metres d’altura. L’edifici de
1.000 metres que es vol
construir ara equival a posar
un damunt l’altre sis vegades

l’edifici de l’hotel Arts de Barcelona, i afegir-hi encara una
mica de formigó. El projecte
de l’Aràbia va ser presentat
ahir en una roda de premsa
on es va portar una maqueta
de l’edifici que té l’aparença
d’un agulló metàl·lic de grans
dimensions que s’aprima a
mesura que creix. El seu pressupost és de 1.200 milions de
dòlars, que aportaran el grup
Kingdom Holding i el gegant
BTP saudita. L’edifici formarà
part d’un gran projecte immobiliari amb un hotel de gran
luxe, apartaments i despatxos, amb un sostre de
500.000 m².■ FRANCE PRESS

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

SUCCESSOS

TECNOLOGIA

Protestes pel
desallotjament de
la Plaza del Sol

La NASA convida
tuitaires a un
llançament

Centenars de persones es
van concentrar ahir a la tarda
als voltants de la Plaza del Sol
de Madrid, per protestar pel
desallotjament dels indignats
acampats al passeig d’El Prado, que havia tingut lloc hores
abans per part de la policia.
Abans de les vuit, els accessos a la plaça estaven controlats pels agents, que demanava la documentació a alguns
vianants i n’impedia l’accés a
d’altres. Al vespre els manifestants es van anar desplaçant cap al Congrés dels Diputats on es van viure moments de tensió entre policies
i manifestants. ■ REDACCIÓ

La NASA convidarà 150 seguidors de Twitter escollits a
l’atzar al llançament de la
sonda que explorarà Júpiter,
el 5 d’agost al cap Canaveral.
Els seleccionats estaran presents a la pista d’enlairament
de l’agència quan la sonda Juno iniciï el seu viatge. S’espera que la nau arribarà a Júpiter el 2016 per investigar l’interior del planeta, l’atmosfera
i les aurores. La sonda portarà una càmera en color per
oferir imatges inèdites del
planeta. La NASA ja va convidar civils via Twitter a l’últim
llançament del transbordador
Atlantis.■ REDACCIÓ
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SUCCESSOS

TRIBUNALS

La nena que
va caure pel
celobert
està estable

Absolen l’imam de Cunit
d’un delicte de coaccions

Jose G. Navarro
BADALONA

a La mediadora municipal l’havia denunciat per amenaces a finals del 2008 a La sentència també

El barri de Sant Roc de Badalona va començar ahir a
refer-se de la tragèdia de
dilluns a la nit, quan un
nen va resultar mort en
caure per un pati interior
des d’un quart pis, després
que cedís la claraboia de vidre on havia pujat amb
una amiga de set anys. La
vida de la nena, que va ser
ingressada a l’hospital de
la Vall d’Hebron, no corre
perill, ja que fonts de l’hospital van indicar ahir que
es troba estable i que tot i
trencar-se algunes vèrtebres no té cap afectació
neurològica, fet pel qual
s’espera que aviat pugui
deixar l’unitat de cures intensives.
Tots dos infants van poder accedir al terrat de
l’edifici, on hi havia la claraboia, perquè les portes
d’entrada al bloc i al mateix terrat estaven obertes. Els Mossos d’Esquadra estan investigant les
causes del succés, però tot
fa pensar que es tractaria
d’una desafortunada trapelleria, ja que segons
sembla, els infants van fer
servir un somier que hi havia al terrat per pujar a sobre de la claraboia. ■

absol el president de l’associació islàmica i la filla de l’imam, i veu “irregular” la instrucció inicial

SUCCESSOS

COL·LECTIUS

Enxampen uns
lladres quan
fugien en
autobús

La violència de
genere encara
té qui la justifica

Óscar Pinilla

Azahara Palomares

Estudien ara
denunciar la
mediadora

CUNIT

No està provat que l’imam
de Cunit, Mohamed Benbrahim, coaccionés la mediadora municipal, Fàtima Ghailan, a finals del
2008. Així ho estableix la
nova sentència sobre el
cas dictada el passat 20 de
juliol per l’Audiència de
Tarragona, en la qual estima el recurs presentat per
la defensa de Benbrahim i
dels altres dos condemnats (el president de l’Associació Islàmica de Cunit,
Abderraman el Osri, i la filla del líder religiós, Zohra
Aalalouch) contra la sentència que la passada tardor va dictar el jutjat penal
número 2 de Tarragona.
L’Audiència els absol a
tots tres del delicte de coaccions i deixa sense efecte les condemnes de fins a
un any de presó fixades en
primera instància.
Segons va confirmar
l’advocada de Benbrahim,
Maria José Canals, la nova
sentència no accepta recurs ordinari, tot i que en-

—————————————————————————————————

L’imam de Cunit, entre la seva filla i El Osri, durant el judici celebrat el juliol del 2010 ■ G.P.

cara no és ferma. L’Audiència assegura en la seva
resolució que no s’ha provat l’existència de cap fet
constitutiu de delicte, sinó
simplement “indicis inconnexos”, tal com argumentava el recurs de la defensa. El tribunal creu
també que la instrucció
del cas va ser “irregular”.

Els fets es remunten al
novembre del 2008, quan
tant la mediadora com
l’imam es van denunciar
mútuament per coaccions, amenaces i insults
davant de la policia local
de Cunit. El jutjat d’instrucció del Vendrell, però,
tan sols va estimar la demanda de Fàtima Ghai-

lan, en què feia constar
que els tres acusats havien
impulsat una recollida de
signatures perquè perdés
la feina a l’Ajuntament i
que havia rebut amenaces
i insults de l’imam perquè
no duu el vel islàmic i es relaciona amb persones no
musulmanes.
La primera sentència

L’ESCALA

La policia local de l’Escala i
els Mossos van detenir dilluns tres lladres quan intentaven fugir en un autobús. Una patrulla va veure
els homes mentre esperaven l’arribada del bus carregats amb bosses i va
comprovar que duien objectes de valor dels quals
no podien acreditar la procedència. Mentrestant, els
Mossos van tenir coneixement d’una denúncia per
robatori en un domicili.
Tots els objectes sostrets
eren els que s’acabaven de
trobar als detinguts. ■

a Unes 240.000

dones excusen la
violència masclista
“en alguns casos”

Redacció
BARCELONA

Al voltant de 600.000 persones justificarien la violència masclista en “determinades circumstàncies”,
segons l’extrapolació feta
pel govern espanyol a partir de l’enquesta anual de
percepció de violència de
gènere. D’aquest mig milió
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llarg de gent que acceptaria les agressions contra la
parella o exparella en certs
casos, al voltant d’un 40%
–240.000– serien dones, i
el 60% restant, homes.
Aquest sector que justifica la violència masclista,
però, representa tan sols
l’1,4% de les 2.000 persones que van participar en
l’enquesta, que va ser presentada ahir a Madrid per
la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín, i el delegat del govern per a la violència de
gènere, Miguel Lorente.

Els serveis funeraris s’enduen el cadàver d’una dona que
van matar a principis de juliol a Barcelona ■ ACN

L’advocada del líder espiritual cunitenc va reconèixer
ahir que s’està estudiant la
possibilitat de denunciar ara
la mediadora municipal per
un possible atemptat contra
l’honor dels tres acusats ara
absolts per l’Audiència. El
conflicte va provocar una forta polèmica pública al municipi que fins i tot va afectar
l’àmbit polític municipal. De
fet, Ghailan va rebre el suport
públic de diversos líders polítics nacionals, com Alícia
Sánchez-Camacho, del PP.

va considerar provat només el delicte de coaccions
i va fixar un any de presó
per al líder espiritual, nou
mesos per a El Osri i una
multa de 730 euros per a la
filla de l’imam. A més, es
va fixar una ordre d’allunyament de dos anys i una
indemnització a Ghailan
de 1.500 euros. ■

En aquest sentit, la majoria dels enquestats, un
91,2%, van contestar que
la violència de gènere és
“totalment inacceptable”.
L’estudi també indica que
el 72,5% dels entrevistats
consideren que els homes
maltracten les seves parelles perquè tenen problemes psicològics, i que prop
d’un 54% creuen que és a
causa de l’alcohol i les drogues. Tot i vincular l’origen a problemes mentals o
addiccions, un 86% dels
enquestats considera que
la violència de gènere està
“bastant o molt” estesa.
Un 7,3% creu que és un fet
“inevitable que ha existit
sempre”.
Des de principi d’any
han mort 33 dones a mans
de les seves parelles o exparelles –cinc de les quals
a Catalunya–, deu menys
que en el mateix període
de l’any passat. ■
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Unes obres del
govern causen
esquerdes en
blocs de veïns

Catalunya

Els treballs de construcció
de l’edifici de les
delegacions del govern a
Tortosa han provocat
danys a pisos veïns

BARCELONÈS

Barcelona cedirà la gestió
del parc del Tibidabo
NOVA FÓRMULA L’Ajuntament continuarà mantenint la titularitat de la instal·lació, però vol adjudicar-ne l’explotació a
una empresa privada mitjançant un règim de concessió SENSE PRESSA L’operació s’executarà al llarg d’aquest mandat
Francesc Espiga
BARCELONA

Era una proposta que CiU
havia defensat amb obstinació quan era a l’oposició.
I ara que la formació ha assolit l’alcaldia de Barcelona, la intenció és complirla. El nou govern municipal, encapçalat per Xavier
Trias, vol que una empresa privada s’encarregui de
la gestió del parc d’atraccions del Tibidabo, que actualment està en mans
d’una societat, Patsa, participada al 100% per
l’Ajuntament. El primer tinent d’alcalde, Joaquim
Forn, ha volgut deixar
clar, però, que aquest nou
model d’explotació no implicarà canvis en la titularitat de la instal·lació, que
continuarà sent pública.
Es tracta, en resum, d’una
fórmula de participació
mixta que l’executiu convergent vol anar implantant, de manera progressiva, en determinats models
d’equipaments o serveis
on el sector privat té més
rodatge a l’hora d’administrar-los. “Estem convençuts que si hi ha empreses
que es dediquen a la gestió
d’aquestes instal·lacions,
elles són les que millor poden fer aquesta feina, i no
l’administració”,
resumeix Forn.
Conjuntura propícia
Ara mateix no hi ha un calendari concret sobre el
moment del mandat en
què aquesta concessió es
traurà a concurs. En cap
cas, però, serà una actuació prioritària. El govern
ha de garantir primer el
suport polític a l’operació,
tot i que tant el PP com
Unitat per Barcelona s’hi
han manifestat històricament a favor. Tant o més

Un detall de la popular roda del Tibidabo, una de les atraccions més iconogràfiques i conegudes del parc barceloní ■ JUANMA RAMOS

la frase

la xifra

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“La nostra voluntat és
que la gestió del
Tibidabo passi a mans
d’una empresa privada
en règim de concessió”
Joaquim Forn
PRIMER TINENT D’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

important que això, però,
serà sondejar les empreses del sector per calibrar
si n’hi ha cap d’interessada i, sobretot, en quines
condicions contractuals.
En aquest context, al govern ja li va bé agafar-se
temps, ja que així tindrà
prou marge per estabilitzar la situació i els núme-
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6,5
milions d’euros és la suma
que va pagar en total l’Ajuntament l’any 2000 per quedar-se el parc.

ros del parc. No en va, cal
recordar que l’accident
mortal a l’atracció d’El
Pèndol el juliol del 2010 va
provocar una caiguda del
60% en el nombre de visitants durant els mesos
d’estiu, mentre que a l’octubre i al desembre el descens va ser del 36% en
comparació amb el 2009.

Al
primer
semestre
d’aquest any s’ha aconseguit frenar el retrocés, però el parc ha continuat
perdent un 24,9% de visites respecte a l’exercici
precedent. Aquesta tendència a la baixa, conseqüència directa de la tragèdia d’El Pèndol i amb la
influència més tangencial
de la crisi, també va afectar directament el compte
d’explotació de la instal·lació, que va tancar el 2010
amb 2,2 milions d’euros
de pèrdues. Uns números
que es contraposen, per
exemple, amb els de l’exercici anterior, quan es van
assolir uns ingressos de
17,1 milions i uns beneficis estimats d’1,2. ■

Una compra per salvar un símbol

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb més d’un segle d’història, el parc d’atraccions del
Tibidabo ha passat per diverses etapes de turbulències.
Una de les més sonades va
ser quan l’any 1988 el va adquirir l’empresari Javier de la
Rosa, que el va reconvertir en
l’empresa Gran Tibidabo. El
1994, però, va entrar en fallida, moment en què la installació es va trobar immersa en
una deriva perniciosa que va
estar a punt de provocar-ne
la desaparició. En una operació amb un ampli consens
polític, l’any 2000 l’aleshores
alcalde, Joan Clos, va decidir
adquirir en subhasta el parc a

la societat Chupa Chups. La
compra va costar 6,5 milions
d’euros, incloses les càrregues hipotecàries que arrossegava el complex. Posteriorment, es va constituir una societat municipal, Patsa, que a
banda de la gestió del parc
també va assumir la del funicular i el mirador de la Torre
de Collserola. En aquest període s’han fet importants
millores infraestructurals i
d’atraccions, que juntament
amb una política de promocions, han aconseguit reflotar el Tibidabo. La prova és
que l’any 2006, Patsa ja va
tancar amb beneficis.
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Infraestructures i serveis El cobriment del corredor ferroviari al barri barceloní de Sants

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una obra massa
COBERTURA · El cobriment de les vies a Sants arriba sis anys després d’iniciar-se les obres de soterrament del tren
d’alta velocitat (TAV) URBANITZACIÓ · La rambla que es construirà damunt de la coberta de les vies i que representa el
final dels treballs tardarà encara tres anys CANSAMENT · Els veïns que viuen a tocar les vies estan farts del mai acabar
Xavier Miró
BARCELONA

Els veïns que viuen a tocar del corredor ferroviari a celobert de Sants
estan tips d’obres. En pateixen els
moviments de camions i operaris i
els treballs nocturns periòdics des
de fa sis anys. Primer van ser quatre anys de soterrament de la línia
del tren d’alta velocitat (TAV) des
de la Torrassa fins a la plaça de
Sants, on la platja de vies entra al
túnel de l’estació. Simultàniament
es construïen els tres nous passos
viaris de Riera Blanca, Riera de Tena i Badal, es cobria el tram exterior
de l’L1 de metro a Mercat Nou i s’aixecava el mur del costat mar que
suportarà el calaix que cobrirà les
vies de rodalies i regionals. Els darrers dos anys ja s’ha entrat en la fase de cobertura de les vies que inclou la construcció del mur de muntanya i el tancament del calaix, una
fase que no finalitzarà fins al primer semestre de l’any vinent. El segon semestre del 2012 començarà
la fase d’urbanització del calaix de
cobertura per convertir l’antiga
platja de vies en una rambla amb
zones verdes i de vianants, una obra
que té un termini previst de 20 mesos. Com a mínim, els veïns hauran
de conviure amb obres fins al 2014,
tres anys més. La rambla final eliminarà la separació històrica entre els
dos costats de les vies però els veïns
hauran aguantat una dècada
d’obres a tocar de les façanes dels
seus edificis. “Estic fins al capdamunt d’obres. Massa anys de molèsties de dia i de nit”, confessa molt
cansada la Paquita Álvarez, una veïna de 76 anys que viu en un segon
pis del carrer Sant Antoni de Capmany. Fa tants anys que duren els
treballs que tem que no arribarà a
veure acabat el passeig de sobre de
les vies.
Reivindicació històrica
El soterrament del tren és una reivindicació de dècades que podia
fer-se realitat amb l’arribada del
TAV a Barcelona. Però, el juliol del
2005, quan els primers operaris començaven els treballs, ja feia un any
que els governs havien descartat
aquella opció. Només se soterrarien
les dues vies del TAV i es cobririen
amb un calaix les quatre de rodalies
i regionals. Jordi Falcó, de la Plataforma pel Soterrament de les Vies i

del Centre Social de Sants, reconeix
que accepten amb resignació l’inici
de la cobertura. Lamenta que hi hagués diners per soterrar les vies del
TAV i, en canvi, les de tota la vida
s’amaguin amb un calaix: “No deixarà de ser un calaix que els veïns
no volien”. L’objectiu de la plataforma per al futur serà garantir que
l’obra no quedi aturada un cop cobertes les vies i s’acabi fent la urbanització posterior. Francisco Calero, gerent del restaurant del Centre
Catòlic de Sants, a tocar de la placeta Ramon Torres Casanova, té el
mateix temor: “Si no se’ls acaben
els diners, la coberta quedarà bé”.
Defensa, però, que tants anys
d’obres li han fet perdre negoci.
Aquest agost tanca perquè, diu, les
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700

metres de llargada tindrà la rambla
sobre el calaix de les
vies des de la Riera
Blanca, el límit de
Barcelona i l’Hospitalet, i la plaça de
Sants

20

mesos és el termini previst de construcció de la rambla. L’obra no començarà fins la segona meitat del
2012

passarel·les i bastides davant del
restaurant en tapen la visió. La propietària del Bar Celta situat també
al carrer de Sant Antoni, al davant
de la cantonada amb el carrer Pavia, diu que ja estan cansats de camions, pols i suportar el carrer aixecat durant sis anys.
La construcció del calaix
Un client del bar recorda que el calaix es convertirà en una paret per a
la visió dels primers i segons pisos
dels edificis. Montserrat Carretero,
veïna del carrer de Daoíz i Velarde,
defensa que, amb la reforma, almenys la zona tindrà cara i ulls però
diu que fa anys que hauria d’estar
feta. Després de sis anys, finalment
ha arribat el moment de construir

el calaix. Tenint en compte que des
de demà fins al 24 d’agost es tallaran les vies per instal·lar l’estructura i la nova catenària, els veïns hauran d’aguantar un mes de treballs
nocturns que ja han patit les setmanes prèvies mentre es formigonava
un tram del mur de muntanya i es
desmuntaven bigues.
El primer que es farà serà retirar
la catenària flexible i els 25 pòrtics
travessers a les vies que la sustenten. Sobre els suports triangulars
de formigó que ja es van aixecar als
laterals del corredor s’instal·laran
108 bigues de divuit metres de llargada que faran de base de la coberta. Les lloses que cobriran el sostre
del corredor ocuparan 14.000 m².
Un cop tancat el calaix s’instal·larà
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Dos trens de rodalies pel corredor de Sants que es cobrirà
aquest mes i dues imatges virtuals de l’operació d’enretirada
de la catenària actual i la instal·lació de les bigues de la nova
coberta ■ ROBERT RAMOS
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Transports alternatius dels viatgers pels talls de rodalies de l’agost

El tall ferroviari de demà
a Sants afectarà 150.000
usuaris diaris tot l’agost
a El corredor que uneix Sants amb l’Hospitalet queda interromput fins al dia
24 a El metro i els Ferrocarrils seran l’alternativa per entrar a Barcelona
X.M.
BARCELONA

la nova catenària rígida. Aquestes
operacions s’han d’acabar amb 20
dies i de manera fiable perquè a finals d’agost s’ha de reobrir el trànsit
ferroviari.
L’Ajuntament preveu que per Nadal els veïns ja no sentiran el soroll
dels trens. El calaix ha d’estar acabat el primer semestre de l’any que
ve perquè al segon haurien de començar les obres d’urbanització de
la rambla superior i els carrers annexos. En el futur ha de ser una
rambla enjardinada de 700 metres
que uneixi la Riera Blanca amb el
carrer de Sants i que recuperi la comunicació entre els dos costats dels
carrers Sant Antoni de Capmany,
Burgos, Jocs Florals i la rambla de
Badal. ■

Coberta de
bigues i
lloses
Demà comença la
retirada de 25 pòrtics que sostenen
la catenària actual
per instal·lar posteriorment 108 bigues travesseres
sobre el corredor.
Les lloses que cobriran les vies es
recolzaran sobre
les bigues i sostindran la nova catenària rígida. L’operació ha d’estar
acabada el dia 24.
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Per minimitzar les afectacions nocturnes de les
obres de cobertura,
l’Ajuntament, la Generalitat, Adif i Renfe han pactat tallar el corredor des
de demà fins al dia 24 i establir un pla alternatiu de
transport. El tancament
dels corredors ferroviaris
que entren a Barcelona
per Bellvitge i l’Hospitalet
de Llobregat fa recomanable convertir aquestes
dues estacions de rodalies i regionals en terminals provisionals del servei. La línia R4 de Sant Vicenç de Calders per Vilafranca i els regionals provinents de Lleida, Valls,
Reus, Tarragona, Ribaroja, Tortosa i Ulldecona
acabaran el recorregut a
l’Hospitalet de Llobregat,
on els passatgers podran
fer una connexió ràpida
amb la línia 1 de metro a
la contigua estació de
Rambla Just Oliveras. A
la tornada, per sortir de la
ciutat la combinació serà
la mateixa però en sentit
invers. L’L1 funcionarà
com a mitjà d’accés al
centre de Barcelona per
als usuaris d’aquestes línies però també per als

Connexió indicada entre tren i L1 a l’Hospitalet ■ J. LOSADA

La data

————————————————————————————————

La xifra

————————————————————————————————
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La cobertura de les vies a
Sants s’ha d’enllestir en vint
dies per poder reprendre el
pas de trens el dia 25

Cada quinze minuts arribarà un tren de l’R4 a l’Hospitalet i sortirà un bus de
Sants cap a l’aeroport

veïns de l’Hospitalet,
mentre que l’L5 farà
aquesta funció per als veïns de Cornellà que normalment es traslladen a
Barcelona amb rodalies.
Els trens de l’R2 sud
provinents de Sant Vicenç pel Garraf acabaran
el recorregut a Bellvitge,

on els passatgers podran
connectar amb la veïna
estació del Gornal de Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC), que els portarà
fins a la plaça d’Espanya,
amb connexions cap a les
línies 1 i 3 de metro. Pel
corredor de Sants tallat
també hi circulen els

trens que accedeixen a
l’aeroport de Barcelonael Prat. Això obliga a posar en funcionament a
partir de demà una flota
alternativa d’autobusos
llançadora que uniran cada quinze minuts l’estació de Sants amb les terminals aeroportuàries.
Els busos tindran la sortida a la cantonada nordest de la plaça de Joan
Peiró. Els busos traslladaran diàriament unes
12.000 persones, segons
les previsions de Renfe.
Aniran directament de
Sants a la terminal 1 de
l’aeroport, que concentra
dues terceres parts del
trànsit de viatgers. Des de
la terminal principal continuaran la ruta fins a la
T2, des de la qual retornaran a la parada de sortida
de Sants.
L’estació de Sants serà terminal per a tots els
serveis ferroviaris que
entren a Barcelona pels
corredors del Vallès o el
Maresme, com l’R4 de
Manresa, l’R12 de Lleida,
l’R3 de Puigcerdà i Vic, i
l’R2 nord de Maçanet i
Granollers. L’R1 del Maresme acabarà de manera provisional el recorregut a l’estació de França. ■
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Multen 37 persones
mig nues a Barcelona
Des de l’entrada en vigor de la
modificació de l’ordenança de
civisme, que prohibeix, per
exemple, anar pel carrer sense samarreta, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha posat
37 denúncies, segons ha confirmat l’Ajuntament de Barcelona. Els principals districtes
on hi ha hagut denúncies han
estat els de Ciutat Vella i Sant
Martí. Les multes poden anar
des dels 120 fins als 500 euros. Segons han explicat fonts
municipals, l’aplicació
d’aquest punt de l’ordenança

no està sent conflictiva, ja que
els agents de la Guàrdia Urbana alerten en un primer moment els ciutadans que van
sense samarreta de l’existència de l’ordenança i majoritàriament se la posen. Segons
el consistori, aquesta és també l’actitud de la gran majoria
dels turistes que són avisats
de la normativa.
Així, els avisos dels agents
eviten que hi hagi més denúncies, ja que només s’interposen en cas que l’infractor persisteixi. ■ REDACCIÓ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un turista es divertia ahir amb els coloms a la plaça de Catalunya, tancada en part per obres de manteniment ■ ANDREU PUIG

ACN

BAGES

Manresa fa la festa, tot i la crisi
La difícil situació econòmica
que viu l’Ajuntament de Manresa no afectarà la festa major. El consistori ha volgut
mantenir el pressupost de
l’any passat –140.000 euros–
perquè, segons el portaveu

del govern municipal, Toni
Llobet, es vol mantenir la qualitat dels espectacles i potenciar la festa grossa de la ciutat. En els últims dos anys, el
pressupost ja s’havia reduït
un 40%. ■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————
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La Casa de les
Llengües, al 22@
Network

Queixes per la
plaça Sant Miquel
de Barcelona

Linguamon o la Casa de les
Llengües, un consorci creat
per difondre els valors del
multilingüisme al món, s’ha
incorporat a l’associació
d’empreses i institucions 22@
Network. La Casa de les Llengües està situada a l’edifici
Mediatic del 22@, i aplega
empreses i estudis relacionats amb el multilingüisme.
L’activitat de l’entitat estudia
la relació de les llengües amb
l’economia i la societat. 22@
Network, és una associació
d’empreses que persegueix
consolidar i impulsar el districte 22@. ■ REDACCIÓ

El president del grup municipal popular a l’Ajuntament de
Barcelona, Alberto Fernández
Díaz, va demanar ahir “obrir la
plaça Sant Miquel tancant
l’esvoranc on s’havia d’installar el monument als castellers
i tornar-la al seu estat original”. Segons el líder popular,
la plaça sofreix “un fort abandó” després que l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, aturés les obres d’instal·lació del
monument i decidís buscar-li
un altre emplaçament. A més,
el portaveu popular va assegurar que alguns comerciants
s’han queixat, ja que el material de les obres perjudica els
restaurants amb terrassa que
hi ha a la zona. “L’Ajuntament
ha de renunciar al projecte,
amb un cost de 600.000 euros que suposa un greuge
respecte a les subvencions
que es donen a les entitats
castelleres”, va acabar el líder
popular. ■ REDACCIÓ

FE D’ERRADES

Els talls a la línia 2 de
metro entre Badalona i
Sant Adrià començaran
dilluns vinent, i no el
passat com dèiem erròniament en el diari
d’ahir.
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Els venedors de pipes de la
plaça de Catalunya van
perdre 24.000 euros pel 15-M
a Alguns dels afectats estudien demanar a l’Ajuntament de Barcelona que els
compensi a El cost de recuperació de la plaça va ser de més de 247.000 euros
Eva Garcia Pagán
BARCELONA

Els venedors de pipes i caramels del centre de la plaça de Catalunya estudien
si demanen compensacions a l’Ajuntament de
Barcelona per les pèrdues
econòmiques que els va
provocar el moviment del
15-M, ja que durant un
mes i mig centenars
d’acampats els ocupaven
el seu lloc de treball. Els comerciants estimen en
prop de 24.000 euros les
pèrdues econòmiques generades pel moviment del
15-M durant les setmanes
dels mesos de maig i de
juny, en què van portar la
protesta al centre de Barcelona, a raó d’entre 5.000
i 6.000 euros per paradeta, i en són quatre a la plaça. Aquestes parades tenen permís per vendre caramels, llaminadures, pipes i algun refresc, i són sovintejades pels turistes i
les famílies a qui els agrada
donar menjar als coloms
de la plaça.
Alguns dels comerciants, que van qualificar
la protesta dels “indig-

La xifra

La data

6.000

16.05.11

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

euros són el que cadascuna
de les paradetes estimen que
van perdre durant la concentració dels “indignats”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els “indignats” van començara a ocupar la plaça de Catalunya i no la van abandonar
fins a final de juny.

Més de 247.000 euros en danys

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Ajuntament de Barcelona
va quantificar en més de
247.000 euros el cost de recuperació de la plaça de Catalunya. La majoria de diners
(més de 107.000 euros) van
correspondre a treballs de
jardineria i al condicionament
de l’espai vial (bancs i panots,
entre d’altres); en el darrer
cas, per més de 88.000 euros.
També, els serveis de ne-

teja necessaris per retornar a
la plaça l’aspecte original es
van quantificar en 30.000
euros i el primer pressupost
orientatiu de les afectacions
patrimonials pujava per sobre dels 14.276 euros. A tot
això, s’ha d’afegir una partida
de 4.680 euros relativa als
desperfectes en l’enllumenat
de la plaça i una altra de
3.000 euros per a les seves
fonts.

nats” de “molt negativa
per a la imatge de la ciutat”, estudien ara demanar que sigui precisament
l’Ajuntament que els compensi per les pèrdues, segons va explicar una de les

afectades a aquest diari.
“Durant aquests dies no
vam vendre gairebé res i
vam ser testimonis d’una
ocupació que aleshores
era permesa per l’administració”, explicava. “Ho di-

ré més clar”, explicava, “si
jo provo d’entrar amb el
cotxe al mig de la plaça, la
policia em multarà; en
canvi, han permès tot tipus de barbaritats al collectiu d’«indignats», que al
final van acabar fent malbé la plaça, els arbres i l’entorn”, es lamentava.
Una tradició barcelonina
Donar menjar als coloms a
la plaça de Catalunya és
una de les tradicions més
seguides pels que visiten la
ciutat, i a les parades venen paquets de llavors de
gira-sol d’1, 2 o 3 euros, segons quina en sigui la
quantitat. De fet, a Barcelona està prohibit donar
menjar als gats, coloms i
qualsevol altre animal que
visqui en llibertat “llevat
que l’alcalde, amb prèvia
audiència de les entitats
interessades i consulta al
consell municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, autoritzi
expressament a quins animals poden alimentar els
ciutadans en els espais públics i en quines circumstàncies”, segons indica
l’ordenança ambiental. ■
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La costa roja de Badalona
BANY PROHIBIT · Les platges de la ciutat acumulen deu dies amb bandera vermella en els últims
vint 2.0 · Les xarxes socials van plenes de crítiques del PSC al govern d’Albiol per aquesta gestió
Jose G. Navarro

A
BADALONA

Demà, dijous, de les 7 del matí a les 9 del vespre, quedaran
tallats al trànsit de vehicles
els carrers d’Anselm Clavé i
de la Creu, entre l’avinguda
d’en Martí Pujol i la rambla de
Sant Joan de Badalona.
Aquest tall de trànsit és necessari perquè l’empresa
constructora de la plaça de
Pompeu Fabra porti a terme
els últims repassos d’obra en
aquest espai abans que
l’Ajuntament recepcioni oficialment l’espai. ■ REDACCIÓ

BADALONA

Estalvien enviant
invitacions digitals
per la Diada

Un pare i el seu fill jugant a petanca en una platja de Badalona, ahir amb bandera groga, que desaconsella banyar-se ■ J.N

del govern local anterior. “Sabent
que l’ACA suprimiria el seu vaixell de recollida de sòlids, podien
haver previst la contractació
d’una embarcació d’aquest tipus.

No saben governar”, s’expressava
fa uns dies l’exedil d’Educació,
Josep Duran. “No sé què estan
fent els del PP, els altres anys funcionava bé. No s’adonen que és
ara quan la gent necessita la platja?”, continuava. Fa pocs dies,
fins i tot l’exalcalde Jordi Serra
(PSC) es prenia amb sorna la situació, piulant que “amb tanta
bandera vermella semblem la República Popular de la Xina”.

“Amb tanta bandera
vermella semblem la
República Popular de la Xina”,
va dir l’exalcalde del PSC

La verda, només sis dies
La nova regidora de Medi Ambient, Sonia Egea (PP), treu ferro
als comentaris, però recorda que
gestiona l’àrea des de fa un mes i
que s’estan seguint els mètodes

No ho van fer i ho hem fet nosaltres d’urgència”, respon Egea. Els
resultats de la decisió, però, no
estan sent del tot satisfactoris, ja
que en els últims 20 dies la bandera vermella per mala qualitat

D

I

C

COMARQUES GIRONINES

Es dobla el
nombre de rescats
de banyistes
El mal temps d’aquest juliol ha
fet que es disparés la quantitat de rescats de banyistes a
les platges de la Costa Brava.
Segons recull l’estadística de
la Creu Roja, l’any passat per
aquestes dates s’havien fet
nou rescats; aquest 2011, però, ja n’hi ha hagut 22. A més,
en quatre d’aquests casos ha
calgut activar la barca de salvament, i dos dels banyistes
rescatats han hagut de ser
atesos d’urgència. ■ ACN

E

Referència: Expedient núm.: UA70/11/01
Projecte de millora dels accessos existents al Banc de Sabadell al Polígon de
Can Sant Joan.
Promoció: Banc de Sabadell.
Data aprovació definitiva: 18 de juliol de 2011
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2011, va
acordar aprovar definitivament el Projecte de millora dels accessos existents al
Banc de Sabadell al Polígon de Can Sant Joan, aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local en sessió celebrada en data 24 de gener de 2011, de promoció
de referència, d’acord amb el que disposen els articles 89.6) i 119.2) del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, tenint en compte que durant el termini d’informació
pública a què s’ha sotmès l’expedient no s’ha presentant cap al·legació ni
reclamació.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que el va dictar en
el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la publicació del present
edicte, o directament recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que
hagi estat resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de
l’endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu. No obstant això,
podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 22 de juliol de 2011
L’ALCALDESSA. Mercè Conesa i Pagès

869221/10400137C

T

L’Ajuntament de Badalona ha
fet arribar a les entitats de la
ciutat la invitació per a la celebració de l’acte de la diada
de l’11 de setembre, que se
celebrarà a la Plana. Aquesta,
però, és la primera vegada
que la invitació es fa únicament en format digital, amb
el consegüent estalvi que això
suposa. La invitació digital
s’ha enviat a les entitats que
figuren al registre municipal
d’entitats. ■ REDACCIÓ

816766-1033820V

EDICTE
El senyor JOSEP BARGALLÓ TORRES ha presentat un projecte per dur a terme
la legalització d’una construcció existent consistent en MAGATZEM – FEMER, per
tal de vincular-la a l’activitat d’Explotació Ramadera Bovina a la finca emplaçada al
paratge CAL FARINES Polígon 23 parcel·la 7 d’aquest terme municipal, la qual té
la condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal
vigent.
D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 57.2.a) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es
sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini d’UN MES mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de tirada general, perquè durant el citat període es
puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
El projecte esmentat es troba de manifest al departament d’Urbanisme de l’ajuntament, av. Catalunya, 6 de la Múnia (Castellví de la Marca), on es podrà consultar
en horari d’atenció al públic, de les 8 a les 14.30 hores, de dilluns a divendres, durant el termini anteriorment indicat.
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Ajuntament de
Castellví de la Marca

Castellví de la Marca, 29 de juliol de 2011.
L’alcalde, Pere Pujol i Montserrat

——————————————————————————————————————————

de l’aigua ha onejat fins a deu vegades, i la groga, quatre. “No és
cap caprici i lamentem el perjudici al banyista, però hem de ser
molt escrupolosos en els protocols si l’aigua no és apta”, argumenta Egea, que apunta que les
pluges són una causa que agreuja
el problema de residus flotants
que afecta les platges de Badalona. Per solucionar-lo aviat començaran les obres del primer dipòsit d’aigües pluvials de la ciutat
–Barcelona en té 9–, que no funcionarà, però, fins d’aquí a un any
i mig. Fins llavors, i pel que sembla, només quedarà encreuar els
dits perquè aquest agost i l’estiu
que ve no plogui gaire. ■

118468-1040143C

mb vacances al juliol,
amb una colla de
nens per controlar i
poc amic –o amb poques possibilitats– de
marxar a la Costa Brava o a la
Costa Daurada. Aquest seria el
perfil del badaloní emprenyat,
una nova espècie sorgida aquestes setmanes per culpa de l’estat
de les platges de Badalona, especialment brutes des de l’inici de la
campanya d’estiu. Ahir, la platja
dels Pescadors, una de les més
cèntriques, era el millor exemple
de les conseqüències de tenir l’aigua en pèssimes condicions, amb
residus flotants a dojo: la sorra
plena de banyistes maleint la
bandera que els desaconsellava el
bany. “La gent n’està fins al capdamunt”, assegurava el socorrista mentre veia, a pocs metres,
una família jugant a petanca.
“D’alguna manera hem de passar
el matí si l’aigua és negra”, deia,
resignat, el pare.
El deficient estat del litoral badaloní, però, no és cap excepció a
la costa de Barcelona després
d’un dels juliols amb més pluges
que es recorden. A Badalona, però, el problema ha anat més enllà,
fins al punt que les xarxes socials
van plenes de queixes de molts
banyistes, entre ells regidors socialistes que fa uns mesos eren al
govern de la ciutat i que ara han
de fer oposició al del popular Xavier Garcia Albiol. I cap a ell i cap
al seu equip van dirigides algunes
de les crítiques com a culpables
del problema. “Desastrosa gestió
de les platges pel PP: bandera
vermella per 3r dia consecutiu!

Tallen carrers per
acabar la plaça
Pompeu Fabra
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El govern denega
a Vilassar de Dalt
el canvi de nom
El Departament de Governació i Relacions Institucionals
va tornar a denegar ahir a Vilassar de Dalt el canvi de nom
per només Vilassar, tal com
s’havia demanat. L’argument
es basa en el fet que el canvi
podria confondre aquest municipi amb el veí de Vilassar
de Mar. L’executiu s’ha pronunciat després de l’informe
desfavorable de l’Institut
d’Estudis Catalans, que argumentava que no hi havia motius pel canvi de nom. La
campanya per poder utilitzar
només el topònim de Vilassar
es remunta al 2004.■ ACN
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MARESME

Sant Pol no vol
cap estació que li
canviï la imatge
a El ple aprova per unanimitat una moció en què es defensa

que l’andana es considera “un carrer més del poble”
Teresa Márquez

La frase

SANT POL DE MAR

MARESME

Argentona
defensa la bona
gestió econòmica
L’alcalde d’Argentona, Ferran
Armengol (CiU), ha defensat
la bona gestió econòmica de
l’Ajuntament després d’haver
participat en una reunió organitzada per Governació i adreçada a consistoris amb problemes financers. Armengol
assegura sentir-se “indignat”
per haver estat inclòs en la
convocatòria i argumenta que
Argentona “ja fa 4 anys que
està fent els deures i que de
cap manera pot ser considerat un ajuntament amb més
dificultats econòmiques i financeres que els de la resta
de Catalunya”. Per l’alcalde,
les informacions aparegudes
al respecte no s’ajusten a la
realitat.■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

Govern i oposició de Sant
Pol van aprovar en el darrer ple una declaració d’intencions que deixa ben
clara la posició política del
municipi davant l’anunci
de les obres de reforma de
l’estació ferroviària. I la
posició és de rebuig total a
una actuació que preveu,
segons el projecte inicial,
el tancament de les andanes als vianants, la privatització d’una part de la
zona marítima terrestre
que suposarà retallar el
pas a la platja de les barques i a la caseta de pescadors i la construcció d’uns
ascensors “que trenquen
de ple l’estètica al litoral
del municipi”.
La moció considera que
els criteris defensats pels
tècnics del Ministeri de
Foment i que es basen so-

“La nostra més
enèrgica repulsa a
qualsevol distorsió de
la imatge actual de la
façana marítima”
Moció de rebuig al nou
projecte d’estació de tren
a Sant Pol de Mar

bretot en la seguretat i en
una millor accessibilitat
de les instal·lacions “res
tenen a veure amb nosaltres i no saben res de res
de la nostra manera de
viure, ni dels nostres costums”. En aquest sentit,
des del consistori s’incideix que l’estació de trens
està considerada per la
ciutadania com un espai
urbà més, que l’andana
s’utilitza com si es tractés
d’un carrer i que el paisatge del qual forma part és
un dels actius locals més

importants a preservar.
“Per nosaltres aquests són
motius prou forts i potents perquè també siguin
respectats i mantinguts
pels qui se senten amb el
dret de desfigurar la part
més significativa de la nostra vila”, recull la moció.
Buscar suports
La proposta, que serà enviada a totes les administracions afectades, inclou
l’encàrrec exprés als serveis tècnics municipals
“d’un instrument adient i
necessari” que permeti
mantenir l’estació lliure
pel pas dels vianants i que,
alhora, “incorpori una especial tutela de l’actual fisonomia de la zona, conservant-la i mantenint-la”.
Durant el ple, diferents
grups polítics ja van manifestar que seria difícil trobar arguments jurídics
que donessin aixopluc a

L’estació de Sant Pol està integrada al paisatge urbà i és
oberta a la circulació de persones ■ T.M.

les aspiracions del consistori i es va proposar, i acceptar, la recerca del suport explícit de la Generalitat. En aquest sentit, a
més, l’alcaldessa Montserrat Garrido (CiU) va afegir
que la demanda que es
trasllada al Ministeri de
Foment i a la mateixa Adif
“no només ha de tenir el

suport polític, sinó també
el de la ciutadania”. El poble de Sant Pol ja està prou
acostumat a aturar projectes que no li agraden.
L’any 2007 la pressió social va aconseguir anul·lar
la construcció d’una passera a la façana marítima.
I mai més no se n’ha tornat
a parlar. ■

MARESME

Malgrat fa un pas més en
el cobriment de la riera
a L’Ajuntament paga

l’actuació al tram de
Can Feliciano, que puja
a 353.303,12 euros

T. Márquez

119170-1040246C

MALGRAT DE MAR
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El govern local de Malgrat,
del PSC i el PP, ha fet un
pas més per cobrir el controvertit tram de Can Feliciano de la riera de Palafolls. Després d’executar
la canalització de l’espai
–un projecte aprovat per
ple però que va ser aturat
per la pressió ciutadana–,
l’Ajuntament ja ha aprovat iniciament el projecte

La riera de Malgrat al tram de Can Feliciano va ser
canalitzada a final de l’any passat ■ T.M.

per tapar-lo i donar continuïtat a l’actuació que ja
s’ha fet des de la desembocadura i fins al pont del
carrer Passada. L’alcal-

dessa, Conxita Campoy
(PSC), va recordar ahir
que la posició del seu govern sempre ha estat
d’“enllestir el cobriment

de Can Feliciano en tant
que forma part de la trama
urbana de la riera”, i va
matisar que ara cal esperar l’autorització de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’objectiu és
poder començar els treballs abans no acabi el setembre. En aquest sentit,
també està pendent d’iniciar-se la urbanització del
tram entre els carrers
Fonlladosa i Passada, amb
un cost de 857.000 euros,
que pagaran l’Ajuntament
i els veïns.
El cobriment de Can Feliciano, però, haurà de donar pas a una futura urbanització de l’espai que
s’emmarca en un pla especial del carrer Riera, on es
preveu que els habitatges
puguin tenir sortida pels
patis actuals o puguin habilitar la planta baixa per
establir-hi comerços. ■
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GARRAF

GARRAF

Cubelles redefineix
el complex hoteler

Vilanova reubicarà la
Fira de Novembre

a L’Ajuntament requisa un aval d’1,2 milions a l’empresa

Míriam de Lamo

Míriam de Lamo

L’Ajuntament de Vilanova
traslladarà part de la Fira
de Novembre de la ciutat a
la rambla de la Pau aquest
any. La mostra multisecto-

adjudicatària del projecte per haver incomplert el contracte
CUBELLES

L’Ajuntament de Cubelles
ha requisat 1,2 milions
d’euros de l’aval aportat
per l’empresa que havia de
construir un complex esportiu hoteler, perquè va
incomplir el contracte i va
deixar inacabada la fase
inicial de l’obra. El 2006, el
municipi va atorgar a Belsar Sport la construcció i
explotació de l’equipament, que havia de constar d’una piscina olímpica
i un hotel de quatre estrelles; l’equipament requeria una inversió privada de
35 milions d’euros, i s’havia de començar a construir el 2008.
L’empresa adjudicatària, però, va incomplir el
contracte amb l’Ajuntament, i va deixar a mitges
fa dos anys el primer espai
que havia de construir, un
poliesportiu. L’alcaldessa
de Cubelles, Mònica Miquel (ICV-EUiA), explica
que el confiscament de la
garantia ha estat una de
les primeres accions del
seu govern. “Serà una en-

VILANOVA I LA GELTRÚ

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

ANUNCI

barri de mar. L’objectiu és
dinamitzar
comercialment la zona marítima, i
millorar l’ordenació de la
mostra. El govern local
també afavorirà més que
mai la participació dels
empresaris vilanovins. ■

En compliment de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que el ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní del 27 de juliol
de 2011 va aprovar, amb caràcter inicial, la modificació del preu públic per a la prestació dels serveis del Patronat de Turisme.
De conformitat amb allò que preveu la llei, aquest acord estarà exposat al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, a fi que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi reclamacions. En el supòsit de no presentar-se’n, l’aprovació inicial quedarà elevada automàticament a
definitiva.
Sant Sadurní d’Anoia, 28 de juliol de 2011. L’alcalde, Josep Maria Ribas i Ferrer

El complex s’havia de construir als terrenys que ocupa la sala
multiús, avui en estat d’abandonament ■ M.L.

trada important de diners
per a l’Ajuntament; l’anterior govern ja tenia dret a
agafar-los, però no ho va
fer”, sosté l’alcaldessa.
Ara, la intenció de Miquel
és “estudiar quin projecte
es defineix a través d’altres inversors”.
Primer, l’administració
local ha de calcular quant
costarà acabar les obres

del poliesportiu, i després
intentar continuar el projecte “per fases”, amb
“prioritat per a la piscina”.
“La nostra ciutadania no
ens demana l’hotel, tot i
que entenem que era un
element de qualitat a nivell del municipi, però no
serà la nostra prioritat”,
va destacar l’alcaldessa de
Cubelles. ■

Retallades a les
llars d’infants
de Sitges
a La plantilla s’oposa

a una reducció
salarial del 25% a
partir de l’estiu

Míriam de Lamo
SITGES

La llar d’infants municipal
El Cercolet, en una imatge
d’arxiu ■ M.L.
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sol, Educare XXI, reduirà
els sous a causa del deute
que l’Ajuntament de Sitges té amb l’empresa. “Si
la situació no es resol es
prendran les mesures convenients, amb les quals
quedarien afectats els
usuaris”, adverteixen les
treballadores en un comunicat. La regidora d’Educació, Vinyet Lluís (Sitges
grup Independent), reconeix que el municipi acumula tretze mensualitats
impagades del darrer semestre, cosa que implicaria un deute de més de
200.000 euros. Segons
Lluís, el compromís de
l’exregidor
d’Educació
d’augmentar els sous és
invàlid, i actualment el
municipi, que està elaborant un pla per posar-se al
dia dels impagaments, no
es pot permetre cap increment, tot i que no el descarta amb vista al 2012. ■

838583-1038604J

GARRAF

Les 26 treballadores de les
dues llars d’infants municipals de Sitges han expressat el malestar per la
rebaixa salarial del 25%,
que començarà a aplicarse aquest estiu. Segons la
plantilla, l’empresa que
gestiona les escoles bres-

rial continuarà ocupant la
rambla Principal però
abandonarà la cèntrica
plaça del Mercat –fet que
permetrà mantenir l’activitat comercial del mercadal d’aquest entorn durant
la fira–, i es desplaçarà al

166508-1040124C
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Vallès Occidental
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nits d’estiu al CAP

TANCAMENTS · Centenars de persones es rebel·len contra el tancament total o parcial de diversos CAP i fan torns per
mantenir-hi l’activitat malgrat les absències mèdiques TASCA · La idea general és que l’arribada de l’agost no ajuda a fer
reivindicacions però els veïns mantenen la voluntat de continuar per conservar l’esperit inconformista, organitzar-se i informar
acampada i concentració permanent. “Ordenar això per aquestes
dates està fet amb premeditació”,
defensa Manuel Navas, del secretariat de la FAV, que reconeix que hi
ha persones que dilluns van retardar les seves vacances per poder assistir a la protesta. L’ocupació del
CAP, absolutament cívica, no va tenir ni tan sols l’oposició dels Mossos
d’Esquadra, que, això sí, van haver
de fer acte de presència per un aldarull totalment aliè al moviment, però que justifica la seva existència:
una persona va perdre els nervis en
veure que es feien les 12 de la nit i
no tindria temps per ser atesa.
Més convulsa va ser la tancada al
CAP Can Trias-Ernest Lluch, a Viladecavalls. En aquest cas, el centre
ha deixat de ser operatiu durant tot
l’agost, i divendres els veïns van fer
tot el possible perquè les portes es
mantinguessin obertes, encara que
sense el metge i infermera que reclamaven. “Potser vaig comptar que
hi podia haver 80 policies camuflats, que és una intimidació totalment desproporcionada”, diu Antonio Asensio, que apunta que “els
Mossos fan un recompte de gent i
de tendes al matí i a la tarda”. A Ba-

Marc Cornet

E
SABADELL

li Ruiz dilluns va encetar
la seva tercera setmana
passant les nits al CAP de
Badia del Vallès. Només el
dia anterior s’havia permès el luxe de descansar per matinar i anar a buscar una mica més de
complicitat a l’Ajuntament. “Diuen
que mantenir el servei nocturn d’urgències té un cost de 350.000 euros
a l’any, i això significaria una despesa de només 8 euros i escaig per persona”, raona, tot recordant que el
centre sanitari també dóna servei a
Barberà i part de Cerdanyola del Vallès. “Jo els pagaria encantada perquè estem parlant de la nostra tranquil·litat”, afegeix, no sense oblidar
les particularitats socials i econòmiques de la seva localitat: “Tenim la
renda per càpita més baixa de Catalunya i una població de més de 65
anys del 30%”. Tot plegat, dades que
no lliguen amb l’absència d’un servei
nocturn d’autobús o el preu dels taxis, que poden costar 40 euros fins a
Sabadell, la millor alternativa que els
queda.
Com cada dia, a les 12 de la nit,
ella i una quarantena de fidels acompanyants entren al CAP. Rubén Toro
els explica com les retallades s’estan
estenent a tot l’Estat i, en el marc del
debat, quan surten els noms de Boi
Ruiz i Joan Parellada, sorgeixen els
conceptes de “reforma sanitària encoberta” i de “privatització”. El representant territorial del Servei Català de la Salut, precisament, havia
estat un dies abans al municipi, on
les seves explicacions –públiques a la
plaça Major, per petició popular– no
van convèncer ningú. Per acabar, Eli
Ruiz explica les sensacions viscudes
en la seva visita al consistori, que no
són altres que “hi ha un vaixell sense
patró”. Els veïns no entenen que ja
s’hagi entrat en el procés rotatori
d’alcaldies accidentals. Creuen que
la tasca d’informació, que ells mateixos porten a terme, presencialment i
amb material propi, hauria de ser
institucional, així com la canalització de queixes a l’OAC o el Síndic de
Greuges. En la seva opinió, una bona
via seria buscar la complicitat de l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos,
president de la Federació de Municipis de Catalunya.
L’altre gran problema que afronten és la reducció del nombre d’ambulàncies nocturnes, que han passat
de dues a una, amb l’agreujant que
aquesta també s’ha d’encarregar, en-

—————————————————————————————————————————————

Que hi hagi les vacances
d’agost fa que molts grups
ja preparin accions per al
setembre
—————————————————————————————————————————————

L’assemblea veïnal celebrada dilluns al CAP Can Trias-Ernest Lluch, a Viladecavalls, a dalt, i diverses
persones ocupant l’interior del CAP de Ca n’Oriac durant la visita dels Mossos d’Esquadra ■ M.C.B.

Solidaritat
entre grups
Al CAP de Can
n’Oriac es congratulen de tenir suport de veïns de
Gràcia i aquests
afirmen que segueixen l’exemple
de Santa Perpètua
o la Colònia Güell
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tre altres sectors, de la Zona Hermètica o dels accidents de la C-58. “El
pitjor del cas és que, com que l’ERO
encara no està aprovat, ara mateix
hi ha dues persones aturades”, afegeix Toro. Precisament, un treballador del sector de les ambulàncies,
Joan Moreno, va ser un dels responsables perquè també hi hagi torns
nocturns de tancament a Castellar
del Vallès, atès el seu desencantament amb la reorganització del servei: “Hi comencen a haver retards de
més de mitja hora, i no només està
en perill la salut dels pacients, sinó

també la nostra seguretat”. La seva
única idea, sorgida esporàdicament,
era que dilluns, després de 20 anys
d’urgències, la població pogués fer
públic el seu desencís, però el cert és
que la resposta va ser tan bona que ja
es van apuntar persones per cobrir
dos o tres dies. A Badia, ja saben que
arribaran al dia 28.
Vacances inoportunes
Al CAP de Ca n’Oriac, a Sabadell, el
procés ha estat molt similar, i allò
que només havia de ser una tancada d’un dia s’ha convertit en una

dia, el control també és comú cada
nit, però afirmen que la confiança ja
va ser una realitat el tercer dia. En
el cas de Can Trias, el debat rau en
les normes de convivència, però
també en la necessitat de fer-se notar més. Es parla de crear unes comissions que preparin accions com
ara noves tallades de trànsit a la
C-58, per bé que alguns veïns, com
Lambert Pons, estan desencisats
per la manca de contundència davant visites com la d’Esteve Picola,
director general de Mútua Terrassa.
D’altres tancaments, com el del
CAP de Sanfeliu, a l’Hospitalet de
Llobregat, o el d’Olesa de Montserrat, de moment, han quedat aturats, però es mantenen les mobilitzacions a Blanes, a Molins de Rei o a
l’hospital de l’Esperança, a Barcelona. En el cas del centre gracienc, hi haurà manifestació
cada dia de la setmana a les set,
després que dilluns l’edifici quedés clausurat malgrat l’oposició
popular. ■
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Gironès
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La Devesa, tot per fer

MILLORA · Vuit mesos després de l’aprovació del pla d’usos, encara no s’han aplicat millores en el gran parc urbà de la
ciutat de Girona BLINDATGE El nou ajuntament de CiU podria prohibir-hi la construcció d’un pavelló

1943

Dani Vilà
GIRONA

Més de dos anys i mig van passar
entre que es va organitzar el procés
participatiu de la Devesa de Girona
fins que el consistori va aprovar definitivament el pla d’usos que ha de
regir aquest gran parc urbà de gairebé 40 hectàrees de la capital del
Gironès. Vuit mesos després del seu
pas pel ple, la Devesa continua sense rebre les actuacions que precisa
per recuperar l’esplendor i garantir
la protecció dels 2.600 plàtans que
li confereixen un caràcter únic al
país. La incertesa política generada
per les eleccions municipals explica
en bona mesura la tardança en
l’execució de millores palpables al
pulmó verd de Girona i fa preveure
que el nou govern de CiU situarà en
un lloc preferent les millores que cal
fer-hi amb urgència. El govern tripartit va aprovar el pla d’usos de la
Devesa en el ple del desembre, i
malgrat que disposava de més de
400.000 euros des del pressupost
del 2009 per fer-hi millores, encara
no s’han produït. L’interludi polític
ha perjudicat el parc de plàtans, però és urgent aplicar-hi accions consensuades com ara la retirada d’elements en mal estat –per exemple,
diversos transformadors elèctrics–
i la col·locació de bancs i papereres,
i més enllumenat, que tots els grups
polítics veuen de bon ull.
Una de les decisions que podria
prendre havent tornat de vacances
el nou govern de CiU seria el blindatge del parc per a un futur pavelló. Els nacionalistes van criticar
amb duresa des de l’oposició la decisió del tripartit de fer un pavelló
nou a l’interior del parc, al costat de
la zona esportiva de les piscines, i

Va ser l’any que
la Devesa es va declarar bé cultural
d’interès nacional.

2.600

plàtans té la Devesa, alguns dels quals
fan 60 metres.

El parc de la Devesa, en una vista aèria ■ MANEL LLADÓ

en la campanya va prometre que
blindaria l’espai. Aquesta decisió no
trobarà cap mena d’escull si CiU es
decideix a tirar-la endavant, ja que
altres grups municipals, com ara la
CUP, el PP i ICV –dins el tripartit
era la veu dissonant –, s’han mostrat partidaris de modificar el planejament perquè en un futur sigui
impossible fer-hi cap construcció.
El futur de la gestió de la Devesa
comporta més eliminar-hi construccions que no pas fer-n’hi. Per això una altra decisió que podria
prendre de manera immediata el
govern municipal és l’enderroc de
l’edifici del club de tir, que es va
clausurar fa uns mesos per la falta
de seguretat a les instal·lacions. La
desaparició de l’estructura generaria una ampli espai lliure al costat
de la zona de pícnic que permetria
tenir un nou espai per fer-hi activitats a tocar de la llera del Ter.
Una de les feines més complicades que haurà de fer el govern de
CiU és decidir què s’ha de fer amb
usos intensius que suposen per a la
Devesa activitats com ara el mercat
bisetmanal de dimarts i dissabte, la
implantació de les atraccions de fires, les veles d’estiu i l’ús per part de
la Fira de Girona del parc. Un dels
fets que evidencien la necessitat
d’aplicar el pla d’usos amb urgència
és el desori de cotxes que cada dimarts i cada dissabte ocupen bona
part dels passejos de la Devesa. El
govern tripartit pretenia deixar només 90 places davant de l’auditori i
fer un control estricte de l’accés a
l’interior del parc per evitar que es
malmeti més el sòl del parc i evitar
la contaminació. Els marxants no
veuen de bon ull les restriccions, i
caldrà veure quina decisió acaba
prenent el nou govern. ■

131013-1040216C

EDICTE
Presentada per la promoció l’escriptura de proposta de reparcel·lació voluntària (de data 6 de juny passat,
núm. 754 del notari Francisco Javier Ferreres Orti), en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon
d’actuació urbanística número 22–Font de l’Ametlló, per al desenvolupament d’aquest polígon a partir de
la modificació del Pla de millora urbana aprovada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 22 de
març de 2011, i vistos els informes favorables dels serveis tècnics i de la Junta de Govern Local, se sotmet al tràmit d’informació pública la proposta de reparcel·lació i l’expedient originat pel termini d’un mes, a
partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu examen i
al·legacions o reclamacions, en compliment d’allò regulat en l’article 164, per remissió del 167, ambdós
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 205/2006, de 18 de juliol).

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
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Vilafranca del Penedès, 18 de juliol de 2011
L’alcalde, Pere Regull Riba
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TARRAGONÈS

La petroquímica tarragonina
consumirà aigua regenerada
a El projecte, que estalviarà 6,8 hm³/any d’aigua de l’Ebre, està a punt i en proves per entrar en
servei al setembre a L’obra, pionera a Catalunya, alliberarà un 20% del cabal que usa la indústria

servei al setembre per alliberar un cabal que ara
s’agafa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)
–al qual la petroquímica
continuarà connectada
per cobrir possibles contingències–, i que es podran destinar a reforçar el
consum domèstic, ja que
no es preveu cap reducció
de la concessió actual, de
121,6 hm³ anuals (si bé el
consum real és d’uns 70).
La planta està preparada
per tractar fins a 20 hm³ en
futures fases, tot i que a
curt termini l’ACA no en
preveu cap ampliació per
falta de pressupost.

La xifra
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milions ha costat tot el projecte: 27,6, la planta; 6, portar
l’aigua als dipòsits de Bonavista i 8,5 dur-la fins a la Pobla.

Des de dilluns Repsol torna a alliberar aigua des de la presa del pantà, tot i que ahir el Gaià encara estava del tot sec al pas pel Catllar. ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

Òscar Palau
TARRAGONA

La indústria petroquímica
tarragonina és a punt d’esdevenir pionera a Catalunya en l’ús d’aigua regenerada. L’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) va iniciar
al juliol les proves de la nova planta de terciari que ha
construït vora la depuradora de Vila-seca, que permetrà la recuperació de
6,8 hm³ a l’any (18.911 m³
al dia) gràcies a un tractament addicional que farà
l’aigua depurada (provinent també de Tarragona i
Salou) apta per a usos in-

dustrials, de reg i de recàrrega d’aqüífers. Aquest volum, de fet –que suposa vora un 20% del consum industrial d’aigua de l’Ebre,
d’uns 35 hm³/any– serà
usat sobretot als polígons
químics sud i nord per a
tasques de refrigeració,
gràcies al conveni signat fa
un any pel qual Aguas Industriales de Tarragona
(Aitasa), pel seu cantó, ha
construït, amb una inversió de 5,2 milions, la xarxa
per distribuir l’aigua a les
empreses i gestionarà la
planta durant 25 anys.
Si les proves surten bé,
la instal·lació entrarà en

I de retruc, el riu Gaià tornarà a arribar al mar

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dels 6,8 hm³ que la petroquímica podrà usar cada any
provinents del nou terciari de
Vila-seca, es preveu que
1 hm³ se l’estalviïn d’aigua
que ara s’agafa del pantà del
Catllar, on Repsol explota la
majoria dels drets. Això farà
possible, segons el conveni
signat entre l’ACA i l’empresa
en vigor des del 30 de juliol,
que ara aquest cabal s’alliberi
per tal que el riu Gaià, que
des del 1977 acabava a l’embassament, pugui tornar a
arribar al mar. Dilluns passat,

de fet, Repsol ja va començar
a deixar anar aigua a raó
d’uns 15 litres per segon, que
equival aproximadament a la
quantitat que aquests dies
està entrant al pantà, tot i
que per ara no ha servit encara perquè el riu recuperi el
seu aspecte. El conveni, de
fet, preveu un desembassament entre els 90 l/s a l’estiu
i els 124 a l’hivern, però sempre que al pantà hi hagi prou
aportacions naturals i el nivell superi la cota dels 84,5
metres a l’estiu (entre maig i

TARRAGONÈS

TARRAGONÈS

Crítiques al pla integral
del nucli antic tarragoní
A.P.
TARRAGONA

L’Associació de Veïns del
Casc Antic i Voltants de
Tarragona i l’Associació de
Comerciants Part Alta
van criticar ahir la manera
com l’Ajuntament està
aplicant la llei de barris al

setembre) i els 87,5 a l’hivern
(per sota, es mantindrà l’aigua per als regants i com a
reserva de Repsol). L’empresa i l’ACA ja havien anunciat
la setmana passada que fins
a la tardor no es donarien les
condicions per recuperar el
cabal, postura que mantenen
tot i que Repsol ha accedit a
la demanda de la plataforma
Salvem el Gaià i finalment ha
iniciat ja el desembassament
“per calibrar i ajustar els mecanismes i elements tècnics”
instal·lats al peu de la presa.

L’obra, finançada en un
85% per fons europeus, ha
costat en total uns 42 milions: 27,6 la planta, i 14,5
més que es gastaran en
17 km de canonades per
dur l’aigua als dipòsits de
Bonavista i a un de nou a la
Pobla de Mafumet, des
d’on es distribuirà als dos
polígons. El projecte, el
més important que s’ha fet
mai al país en matèria de
regeneració, s’havia d’incloure en un ambiciós programa de reutilització impulsat per l’anterior govern, que finalment no es
va aprovar. Les principals
actuacions, això sí, són al
pla de gestió de districte de
conca fluvial de Catalunya,
que sí que es va aprovar el
novembre passat, tot i que
el nou govern ja ha dit que
el vol revisar per fixar-hi
prioritats. ■

nucli antic de la ciutat, conegut com a Part Alta, i
van lamentar que no s’està
percebent cap millora des
del carrer. Les dues entitats van reclamar que el
consistori renunciï al projecte de rehabilitació de
l’antic edifici de Ca l’Agapito i la seva conversió en un
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centre social i cultural per
al barri. A canvi, proposen
que el pressupost que es
destinarà a aquest projecte (que voreja els cinc milions d’euros) es destini a
la rehabilitació de façanes,
que creuen que ha de ser la
prioritat del pla integral de
millora de la Part Alta.

La segona tinenta d’alcalde i fins al juny passat
regidora responsable del
seguiment d’aquest pla,
Carme Crespo, va respondre que el centre social i
cultural és “una demanda” del barri i recorda que
les partides dins de la llei
de barris reservades per a
rehabilitació de façanes
encara no s’han esgotat, ja
que hi ha hagut una falta
de demanda de propietaris. Crespo també descarta que els projectes de rehabilitació siguin gratuïts,
com volen els veïns. ■

Retard en les obres del
mercat de Tarragona
Redacció
TARRAGONA

Els treballs d’Endesa per
substituir el transformador que alimenta les obres
del Mercat Central de Tarragona han obligat a canviar el calendari de les
obres de remodelació que
s’hi estan executant des
de l’abril i que tenen un

pressupost de 30 milions.
Segons la regidora de Comerç, Patrícia Antón, el
fet que Endesa estigui executant les obres per fases
ha obligat a adaptar-hi
també les tasques de pilonatge de l’edifici. Els comerciants de l’entorn del
mercat, però, vinculen el
retard amb la “inoperància” de l’Ajuntament. ■
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LA CRÒNICA

Imma Martínez

Les obres de la seu del
Firagost, més
govern a Tortosa causen
que una fira
esquerdes als edificis veïns

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Lurdes Moreso

Acaba la 1a fase
d’enderrocs a la
plaça Sant Joan

TORTOSA

—————————————————————————————————

A pocs metres del carrer
Montcada, l’Ajuntament de
Tortosa ha finalitzat la primera fase d’enderrocs de la plaça Sant Joan, un espai que
amb la nova urbanització
connectarà els barris del Rastre i Santa Clara. Encara queden pendents de tombar quatre habitatges més, que estan
pràcticament en ruïna, com
també ho estava la casa natal
de Felip Pedrell (que es va ensorrar fa uns mesos). La plaça s’estructurarà a diferents
nivells per adaptar-se al desnivell existent i es farà una
grada de granet amb un mur
de pedra d’Ulldecona. L’obra
costarà 409.976 euros.
Un edifici amb una doble esquerda a la façana ■ L.M.

La frase

—————————————————————————————————

“La construcció de
l’edifici de les
delegacions és una
obra prioritària i
estratègica.”
Xavier Pallarès
DELEGAT DEL GOVERN A LES TERRES
DE L’EBRE

dels treballs es van aixecar
actes notarials de l’estat de
cadascuna de les finques i

que es va instal·lar un sistema d’auscultació de les façanes. Aquest sistema permet realitzar una lectura
del moviment de tots els
edificis cada tres hores, és
el mateix que l’utilitzat per
les obres del TGV al seu pas
per la Sagrada Família de
Barcelona. “Ens han garantit la seguretat i que la
constructora assumirà les
despeses pels danys ocasionats als veïns”, va explicar el president de l’entitat

veïnal, Josep Baubí.
El govern també va voler deixar clar que les obres
no s’han alentit i que és
considerada una actuació
prioritària i estratègica.
“El tercer trimestre del
2013 l’obra estarà acabada”, va dir Pallarès. Un any
abans, però, l’aparcament
amb 198 places ja estarà a
punt i s’obrirà al públic, segons el calendari del govern. L’obra costarà uns 17
milions d’euros. ■

Carrers atapeïts i ofertes múltiples. De tot ■ J.C. LEÓN

coques i herbes remeieres. Els microcervesers han estat els últims a incorporar-s’hi. Fa quatre edicions que
es van instal·lar a la plaça dels Alls i ja són catorze cervesers artesans que presenten les escumoses en
aquest marc. La degustació i venda de productes i maquinària es completa amb activitats paral·leles, algunes
de les quals són ben singulars, com la cursa de portadors de saques d’avellanes –58 quilos– i el 32è concurs d’arrossegament amb trineu –cavalls que estiren
més de 500 quilos en un espai i temps determinat–.
Mostres d’arts i oficis, espectacles eqüestres i de doma... De tot. El programa fa lloc a una xerrada del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveras, que a l’avellutat
Teatre Principal (18.30 h) parlarà sobre l’arrel de la crisi, qui la paga i qui se’n beneficia. La crisi no ha afectat
l’organització de la Firagost, que té una vintena més
d’expositors que fa un any. I és que potser la recessió
ha fet que productors i clients reprenguin relacions de
confiança en un entorn més proper.

BAIX EBRE

143756/1007003®

El Delta Sound Festival
queda suspès
L.M.
L’AMETLLA DE MAR

El Delta Sound Festival no
es farà a l’Ametlla de Mar,
tot i que els promotors d’aquest festival encara mantenien ahir l’anunci al seu
web. L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no ha donat

el permís als organitzadors, després d’analitzar
l’estudi d’autoprotecció.
Una negativa que arriba
després que l’Ajuntament
d’Amposta rebutgés fa
unes setmanes que el festival se celebrés a la plaja
dels Eucaliptus, com en
les darreres edicions. Els
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promotors han intentat
traslladar-lo a l’Ametlla, al
costat de l’N-340, on hi ha
una discoteca, sense èxit,
però. La proximitat a la
carretera ha estat un dels
motius de la negativa. La
Pegatina i Costo Rico eren
dos dels grups que es preveia que hi actuessin. ■
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Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls

ANUNCI

851272-1040139C

Filtracions d’aigua, esquerdes, soroll i polseguera són constants al cor del
nucli antic de Tortosa, al
carrer Montcada, on la Generalitat està construint
l’edifici de les delegacions
del govern, que inclou un
aparcament subterrani de
tres plantes. Segons l’Associació de Veïns Centre
Nucli Antic de Tortosa almenys una quinzena d’habitatges presenten esquerdes com a conseqüència de les obres i un veí no
pot obrir la porta del seu
magatzem pel moviment
que ha fet l’edifici. El neguit veïnal va forçar ahir
una reunió entre els afectats i el delegat del govern
a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès; l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i els
tècnics de GISA (l’empresa encarregada de l’execució de l’obra). “La complexitat de l’obra causa problemes als veïns, però una
vegada finalitzen els treballs l’entorn canviarà totalment”, va reconèixer
Bel.
Tot i les esquerdes aparegudes, els tècnics de GISA sostenen que no hi ha
cap problema de seguretat
a la zona i van recordar als
veïns que abans de l’inici

N

Atès que el Sr. Manel Gallego i Ortigosa presentà a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls llicència d’obres per al canvi de coberta, rehabilitació mínima per habitabilitat i
canvi de finestres per compliment de normativa, a la finca situada en sòl no urbanitzable a la parcel·la polígon 1 del cadastre de rústica, d’acord amb l’article 50.1 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de 2010, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies als
efectes escaients.
Olesa de Bonesvalls, 27 de juliol de 2011. L’alcalde, Enric Ases i Amorós

MARKEM IMAJE
SPAIN, S.A.
La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía,
celebrada el día 16 de
noviembre de 2010,
adoptó el acuerdo de
trasladar el domicilio social a la calle Salvador Gil
i Vernet, núm. 1 de Sant
Quirze del Vallès (Barcelona).
El secretario del Consejo
de Administración
Álex Monte Miró
Sant Quirze del Vallès,
16 de noviembre de 2010

134743-1040215J

a Els tècnics de GISA i el delegat del govern a l’Ebre tranquil·litzen els afectats i
garanteixen la seguretat a Els treballs finalitzaran l’últim trimestre del 2013

o, no és una fira qualsevol, la Firagost són 1,5
quilòmetres lineals de sensacions a banda i banda de carrer que fan, pel cap baix, 40.000 metres quadrats d’exposició. La Firagost va arribar ahir
puntual –primer dimarts d’agost– i es va estendre a
l’ample pel centre urbà de Valls, on s’estarà fins aquesta nit, després de l’actuació de la Vella i la Joves, les
dues colles castelleres locals, en un dels cinc duels de
la temporada a l’exclusiva plaça del Blat. Enguany,
l’anomenada fira exposició del camp català ha reunit
350 expositors, entre els quals el visitant pot adquirir
des d’un pot de melmelada artesana fins a l’última maquinària per veremar que ha sortit al mercat. Mentre
s’ho pensa pot aprofitar per assortir el rebost amb productes artesans i elaborats: llonganisses, vins i caves,

|
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PALLARS SOBIRÀ

Catalans i occitans
reivindiquen un altre
any el túnel de Salau
a Diumenge

es farà un acte
d’agermanament
al Port de Salau

D. Marín
LLEIDA

119170-1040247C

La Diputació de Lleida va
oferir ahir el seu suport a
la Pujada al Port de Salau,
un acte reivindicatiu que
des de fa vint-i-quatre
anys organitza el Cercle
d’Agermanament Occitano-Català (CAOC) a favor
de l’entesa entre els dos
pobles. La pujada d’aquest
any es farà diumenge i servirà també per reivindicar
la construcció del túnel de
Salau per unir les comarques del Pallars Sobirà i de
Cosserans, al departament d’Arièja.
El túnel de Salau es va
arribar a projectar l’any
2000. Feia 4,8 quilòme-

tres de llarg i costa uns 10
milions d’euros. El túnel
també es reivindica des de
l’empresariat de Lleida, ja
que permetria connectar
amb ciutats i centres de
producció del sud de l’Estat francès. Ara, entre els
100 quilòmetres que separen Vielha i Puigcerdà
no hi ha al Pirineu cap
altre pas entre els dos
vessants.
En la jornada de diumenge també es reivindicarà l’aranès, variant de la
llengua occitana que es
parla a la Val d’Aran. L’Estat espanyol ha presentat
un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei que fa
oficial l’occità i la seva variant aranesa a la Val d’Aran i al conjunt de Catalunya. El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va acusar ahir els governs espanyols i francès
de menystenir l’occità. ■
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Raimat inicia una
collita excepcional

PREVISIÓ · El juliol fresc i sec augura un raïm de molt alta qualitat
PRIMERENC · El celler lleidatà del grup Codorniu, el primer d’Europa a
començar la verema PIONERS · Es controlen les vinyes via satèl·lit
Joan Tort

M
LLEIDA

olts dels que han
fet vacances
aquest juliol s’han
queixat de mal
temps. Al celler
Raimat de Lleida, però, ja es freguen les mans i estan més contents que mai. I és que un mes de
juliol fresc, sumat a les poques pluges que ja es registren en aquesta
zona del Segrià han fet que les diverses varietats de raïm que hi
conreen siguin d’una molt alta qualitat. Joan Esteve, director tècnic
de viticultura del celler, va explicar
que esperen una verema “excepcional, almenys a priori” i especialment en les vinyes de chardonnay,
de les quals surten vins blancs i cava. Esteve afegia que aquestes característiques climatològiques
“són les ideals per a la millor expressió d’aromes i gustos i, a més,
han permès una maduració lenta
gràcies a les nits fredes”.
Raimat va començar ahir la verema, i ha estat el primer d’Europa
a començar una collita que s’acabarà a l’octubre. Després d’enllestir la
verema de chardonnay se seguirà
amb les varietats negres de pinot
noir, merlot, tempranillo o cabernet, raïms que ja estan madurant i
seguint les pautes d’excel·lència
dels blancs, segons Esteve.
Aquest celler disposa de 2.000
hectàrees de vinya en un altiplà situat al voltant del poble de Raimat,
que pertany a Lleida, i la previsió és
veremar uns 20 milions de quilos
de raïm per als propis vins i caves i
també per enviar a la planta central del grup Codorniu a Sant Sadurní, del qual forma part.
La verema en aquests primers
dies es fa amb màquines i en horari
diürn però a partir de la setmana
vinent ja es treballarà també de
nit, aprofitant la fresca per mantenir el raïm el més fred possible, i
també hi haurà peons que faran la
collita manual. En total hi haurà
80 treballadors durant la campanya i la majoria ja tenen una qualificació professional per l’experiència d’anys fent aquestes feines,
tant al camp com al celler, segons
el director tècnic.
Una de les novetats d’enguany
és que Raimat ha arribat a les 120

Màquines treballant ja en la verema més primerenca d’Europa, a Raimat, on
hi ha unes 2.000 hectàrees de vinyes d’aquest celler del grup Codorniu ■ J. TORT
————————————————————————————————————————————

“La fresca i la poca pluja
són ideals per a la millor
expressió d’aromes i
gustos del raïm”
————————————————————————————————————————————

hectàrees de producció ecològica,
el doble que l’any passat i això els
permet embotellar el vi blanc Terra
com un nou producte amb demanda creixent als mercats.
La tendència, a més, serà continuar ampliant la part dedicada al
raïm ecològic, mantenint una de
les singularitats de Raimat, ja que
són pioners en diversos sistemes
sostenibles en el maneig del sòl,
control de plagues i la minimització de fertilitzants i pesticides. Pe-

rò una de les principals novetats
que incorpora Raimat des de fa diversos anys són solucions tecnològiques per al control de les vinyes.
Des de la supervisió de les finques
via satèl·lit, fins a la cartografia digital, els sensors d’humitat per dosificar el regadiu, el reg de precisió
o la selecció de qualitat del raïm a
partir del control de cada una de
les vinyes a través de classificacions fotogràfiques i per GPS.
Xavier Farré, director de viticultura del grup Codorniu, destacava
que són gairebé els únics a tota Europa que utilitzen aquestes tecnologies i que aquesta iniciativa és la
que els permet apostar per la producció ecològica i la millora de la
qualitat. ■
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Cultura i Espectacles
El Festival de Bayreuth presenta en l’edició número cent una decebedora
producció de ‘Tannhäuser’ situada en una fàbrica de biogàs

El reciclatge pendent
Xavier Cester

BAYREUTH (ALEMANYA)

Alemanya és un país amb
alta consciència ecològica.
El Festival de Bayreuth
deu creure en les virtuts
mirífiques del reciclatge,
ja que la nova producció de
Tannhäuser estava situada en una immensa fàbrica de tres nivells, plena de
tubs i tancs de colors, on es
produeix biogàs a partir
d’excrements i on domina
un enorme dipòsit suggeridorament anomenat Alkoholator. Més que un decorat, era una instal·lació
gentilesa de l’artista holandès Joep van Lieshout.
Aquest món perfectament controlat seria
l’equivalent, per al director d’escena Sebastian
Baumgarten, del món cavalleresc del Wartburg,
amb uns pelegrins que són
carn de canó, transformats en una brigada de neteja de gestos autòmats
després de passar per una
misteriosa caixa amb el
nom de Roma 451 (ecos
de Bradbury i Truffaut?).
L’antítesi, la sensualitat
fora mida del Venusberg,
esdevé una gàbia d’animals mutants, ja siguin
homes simiescos o capgrossos gegants. Tanmateix, més que mons oposats, es tracta de realitats
complementàries, perquè
una embarassada Venus
es passeja sense problemes al llarg de tota l’obra.
Veient aquesta dualitat
poc engrescadora, no és
d’estranyar que Tannhäuser no es decideixi. D’una
banda, la paternitat amb
Venus; de l’altra, l’amor
d’una no tan virginal Elisabeth, que es talla les venes
per salvar-lo en el segon
acte i que al final se sacrifica entrant en el tanc de
biogàs (Wolfram ja s’ocupa que no surti). Al final, el
protagonista cau exàni-

Un moment de la producció de ‘Tannhäuser’, estrenada en el Festival de Bayreuth ■ ENRICO NAWRATH

Les germanes
Wagner no han
volgut celebrar
de manera
especial l’edició
100 del festival

me; mentrestant, a baix
Venus i les seves monstruoses criatures bressolen el seu nadó i a dalt l’angelical Elisabeth apareix
acompanyada dels cavallers. No falten tocs d’humor en el muntatge de
Baumgarten, com ara la

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 41

projecció
videogràfica
d’una verge Maria kitsch
amb els pits a la vista que
no desagradaria a un David LaChapelle. El director
alemany, a més, s’escarrassa a trencar la quarta
paret, situant espectadors
a escena i prescindint del
teló de manera que des de
la sala es veuen els preparatius de cada acte i diversos vídeos amb missatges
més o menys enginyosos.
El problema és que es
tracta d’un cúmul d’idees
centrifugades, poc entenedores si no es llegeix el
llibre d’instruccions –perdó, el programa de mà–,
que prescindeix d’atorgar
cap profunditat als personatges, i servit per la tradi-

cional lletjor visual de
molts directors alemanys.
Bayreuth no sembla que
tingui gaires ganes de reciclar les seves apostes dramàtiques, ja que amb la
tria de Frank Castorf per a
la tetralogia del 2013, el
regietheater teutó és aquí
per quedar-se.
Sense celebracions
Les dues codirectores del
festival no han volgut celebrar de manera especial
l’edició 100 i reserven forces per al bicentenari de
Wagner, el 2013. Però
com sempre, no han faltat
titulars, com ara la polèmica sobre l’arcà sistema
de venda d’entrades, que
fa que només el 40% de les

localitats siguin accessibles al públic general.
Si Katharina Wagner és
la que marca la línia escènica, la seva germana Eva
Wagner-Pasquier ho fa en
la vocal, però la política de
càsting també necessita
un reciclatge urgent: la Venus de Stephanie Friede és
poc menys que un escàndol per la paorosa col·lecció de brams desafinats
amb què va atacar l’espectador. La resta del repartiment tenia un nivell competent més que exaltant,
que comença pel sòlid
Tanhhäuser de Lars Cleveman, la musical Elisabeth
de Camilla Nylund i el Wolfram d’un gris Michael Nagy redimit en la seva famo-

sa romança. Només l’imponent Landgraf de Günther Groissböck i el pastor
de Katja Stuber es van
acostar a l’excel·lència.
Orquestra i cor (excepcional) continuen sent els
puntals musicals de la casa, dirigits per Thomas
Hengelbrock, qui tenia davant un facsímil de l’autògraf a versió de Dresden
del 1845. Tot i alguns equilibris interessants entre
veus instrumentals i uns
temps en general dinàmics, el coneixement de
Hengelbrock de la praxi
amb criteris històrics no
es va fer notar gaire.
Aquest és un altre reciclatge que, per ara, no s’espera
a Bayreuth. ■
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Valèria Gaillard
BARCELONA

Fer esport, menjar sa, posar fre a l’estrès... Aquests
són sovint els propòsits
que tots ens fem per Cap
d’Any. Però, i a l’estiu? A
l’estiu el millor pla –més
d’un hi deu estar d’acord–
és llegir i fer net amb la pila
de llibres que creix a la tauleta de nit. I ja ens imaginem tombats a la fresca
amb un bon llibre a la mà
sense veure desfilar les hores. Doncs bé, avui proposem una selecció de lectures per acompanyar les vacances triades segons l’indret de Catalunya on s’ambienten, i les hem dividit
seguint les diferents comarques d’estiueig. Comencem per les de Girona,
que són de les més turístiques, i continuarem per
les de Tarragona, dimecres vinent.
Destaquen les novel·les
històriques que fan reviure el patrimoni cultural de
la zona. És el cas d’Escollida pels déus (Columna),
de Maria Carme Roca.
L’obra situa el lector en
l’època d’esplendor d’Empúries, concretament el
305 abans de Crist, per seguir les aventures de l’Hèlia, una nena fruit d’un
amor prohibit que creixerà acollida per una cortesana. Intrigues, guerres,
passions: tot hi és, en
aquesta novel·la que dóna
vida a les ruïnes de la metròpoli grega.
També de caire històric
és la novel·la de Núria Esponellà Rere els murs
(Columna), guanyadora
del premi Néstor Luján.
L’autora s’endinsa en la vida de la comunitat dels benedictins de Sant Pere de
Rodes a la segona meitat
del segle XII, just quan el
monestir vivia en plena
efervescència. Malgrat ser
un entorn eclesiàstic, el
monestir no s’escapa de
les tensions produïdes per
les picabaralles entre el
vescomte de Peralada i el
compte d’Empúries, enfrontats per lluites de po-

Literatura a les comarques gironines

Guies literàries d’estiu: Comarques de Girona
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der. Davant d’ells, l’abat
Berenguer vol defensar els
privilegis de la seva comunitat. Enmig d’aquest panorama d’intrigues apareix el personatge del Mestre Peire, un dels escultors
de més renom del moment
que té l’encàrrec de d’esculpir la portalada de marbre de Sant Pere de Rodes.
Arran de la publicació
de la novel·la, el monestir

proposa visites teatralitzades inspirades en el llibre, organitzades cada dijous d’agost a les 20.00 h.
Seguint amb la veta històrica però traslladantnos al segle XV, Pi Molist fa
reviure l’època en què els
poblets de la costa eren
víctimes dels atacs dels pirates. Promet-me que seràs lliure (Columna) engega a Llafranc el 1448,

Columna

any en què una galera pirata ataca el poble i deixa orfes Joan i el seu germà petit. Per buscar-se la vida,
viatgen a Barcelona, punt
de partida al seu torn
d’una odissea que durà
Joan per Sardenya, Sicília,
Nàpols, Roma i Gènova en
plena època de revoltes i
guerres.
Històrica però d’una
època més recent, Amor i

Editorial
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On s’ambienta Girona i St. Feliu de Guíxols

guerra (Planeta), de Núria Amat, és una novel·la
que narra una història
d’amor entre Valentina
Mur, una jove anarquista, i
Artur Ramoneda, el cosí
de Ramon Mercader, l’assassí de Trotski. Guanyadora del darrer premi Ramon Llull, la novel·la teixeix una trama que transcorre en part a la Figueres
del final de la Guerra Civil,
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Editorial

Amor i
Amor
Am

On s’ambienta

una ciutat que és descrita
per la pròpia autora com
“un personatge més de novel·la”.
Marius Carol, de la seva
banda, recrea l’estada de
l’escriptor nord-americà
Truman Capote a Palamós, on va passar tres
llargs estius a principis
dels anys seixanta. En
aquell moment estava en
ple procés de redacció
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Críticaclàssica

Eduardo Rincón
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El piano de Bach?
Grygory Sokolov
Església de Sant Genís de
Torroella de Montgrí, 1 d’agost
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Editorial
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Catalunya del Nord

d’A sang freda, pendent
de la sort dels seus protagonistes. Anècdotes com
ara que a Capote li agradava escriure des del llit amb
llapis de punta fina i dur
pijames de seda es poden
trobar a L’home dels pijames de seda (Columna).
Girona també està de
moda i guanya terreny en
el gènere negre. És el cas

de Tramuntana (Empúries), de Xavier Moret, en
què el detectiu Max Riera
s’afronta a un assassinat
d’una prostituta. La investigació el durà a visitar els
prostíbuls de carretera i a
indagar en les màfies de
tràfic de dones i de drogues de la zona. Molt actual tot plegat.
Més assassinats. A Una
paraula més (Alisi) d’Eloi
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Vila, Max Oliva, un fotògraf en hores baixes, investiga la mort d’un amic.
La recerca el portarà de
Lisboa a Camprodon, on
s’haurà d’encarar amb els
caps de la màfia ucraïnesa,
però també –i encara pitjor– al seu passat familiar
i, en definitiva, a si mateix.
Directament de la Catalunya del Nord arriba Agulleta i fil de vint (Trabucaire), la primera novel·la
policíaca dels germans Jacint i Esteve Carrera. La
intriga transcorre de Perpinyà a la Costa Vermella i
fins l’Alt Empordà amb el
rerefons de projectes urbanístics, turisme de masses i ambients tèrbols.
Una altra solitud (A
Contravent) són figues
d’un altre paner. Es tracta
del debut literari de Jaume
Genís, que recupera el
clàssic de Víctor Català,
Solitud, per fer una versió
sui generis. Escrita en forma de diari, el protagonista és un estudiós de l’obra
d’Eugeni d’Ors que viu
aïllat en un xalet d’alta
muntanya, el qual, si bé no
s’especifica a quin indret,
s’esbrina que es troba en
algun punt dels Pirineus.
L’estudiós es relaciona
amb una parella que ha
anat a passar l’hivern en
una casa propera, i una mica més amunt viu el guarda del refugi, un personatge misteriós.
Per acabar aquest recorregut, Un dia tranquil
(Tusquets), del crític literari Ponç Puigdevall. Es
tracta d’un dels millors títols de la temporada, una
novel·la que segueix el dia
a dia de Nicolau Batet.
Cansat de la vida a ciutat,
marxa al seu poble natal
per assistir a la festa de casament d’uns amics de joventut. Un cop allà, constata que tot ha canviat i
que l’“edat de les il·lusions”
s’ha evaporat. Tot i que
l’autor no ho especifica, es
pot detectar fàcilment que
Puigdevall està fent referència a Girona i a Sant Feliu de Guíxols, la seva ciutat natal. ■

l debat sobre la problemàtica de l’execució de les obres escrites per a clavecí i la seva
versió per a l’instrument
posterior, el piano, dura
des de fa anys. Com fer la
translació de la riquíssima
literatura clavecinista de
l’antic instrument al que
comença la seva vida en
els anys finals del classicisme i rei absolut (o gairebé) del romanticisme
fins a dia d’avui? Beethoven va trobar la solució en
les seves darreres sonates. Crec que Sokolov, un
gran pianista, ha decidit
que, si traslladem tota
aquesta obra immensa a
un instrument tan diferent
com el piano, hem d’aprofitar tots els avantatges
que aquest ens ofereix: o
toquem en un clavecí tota
l’obra d’aquest període, o
ho traslladem al piano, la
qual cosa suposa enfocar
aquest tipus de música
amb tots els problemes de
traducció que implica
aquesta tasca tan complexa. La major part del públic es va decidir ahir per
aquesta darrera solució, i
la versió riquíssima i valent que va oferir Sokolov
de la música de Bach va
ser rebuda d’una manera
entusiasta. Per què no
plantejar-se la proposició
d’un Bach revitalitzat davant un instrument tan
meravellós com és el piano? Crec que aquest gran
creador, que va revolucionar la història de la música, hauria triat aquest ca-

Sokolov, dilluns, a Torroella de Montgrí ■ TONI LEÓN

mí: si s’interpreta al piano
la música de clavecí, essencialment la de Bach,
cal respectar i aprofitar la
seva tècnica i intentar fer
aflorar tota la riquesa interpretativa d’una música
que, com la de Bach –no
escrivia gairebé mai per a
cap instrument determinat–, transcendeix l’elecció dels instruments. Bach
portava dins la música i la
profunda emoció que conté aquest art –tot l’art–
enfront la tragèdia de l’ésser humà. El pensament
musical és, potser, l’art
que millor tradueix el problema de l’ésser humà davant la mort, i la fe de
Bach era ferma respecte a
l’existència divina. Avalo
totalment la visió magnífi-

Centenari
Montsalvatge
Eva Vàzquez
GIRONA

El govern de la Generalitat
va aprovar ahir la creació
d’una comissió d’honor,
encapçalada del president, Artur Mas, per tal de
definir el programa que
servirà per commemorar,
l’any vinent, el centenari

del compositor gironí Xavier Montsalvatge i Bassols (1912-2002). L’1 de
juliol passat ja es va constituir l’Associació Xavier
Montsalvatge Compositor, impulsada per la família amb l’objectiu de difondre l’obra del músic, gestionar el seu llegat i preparar la celebració d’un cen-

ca de Bach davant el problema de l’execució de la
seva música amb ambdós
instruments: o s’interpreta
la seva música al clavecí,
amb totes les restriccions
que això comporta, o s’interpreta al piano, amb tots
els avantatges que el pensament musical pot aportar. Opto per la solució Sokolov, valenta, decidida: el
pensament musical que
exposa el compositor disposa d’una segona fase, la
de l’intèrpret, i el que
aquest aporta és molt i
imprescindible. En una altra ocasió potser podríem
tractar aquest tema amb
més profunditat. El concert, un èxit indescriptible
i mitja dotzena de regals
de l’incansable intèrpret.

tenari que irradiarà les seves activitats a Girona,
Barcelona, Madrid i Nova
York . Tot i que encara s’ha
de definir el programa
d’actes, l’OBC ja ha anunciat que obrirà la temporada, el pròxim 1 d’octubre,
amb el Cant Espiritual del
músic gironí.
Montsalvatge, nascut
l’11 de març de 1912, és
considerat un dels compositors catalans més rellevants de música simfònica
del segle XX, però els impulsors del centenari es
proposen divulgar també
la seva exquisida obra escènica i de cambra. ■
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La coreògrafa Blanca Li presenta a Peralada ‘El jardín
de las delicias’, inspirat en un quadre d’El Bosco

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un edèn fet
d’obsessions
Roger Hodgson, durant el seu concert de dilluns a Cap Roig.
L’ex-Supertramp va recordar quan, l’any passat, el seu recital
es va suspendre per la pluja. “El públic va tenir molta
paciència”, va afirmar. ■ MARTÍ E. BERENGUER

Hodgson
supergran
Roger Hodgson
Festival Jardins de Cap Roig
Dilluns 1 d’agost

U

n any després del diluvi que va caure a
Cap Roig i que va
obligar a suspendre el
concert de Roger Hodgson, tant ell com bona part
del públic present al seu
concert de dilluns passat
al mateix escenari recordaven perfectament les
circumstàncies del 2
d’agost del 2010, quan
Hodgson va saber reconvertir aquella situació negativa en un moment inusualment màgic, passant
una bona estona amb els
seus seguidors, remullats
però extasiats per la seva
simpatia i amabilitat. “El
públic va tenir molta paciència”, recordava Hodgson en els camerinos després del concert que, finalment, es va poder celebrar
aquest dilluns 1 d’agost
sense incidències climàtiques i amb un públic plenament entregat a aquest
artista generós. En certa
manera, vam sortir guanyant amb l’ajornament
perquè, en aquesta gira,
Roger Hodgson no va amb
el format acústic i reduït
de les últimes visites, sinó
amb una gran banda for-

mada per tres eficients
músics canadencs i un bateria estatunidenc que donava molta força al conjunt. L’aposta de Hodgson
és molt clara: ara vol tocar
els clàssics de Supertramp amb la força dels
millors Supertramp, els de
la segona meitat dels setanta, amb els teclats i els
vents que eren la marca
de la casa. De fet, dels 21
temes que va interpretar,
només tres pertanyien a la
seva carrera en solitari. Al
marge d’un tribut als
Beatles amb Across the
Universe –“Sense ells,
possiblement jo no seria
aquí”, va dir–, Hodgson es
va concentrar en els discos de Supertramp editats
entre el 1974 i el 1982,
amb especial predilecció
per Crisis, what crisis?
(1975) –les crisis són cícliques– i Breakfast in America (1979), amb cinc temes de cada disc. Va obrir
el concert amb Take the
long way home i el va cloure, després d’assegurar-se
bé que no plouria, amb It’s
raining again. Van sonar
totes les imprescindibles i,
just abans dels bisos, va
oferir una magistral Fool’s
overture, la seva petita
gran simfonia sobre la II
Guerra Mundial.
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La ballarina i coreògrafa Blanca Li fa uns dies a Barcelona, on va presentar ‘Macadam, Macadam’ ■ MARTA PÉREZ

Valèria Gaillard
BARCELONA

Fa dos dies, com aquell qui
diu, estava a Barcelona
presentant un espectacle
hip-hoper, Macadam Macadam, al festival Grec.
Avui, la ballarina i coreògrafa granadina Blanca Li
(1964) es vesteix de llarg
per mostrar en el Festival
Castell de Peralada una altra de les seves creacions:
el ballet El jardín de las delicias.
Estrenat el 2009 en el
Festival de Dansa de Montpeller, El jardín és una
obra plena d’humor, amb
alguns tocs “gamberros i
cabareters” –tal com afirma la mateixa Li–, i que
beu directament de l’estètica d’un quadre que més
d’un tindrà al cap: El jardín
de las delicias, de l’holandès El Bosco, un pintor que
Dalí considerava el primer
surrealista de la història.
“És un quadre que

m’atreu des de ben petita i
crec que evoca el món contemporani amb les seves
obsessions”.
La coreografia imita

“La luxúria
sempre ha
existit, tot i que
cada època l’ha
explicada d’una
manera diferent”

aquest guirigall de cossos
que s’entrelliguen amb
moviments “molt animals”, i homes i dones que
es barregen de manera
sensual. “Han estat els mateixos personatges del
quadre els que m’han inspirat la coreografia, que
busca per damunt de tot

provocar emocions en
l’espectador”.
L’espectacle presenta
dos plans que, de mica en
mica, es van fonent l’un
amb l’altre. D’una banda,
els personatges del quadre,
que expressen les obsessions del pintor i, de l’altra,
el món contemporani. “El
més curiós és que no són
dos mons tan diferents, ja
que tots dos tenen la
sexualitat, la luxúria i la
perversió al centre. De fet,
sempre han existit, tot i
que cada època les ha explicades d’una manera
diferent”, assegura la
ballarina.
Blanca Li considera que
el quadre d’El Bosco és gairebé pornogràfic i adverteix que molta gent se sentirà sorpresa pel sexe que
conté l’espectacle: “Jo responc que tot és al quadre!”
Amb tot, la ballarina es fa
creus d’un fenomen molt
d’avui: “Em sorprèn l’ús
que es fa de la sexualitat

per a tot, fins i tot en l’àmbit
publicitari”.
Establerta a París, on fa
poc va treballar en el rodatge d’una pel·lícula, Cena de
amigos, de Danièle Thomson, encara en cartellera, Li
explora en les seves creacions els nexes entre diverses disciplines com ara la
gimnàstica, el circ, el cinema, la música... “La dansa
és un llenguatge universal
que implica molts estils, i
com a creadora vull tenir la
llibertat per utilitzar-los
tots: el flamenc, la dansa
clàssica, contemporània,
hip-hop...”, diu la ballarina,
que ara s’interessa per la
dansa electrònica.
Seguint aquesta línia, el
seu proper projecte és un
musical que té previst estrenar el juny vinent a Lió:
“Gira al voltant de tres
dones en crisi de la vida que
s’han de reinventar i munten un musical. Després
m’agradaria passar-lo al
cinema”. ■
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Guerín i
Albert Serra,
seleccionats
a Locarno
Redacció

BARCELONA

‘Los pasos dobles’ suposa la tornada, dos anys després, d’Isaki Lacuesta a la secció oficial a competició del festival de Sant Sebastià ■ TUSITALA P.C.

El director català porta les dues pel·lícules que ha fet amb Miquel
Barceló a competició i a la secció Zabaltegi del festival basc

Lacuesta fa doblet
a Sant Sebastià
Bernat Salvà

SANT SEBASTIÀ

El director Isaki Lacuesta
tornarà el mes que ve al
festival de Sant Sebastià,
on fa dos anys va competir
amb Los condenados, i ho
farà per la porta gran: les
dues pel·lícules que ha fet
a Mali en col·laboració
amb l’artista mallorquí Miquel Barceló seran al certamen. Los pasos dobles.
que anirà a concurs, plan-

teja una ficció inspirada
en l’escriptor, pintor i
aventurer francès François Augiéras. Barceló és el
seu alter ego en aquest
film, i protagonitza també
el documental Quaderns
de fang, un muntatge al
poble malinès de Gogolí,
on té el seu taller, de l’espectacle que va fer amb Josef Nadj Pasodoble.
Aquest documental de
Lacuesta es podrà veure a
Zabaltegi, secció en què

També hi seran
‘Arrugas’, ‘14
d’abril: Macià
contra
Companys’
i ‘Puzzled love’

també hi ha el film de Manuel Huerga 14 d’abril:
Macià contra Companys,
un fals documental que recrea l’enfrontament que
van protagonitzar els dos
polítics catalans el 14
d’abril de 1931. Aquesta
mateixa secció inclou
Puzzled love, una original
proposta de l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya), la història de la relació d’una parella explicada

a través de 13 episodis signats per alumnes de quart
d’aquest centre docent.
El cinema català també
estarà representat per Arrugas, pel·lícula animada
dirigida per Ignacio Ferreras que adapta la novel·la
gràfica homònima de Paco
Roca, guardonada amb el
Premio Nacional el 2008.
Més títols a concurs
El festival de Sant Sebastià va fer públic ahir els 15
títols de l’Estat espanyol
seleccionats en aquesta
edició. Destaca la participació en la secció competitiva del thriller d’Enrique
Urbizu No habrá paz para
los malvados i el retorn a
la direcció de Benito Zambrano (Solas) amb La voz
dormida. Fora de concurs
també hi haurà els darrers
films de David Trueba i Nacho Vigalondo. ■

La important presència
catalana en el Festival de
Sant Sebastià, que va pel
camí d’esdevenir una tradició, manté un cert paral·lelisme amb el Festival
de Locarno, que arrenca
avui mateix en aquesta localitat suïssa. Aparador
del cinema d’autor català
durant els darrers anys,
aquest any comptarà amb
dos cineastes de prestigi
en els grans festivals, José
Luis Guerín i Albert Serra.
D’una banda, es projectaran dues produccions del
realitzador Albert Serra.
Els noms de Crist és una
sèrie televisiva inspirada
en l’obra De los nombres
de Cristo (1586) de Fray
Luis de León i pensada per
a l’exposició Esteu a punt
per a la televisió?, del Macba. El senyor ha fet en mi
meravelles forma part
d’un encàrrec del CCCB,
en format de cartes audiovisuals creuades entre
Serra i el cineasta argentí
Lisandro Alonso, de qui es
projecta també Sin título
(Carta para Serra).
Una altra presència catalana a Locarno serà la
del director José Luis Guerín, que presentarà Memories of a morning, una
peça realitzada per encàrrec del Festival de Jeonju
sota l’epígraf Jeonju Digital Project.
El festival s’inaugura
avui amb l’esperada Super
8, produïda per Steven
Spielberg i dirigida per J.J.
Abrams, i s’espera, entre
d’altres, la presència de
Gérard Depardieu i Claudia Cardinale. ■

L’escola valenciana perd Josep Sanchis
Mor el dibuixant que
va donar vida al
cèlebre Pumby i al
Soldadito Pepe
Jaume Vidal
BARCELONA

Josep Sanchis, nascut a
València l’any 1932, va
morir ahir a la seva ciutat
nadiua, on serà enterrat
aquest migdia.
Tot i que també va treballar per l’Editorial Bru-

guera, Josep Sanchis representava l’antítesi de
l’editorial catalana que
oferia amb els seus personatges de còmic una versió agra de la vida. L’humor de Sanchis era molt
més blanc, característic
de les publicacions infantils valencianes com ara
Jaimito, en què l’any 1954
va aparèixer la primera
aventura del gatet Pumby,
que seria la seva més coneguda creació.
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Tant va ser així que el
dia de Sant Jordi de 1955
va sortir una capçalera
amb el nom del personatge. La revista superaria
mil números. Sanchis va
introduir a les històries
primeres de caràcter càndid un toc més modern i,
així, Pumby esdevindria
Superpumby i, també
acompanyat de la seva
promesa Blanquita i el
científic professor Chivete, viuria aventures de ca-

Portada d’un exemplar de
la revista ‘Pumby’

ràcter fantàstic en un ambient de ciència-ficció.
També va dibuixar El Soldadito Pepe i El Capitán
Mostachete.
En el moment de la davallada de les publicacions
infantils de còmic a principi dels 80, Sanchis va fer
adaptacions al còmic de la
versió amb personatges
reals de Mazinger Z.
Sanchis va conservar
tota la vida l’energia de
gran treballador i el con-

venciment en la feina que
realitzava. El 1991 va tornar al còmic amb la sèrie
Els fills de Pumby publicada en valencià a la revista
Camacuc. De Pumby també se’n va realitzar un
llargmetratge en què es
modernitzava el personatge. La seva promesa ja no
era la típica xicota complaent amb el promès, sinó una noia (gateta) decidida i amb personalitat
pròpia. ■
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El Granollers
perd la meitat
de la base de
l’equip

EL 9

Les dificultats
econòmiques que
passa el club han
propiciat la marxa de
set efectius de cop

El bàsquet i el
voleibol, de
dol a
Tarragona

La crisi econòmica
obliga el CBT i l’SPiSP
a renunciar a la LEB
Or de bàsquet i a la
superlliga de voleibol

La gira americana. Ja amb Adriano, Deulofeu i Gómez incorporats, el Barça jugarà avui a la matinada el segon
partit als EUA contra el Chivas, en un duel en què Guardiola ja va confirmar que Xavi i Piqué tindran uns minuts

Pep suma més efectius
Sergi de Juan
BARCELONA

El Barça continua amb la
seva preparació per terres
americanes per arribar en
perfectes condicions el dia
14 d’agost a la primera cita
important de la temporada, l’anada de la final de la
supercopa d’Espanya contra el Real Madrid al Bernabéu. Avui a la matinada,
els homes de Pep Guardiola disputaran el seu segon
amistós de la gira, el primer a Miami, contra el
Chivas de Guadalajara al
Sun Life Stadium, ja un
clàssic en partits de pretemporada, ja que serà la
quarta vegada que els
blaugrana i els centreamericans es veuran les cares
a l’estiu.
Sense els jugadors que
van disputar la copa Amèrica, que no s’incorporaran fins al 8 d’agost als entrenaments, havent perdut per lesió Jonathan Soriano i Ibrahim Afellay i
amb Puyol encara en ple
procés de recuperació del
genoll i amb alguns jugadors tocats, ahir Guardiola va rebre boníssimes notícies pel que fa a la recuperació d’efectius. Per començar, ja pot comptar
amb Adriano, que malgrat

que va disputar la copa
Amèrica amb el Brasil no
va participar en cap partit
i ha optat per reincorporar-se abans a la disciplina
de l’equip, que ahir en la
sessió el va rebre amb
aplaudiments. “He vingut
abans perquè no he jugat
partits en la copa Amèrica.
Primer s’ha de pensar en
l’equip”, va afirmar. El defensa brasiler té moltíssimes ganes de tornar-se a
posar a les ordres de Guardiola per poder arribar en
perfectes condicions a la
primera cita oficial de la
temporada. “Tinc moltíssimes ganes de començar
la temporada. Quan va finalitzar l’anterior ja sabíem que començaria amb
aquests partits contra el
Real Madrid. El dia 14 estarem al cent per cent”, va
dir Adriano, que està convençut que el Barça està
capacitat per repetir els
èxits de la temporada passada. També es va mostrar
il·lusionat amb la possible
arribada de Cesc. “Seria
un motiu de felicitat”.
Qui podria tenir uns minuts contra el Chivas és
Marc Muniesa, que ahir va
rebre l’alta mèdica després de recuperar-se d’un
trencament fibril·lar que li
ha impedit disputar el

mundial sub-20 de Colòmbia amb la selecció estatal.
També en tindran, tal com
ja va confirmar dilluns
Guardiola, Xavi i Piqué.
Afellay es va quedar a l’hotel fent treball de recuperació, mentre que Maxwell, amb una sobrecàrre—————————————————————————————————

Maxwell es va
entrenar al marge
però Muniesa va
rebre l’alta
—————————————————————————————————

Valdés, Busquets, Villa Xavi i Pedro van gaudir jugant amb els dofins. ■ FCBARCELONA.CAT

Visita al campus del Barça de representants del club

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mentre l’equip s’entrenava,
el director esportiu, Andoni
Zubizarreta, el vicepresident Josep Maria Bartomeu
i el director de futbol, Raül
Sanllehí, van visitar el grup
de 250 nens que participen
en el campus del FC Barce-

lona a Miami, i que per
quart any consecutiu forma
joves nord-americans amb
el segell de la Masia. “Són
nens que volen aprendre el
mètode d’entrenaments
que han seguit jugadors
que ara són els seus ídols,

com Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué”, va explicar
Oriol Sala, el màxim responsable de l’organització
d’aquest esdeveniment a
Miami. Bartomeu va assegurar: “Ens il·lusiona treballar amb nens”.

ga abdominal, va treballar
al marge juntament amb
Puyol, que ho va fer acompanyat dels fisioterapeutes. Ahir també es van
incorporar a la disciplina
blaugrana els flamants
campions d’Europa sub19, Gerard Deulofeu i Sergi Gómez, que han estat citats per cobrir les baixes
de Soriano i Afellay.
Malgrat la doble sessió
d’entrenament,
alguns
jugadors del Barça ahir
també es van poder relaxar amb una visita al Seaquarium Discovery Cove,
on van es poder ficar a la
piscina amb els dofins i jugar una estona amb ells.
Els escollits van ser Xavi,
Busquets, Valdés, Villa i
Pedro.

Jeffren, satisfet. Es mostra il·lusionat amb la seva propera aventura a l’Sporting de Portugal, ja que podrà gaudir dels
minuts que no ha tingut amb el Barça mentre el seu pare lamenta que el club volgués utilitzar-lo com a moneda de canvi

“Podré jugar amb regularitat”
S. de Juan
BARCELONA

Malgrat que formar part
del considerat com el millor equip del món és tot un
privilegi, a ningú se li escapa que a qualsevol futbolista el que li agrada és jugar.
I si és jove, encara més.
Aquest és un dels motius

pels quals Jeffren ha decidit marxar del Barça i
afrontar una nova aventura a l’Sporting de Portugal.
“Ho donaré tot. Me’n vaig
amb molta il·lusió. L’Sporting és un gran club en què
podré jugar amb la regularitat que no tinc al Barça i,
a més, també podré lluitar
per títols”, va afirmar un
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cop aterrat a l’aeroport de
Barcelona procedent de
Miami, on el primer equip
blaugrana continua de gira. L’extrem era plenament conscient que Guardiola no li podia garantir
uns minuts que per la seva
joventut no es poden
deixar escapar, i més després d’haver estat dos

anys jugant molt poc.
Dilluns Guardiola va voler desitjar-li molta sort en
la seva nova etapa i va elogiar l’actitud que havia
mostrat durant tot el
temps que l’ha tingut a les
seves ordres. El jugador no
marxa “dolgut” amb el
club, segons va explicar el
seu pare, Efrén Suárez, en

declaracions a la cadena
COPE, però aquest sí que
va lamentar que el Barça
l’hagués intentat utilitzar
“com a moneda de canvi”
sense parlar amb ells. El
club volia que Jeffren acabés a l’Udinese per abaratir el traspàs d’Alexis Sánchez, però el canari no volia jugar a Itàlia.

Jeffren i Guardiola, en la
imatge ■ AFP
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Futbol. Ahir es va presentar l’edició d’enguany, que enfrontarà dilluns i
dimarts de la setmana que ve el Barça, l’Espanyol, el Nàstic i el Girona

BREUS

Tot a punt a Tarragona per
rebre la copa Catalunya
Rubèn Miró
TARRAGONA

Puyol, Piqué, Busquets i Shakira, a Miami ■ EFE

Presenten l’acord amb la
Fundación Pies Descalzos
Barcelona. Després que dilluns passat s’anunciés un

El president de la FCF i representants dels clubs finalistes, en la presentació ■ J.C. LEÓN

El Barça, amb els jugadors del B i del juvenil
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La participació del Barça en
qualsevol competició esportiva sempre genera expectació. El conjunt blaugrana, però, arribarà a la copa Catalunya amb un equip
format bàsicament per jugadors del filial i el juvenil,

nent a tres quarts de deu
de la nit.
Fixar una data, prioritat
Principis d’agost sembla
un moment força idoni
amb vista a evitar en el fu-

844971-1039891J

La copa Catalunya ja espera vencedor a Tarragona.
El president de la Federació Catalana de Futbol,
Andreu Subies, va presentar ahir, juntament amb
representants dels quatre
clubs finalistes, la fase final de la competició, que
enfrontarà a la capital del
Tarragonès el Barça, l’Espanyol, el Girona i el Nàstic. El club grana, de fet, és
l’amfitrió del torneig, ja
que l’entitat celebra enguany el 125è aniversari.
Després de quadrar els
calendaris dels quatre
equips –sobretot el del
Barça, que és el que té més
compromisos– aquesta
edició del campionat, que
pertany al curs 2010/11,
es disputarà dilluns i dimarts de la setmana vinent al Nou Estadi.
L’equip amfitrió obrirà
el torneig dilluns enfrontant-se amb l’Espanyol en
una semifinal (7 de la tarda) i, a continuació, el Barça i el Girona se les heuran
en l’altra (3/4 de 10). Els
dos equips classificats disputaran la final dimarts vi-
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tal com va avançar el portaveu del club, Antoni Freixa.
“Voldríem venir amb el primer equip, però les circumstàncies del calendari
són les que són [el Barça juga l’anada de la supercopa
espanyola el diumenge de

tur els problemes de calendari que hi ha hagut en les
darreres edicions, tal com
va explicar el president de
la federació catalana, Andreu Subies, que espera fixar de manera permanent

la mateixa setmana] i hi aniran jugadors del segon
equip i del juvenil”, va explicar Freixa, que, tot i això,
està convençut que amb
aquesta configuració el
Barça “pot disputar amb
garanties la competició”.

la copa en el calendari futbolístic nacional: “És la
màxima competició oficial de la FCF, hem d’assegurar el seu prestigi entre
tots i trobar una data
definitiva”. ■

acord amb la Bill & Melinda Gates Foundation, el
Barça i Pies Descalzos van presentar a Miami una altra aliança solidària per la qual en sortiran beneficiats nens i nenes en risc d’exclusió social a Colòmbia
i als Estats Units. Aquest acord inclou la construcció
d’espais esportius i recreatius a Cartagena (Colòmbia) i Miami (EUA) i s’implementarà un projecte
d’educació a través del futbol. “L’educació és important. I si l’educació és amb futbol, molt millor, ja que
és una eina d’integració”, va dir la cantant Shakira,
presidenta fundadora d’aquesta fundació. ■ EL 9

“Contra el Barça estarem al
100%”, assegura Cristiano
Barcelona. Des de la concentració del Real Madrid a

la Xina, Cristiano Ronaldo ja escalfa motors pel doble enfrontament contra el Barça en la supercopa espanyola i ja va enviar un primer missatge a l’etern rival. «Quan arribi l’enfrontament contra el Barça estarem al 100%, ara hem de pensar només a continuar millorant», va comentar l’astre de Madeira que,
això sí, no va voler valorar la diferència de nivell que
hi podria haver entre ells i el Barça amb vista a la
temporada vinent. ■ EL 9
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BREUS
Suspenen la reforma
del torneig argentí
A causa de les crítiques amb què s’ha rebut a l’Argentina la decisió de la federació
(AFA) de fusionar la
primera i la segona divisió, una mesura ideada per afavorir el retorn del River a l’elit, el
màxim organisme del
futbol argentí va anunciar la decisió de mantenir el torneig tal com
està ara mateix. ■ EL 9

Pastore confirma
que jugarà al PSG El
mitjapunta argentí va
anunciar el que ja
tothom donava per fet
tant a Itàlia com a
França. El conjunt
parisenc pagarà més
de quaranta milions
per ell. ■ EL 9
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Somriure blanc-i-blau. Enmig de rumors de fugides,
Raúl Rodríguez desborda felicitat pel seu ascens a primera

“Vull retornar tot el
que m’han donat”
Marc Raymundo
BARCELONA

Raúl Rodríguez era el rostre alegre ahir a Sant
Adrià l’endemà d’haver
signat el contracte professional amb el primer equip
fins al 2013. “Estic molt
satisfet, orgullós i agraït.
Per mi és un pas important més perquè ja ho havia estat jugar amb el primer equip, entrenar-hi i
tenir força minuts.” El
central, que fa poc més

d’un any militava a la Grama, se sent com en deute
amb l’Espanyol. “Tinc el
desig de retornar tot el que
m’han donat.” També reconeix que el seu canvi
d’estatus ha estat meteòric. “Ha anat molt ràpid,
en arribar l’any passat ja
vaig jugar el Ciutat de Barcelona, però crec que he
agafat bé el ritme”.
Albín, una setmana KO
El rostre del jugador del
planter contrastava amb

el d’Albín, que ahir es va fer
un esquinç al turmell esquerre i estarà una setmana fora de combat, cosa
que no li permetrà disputar dijous el memorial Antonio Puerta ni la copa Catalunya el 8 i 9 d’agost. Dátolo amb un problema des
de divendres a la cuixa esquerra també es podria
perdre un duel en què sí
que hi haurà Osvaldo, que
ahir va arribar de Mèxic i
que aquest dies intentarà
dissipar el seu futur. ■

Raúl Rodríguez la nova aposta ferma de l’Espanyol ■ J.R

801175-1040259C

BREUS

Bermudo, lesionat deu dies
per un esquinç al lligament
Barcelona. El lateral esquerre del Sabadell David

Bermudo serà baixa els deu propers dies per culpa
d’un esquinç al lligament lateral intern del genoll
dret. Aquesta lesió li impedirà ser en el primer partit
oficial de la temporada aquest diumenge contra el
Terrassa en la copa Catalunya. Qui sí que hi podrà jugar serà Florian, que ja està recuperat de l’esquinç de
turmell que es va fer a Olot, i Joaquín també rehabilitat de les seves molèsties als isquiotibials. ■ EL 9

Futbol. És un migcampista ofensiu bolivià de dinou anys que la temporada passada va militar
al Salamanca, en què a causa de les lesions va jugar només 89 minuts en set partits

El Nàstic obté la cessió del
mig de l’Arsenal Galindo
R. Miró
TARRAGONA

El Sant Andreu, segon
semifinalista de l’Històrics
Barcelona. El Sant Andreu es va convertir en el segon

semifinalista del Torneig d’Històrics després de vèncer (1-0) contra el Terrassa i empatar (0-0) contra el
Sants. Quim Araujo, que va ser el nom propi en el
triangular, va donar el gol de la classificació en el primer partit en un gol de mitja volta. En el segon partit,
entre el Terrassa i el Sants, el domini va ser dels barcelonins que, tot i empatar (0-0), també en el tercer
partit van donar una bona imatge. ■ J.C.
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El Nàstic va tancar ahir la
cessió del mig ofensiu de
l’Arsenal Samuel Galindo,
que va ser presentat a la
tarda. El futbolista de dinou anys, format al Club
Real América i internacional amb les seleccions inferiors de Bolívia, ja coneix la segona divisió, ja
que la temporada passada
va militar al Salamanca.
Això sí, només va disputar
89 minuts repartits en set

duels. I és que problemes
burocràtics primer i una
fractura al peroné després
van impedir que tingués
continuïtat. L’objectiu del
mig ofensiu –una posició
que en principi estava coberta– és mostrar la seva
vàlua amb vista a convèncer el club gunner: “El que
importa és créixer. Em
vull consolidar per tornar
en les millors condicions”.
Peric, un punta a prova
El Nàstic també a incorporat a prova el davanter ser-

bi Milan Peric (25 anys). El
jugador, que ve del Kaposvari Rakoczi de la primera
divisió hongaresa i ha estat internacional sub-21
amb Sèrbia, tractarà de
convèncer el cos tècnic en
els pròxims dies.
Els grana, que demà a
les set de la tarda juguen
un amistós contra el València B, també estan pendents de la sortida de l’espanyolista Coro i del central del Tenerife Melli, ja
que formen part de la llista
de possibles fitxatges. ■

Samuel Galindo, ahir en la
presentació ■ R.M.
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Voleibol El canvi en la política de subvencions de l’Ajuntament de Tarragona
força el SPiSP a abandonar la Superlliga, seguint el camí del CBT i l’ADT

La tisorada condemna
ara el voleibol
Si cap gran canvi ho impedeix, la ciutat de Tarragona tindrà la temporada
que ve una sola entitat esportiva professional: el
Nàstic. I és que la dràstica
reducció en les subvencions als clubs que ha aplicat l’Ajuntament ha afectat també el Sant Pere i
Sant Pau, que ahir va
anunciar que renuncia a
seva plaça en la Superlliga
de voleibol. L’entitat cooperativista segueix així el
camí del CBT i l’ADT, que
també van decidir abandonaven el bàsquet professional arran d’una retallada del 36,5% (de 630.000
euros entre tots dos
equips a 400.000 per un
projecte únic), i deixar les
lligues LEB Or i LEB Plata
per l’EBA.
La retallada en l’aportació municipal al club de voleibol és d’un 41,2%, ja que
l’Ajuntament va comunicar-li que dels 340.000 euros que havia pactat en el
conveni el mes d’octubre
passat, només en rebria

200.000. Aquesta rebaixa,
doncs, no li dóna cap més
opció que abandonar el
projecte en la Superlliga,
fet que deixarà la màxima
competició estatal de vòlei
sense representació catalana –el Barça també va
renunciar a la seva plaça.
El portaveu de la junta
gestora del SPiSP, Martin
Pilar, va mostrar-se contrariat amb la política municipal i va dir que tot i que
el club “entén que l’Ajuntament pateixi una situació econòmica dolenta,
ara no és el moment de comunicar aquestes retallades, ja que hi va haver una
reunió i es va fer un pacte
amb l’alcalde fa deu
mesos”.
Un futur molt incert
Pilar va explicar també
que no es descarta tancar
la paradeta: “S’ha plantejat la desaparició del club.
Tot i que la intenció és continuar, després del que ha
passat no sabem quines
garanties econòmiques tenim a llarg termini per iniciar un nou projecte”.
De moment i en aques-
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Una jugada electoral?
La situació que estan vivint els clubs esportius a
Tarragona és dramàtica. Tot i rebre unes subvencions molt sucoses, els equips se senten traïts
per l’actual equip de govern. Així, en el bàsquet, el
CBT i l’ADT van signar els respectius convenis
l’hivern passat amb l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. La quantitat: 450.000 euros anuals per al
CBT durant deu anys i 180.000 euros per a l’ADT
pel mateix període de temps. Ara, set mesos després, i amb el mateix alcalde, ha arribat una tisorada implacable i inesperada. Els equips, amb les
inscripcions fetes, han hagut de negociar de pressa i corrents i abandonar la seva carrera en lligues
professionals. Si Ballesteros ha estat l’alcalde en
els últims quatre anys i coneixia perfectament els
comptes de la ciutat, per què va signar uns convenis que sabia que no podria complir? Per què
ha esperat tant per comunicar-ho als clubs sabent que no tindrien marge de maniobra? Quin
pes van tenir les eleccions municipals del maig en
tot això? Calen respostes. / RAFA MARRASÉ

ta situació incerta, la intenció de la junta gestora
és mirar de fusionar
l’equip professional cobrant el mínim i el de primera catalana i lluitar per
obtenir una plaça en alguna competició estatal, tot i
que és molt complicat,
perquè els calendaris ja es-

tan tancats.
L’Ajuntament no negocia
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Tarragona va deixar molt clar
que no té previst modificar les tisorades. La regidora d’Esports, Natàlia
Rodríguez, va afirmar que

Una acció de Xavi Mora i Vlado Stevovski, en un duel
entre el SPiSP i el Terol d’aquesta temporada ■ T.V.D.M.

“no hi haurà cap canvi en
les condicions que ha posat l’Ajuntament” i va afegir: “No ens en volem desentendre, però volem que
els diners destinats als
clubs arribin també a la
base, a part d’eixugar el
deute. Si s’ha de començar
des de zero s’hi comença”.

COMPRO OR
FINS 24 € GRAM

136375-1039866A

TARRAGONA

OPINIÓ

R. Marrasé / R. Miró

OroCat
Truqui gratis
gratis
Truqui

900 282
282 292
292
900
www.orocat.com
801175-1040127C
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BREUS

N’Dong en l’edició passada de la copa. / ■ ACBPHOTO

El Barça Regal fa oficial
l’acord amb Boni N’Dong
Barcelona. La continuïtat de Boniface N’Dong al Bar-

ça Regal ja és oficial, després que el club fes públic
ahir l’acord per una temporada més. N’Dong (2m13,
1977) complirà així tres cursos amb la samarreta
blaugrana. En els dos anteriors ha sumat vuit títols
–Eurolliga, lliga, supercopa (2), copa (2) i lliga catalana (2)– i en el darrer, tot i haver perdut protagonisme respecte al seu primer any, ha fet, de mitjana, 7
punts i 3 rebots en 12 minuts per partit. Amb ell, i a
en espera que es faci oficial –possiblement avui– l’arribada de Marcelinho Huertas, la configuració de la
plantilla queda pendent del fitxatge de CJ Wallace
–amb passaport comunitari. ■ EL 9

La segona moratòria de LEB
Plata s’allarga fins al dia 10
Barcelona. La segona moratòria decretada per la fe-

deració espanyola per tal de trobar equips per a la
LEB Plata s’allargarà fins dimecres, 10 d’agost. Fins
ara, i tot i l’ampliació del termini inicial, que expirava
el 8 de juliol, fins al passat divendres 29, hi ha confirmats dotze equips: el River Andorra, el Prat Joventut, el Barça Regal, l’Àvila, l’Aurteneche, el Tenerife,
l’Ourense, el Corunya, el Gandia, l’Azpeitia, l’Oviedo
i el Las Rozas. La idea és arribar als 14, un mal menor
després que en les bases de competició la FEB hi publiqués una lliga de 18. ■ EL 9

Marcel Granollers manté la
seva ratxa triomfal
Kitzbühel. El barceloní Marcel Granollers continua

en ratxa. Després de la seva victòria en el torneig de
Gstaad, ahir va superar sense problemes la primera
eliminatòria del torneig de Kitzbühel, a Àustria. Granollers va batre l’italià Filippo Volandri per 6-4 i 6-2.
També jugaran la segona volta Albert Montañés, Albert Ramos i Pere Riba.■ EL 9

Joaquim Rodríguez,
principal favorit a Burgos
Barcelona. El ciclista de Parets Joaquim Rodríguez

(Katiuxa), cinquè en el Giro d’aquest any, sortirà
com a principal favorit per a la victòria final en la 33a
edició de la volta a Burgos, que comença avui amb
una arribada a l’alt de Sant Juan del Monte. El recorregut és ideal per al ciclista català, ja que inclou quatre arribades en port de muntanya. Rodríguez, que
va ser quart dissabte en la clàssica de Sant Sebastià,
afronta la volta com una prova decisiva en la seva
preparació per a la Vuelta a Espanya, l’últim gran objectiu de l’any. Els seus principals rivals seran Samuel Sánchez (Euskaltel) i Denis Mentxov (Geox),
que també seran en la sortida de la pròxima edició de
la Vuelta. ■ EL 9
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L’extrem Ivan Nikcevic, a la imatge en un dels derbis catalans contra el FC Barcelona, és un dels noms propis que posa fi a la
seva etapa com a jugador del Granollers. L’any que ve jugarà a Valladolid ■ ORIOL DURAN

Handbol. Les dificultats econòmiques que passa el club vallesà han
propiciat la marxa de bona part dels seus jugadors de referència

Metamorfosi obligada al
Fraikin BM Granollers
Pere Gelada
BARCELONA

Les baixes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els entrenaments de pretemporada van arrencar
dilluns amb un munt de
canvis al Fraikin BM Granollers. Jugadors tan emblemàtics durant els darrers anys com el capità Álvaro Ferrer, el porter suec
Fredrik Ohlander, el lateral Salva Puig i l’extrem
Aleksandr Svitlica no continuen en el club vallesà,
que s’ha vist obligat a reinventar-se a causa de les dificultats econòmiques que
arrossega des de la temporada passada. La llista
d’absències
augmenta
amb Antonio García, Ivan
Nikcevic i Marc Pujol, tots
ells jugadors decisius a
l’hora de tancar l’última
lliga Asobal en el meritori
quart lloc, només superat
pels poderosos Barça Intersport, Ciudad Real –ara
BM Atlético– i Ademar
Lleó. Manolo Cadenas, que
continua al capdavant de
la banqueta, s’enfronta al
repte de reconstruir
l’equip amb un pressupost
més que ajustat. “Cal fer
un canvi d’equip i de mentalitat”, va comentar ahir
el tècnic lleonès en una entrevista a COM Ràdio.
Precisament, les preca-

Fredrik Ohlander ................................................................ Kölding
Álvaro Ferrer .............................................................. Ademar Lleó
Antonio García.......................................................... Ademar Lleó
Salva Puig ........................................................................................ Tolosa
Aleksandr Svitlica ................................................ GWD Minden
Ivan Nikcevic ...................................................................... Valladolid
Marc Pujol ..................................................................................... la Roca

Una pretemporada molt intensa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Conscient que cal treballar
a fons per assimilar els
nombrosos canvis abans
de l’inici de la lliga (10 de
setembre), Manolo Cadenas ha dissenyat una pretemporada molt intensa
per al Fraikin BM Granollers que fixa la primera parada pel 10 d’agost amb un
amistós contra el BM Aragó. Posteriorment (20 i 21
d’agost), toparà amb tres

rietats econòmiques, que
han arribat a posar en perill la continuïtat a la màxima
competició
de
l’handbol estatal –el club
sempre hi ha participat–,
han condicionat l’arribada
de reforços. De fet, la incorporació de més renom
és la del porter Gonzalo

grans de l’handbol continental, el Fuchse Berlín, el
Copenhaguen i el Montpeller, participants en
l’Schlecker Cup. El prestigiós torneig d’Estrasburg
(del 25 al 28 d’agost) també apareix en l’agenda del
Granollers, que tancarà la
preparació enfrontant-se
amb el Barça Intersport en
la Lliga dels Pirineus (7 de
setembre.)

Pérez de Vargas, cedit pel
FC Barcelona. Un jugador
jove amb un futur prometedor, igual que el central
Eloy Félez i el lateral esquerre Juan Antonio Vázquez, Chispi, que han
aterrat a Granollers procedents de l’Almeria i l’Antequera, respectivament.

Completen la plantilla jugadors procedents de
l’acreditat planter del
club: els extrems Ferran
Soler i Josep Reixach, el
pivot Pol Capdevila, i Alejandro González i Dani
Arguillas com a porters
suplents.
Il·lusió contra realitat
Pensar a repetir una temporada com la passada, recompensada amb la classificació per a la copa EHF,
sembla missió impossible
si es posen a la balança les
altes i les baixes. La permanència apareix com
l’objectiu més assumible,
tot i que Cadenas adverteix que serà la competició
la que posi l’equip al seu
lloc. En aquest aspecte, hi
ha dos factors que apareixen com a determinants
per definir la trajectòria de
l’equip: la il·lusió que aportin els joves, a partir d’ara
amb un pes més destacat
dins la plantilla, i el
rendiment de jugadors
com ara Aidenas Malasinksas, Drasko Nenadic
o Niklas Grundsten, que
estan cridats a liderar la
nova etapa. Igual d’important serà que el procés per
refer l’economia del club
avanci sense alterar el treball del grup. ■
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ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS •

Anuncis classificats
● MATARÓ Havana, casa en
venda reformada amb 3 hab.
dobles de sostres alts i bigues
de fusta, menjador, cuina office
de 18 m2, tipus provençal, terrassa. Casa típica de poble de
planta baixa i dos pisos. Ref.
30104
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140830

IMMOBILIÀRIES

Finques).

Ref.

● MIAMI PLATJA c/ Anubis
(urb. El Casalot), arrenglerada
cantonera de 3 hab., saló menjador ext., bany complet, lavabo, cuina equip., terrassa, porxo, pl. pàrquing, jardí, zona única. Preu 251.000 E. Ref. 493.
☎ 977 39 56 56
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134860

● MATARÓ local industrial en
venda d’obra nova de 178 m2 .
Diàfan, molta llum natural i
plaça de pàrquing inclosa. Molt
ben situat, amb bones comunicacions i accessos. Ref. 3312
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137958

APARTAMENTS
● DELTEBRE c/ Marinera,
apartament de 3 hab., 2 banys,
cuina indep., menjador gran,
traster, aire cond., terrassa.
Sentirà el mar!! Preu 119.000
E. Ref. 837.
☎ 977 70 69 44
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134859

CASES OCASIÓ
● DELTEBRE c/ Barracot, casa La Cava 90 m2, 2 plantes, 3
hab., menj. rús. llar de foc, cuina office, 1 bany, 1 terrassa
ampla i magatzem. Ideal famílies! Preu 165.000 E. Ref. 305.
☎ 977 70 69 44
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134858

● LA RÀPITA c/ Aurora, casa
dúplex de 103 m2, al centre, 3
hab., 2 cuines, menj., bany
complet, lavabo, 2 terrasses i
safareig. Tota reformada. Vine
a veure-la! Preu 147.000 E.
Ref. 854.
☎ 977 74 31 31
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134869

● MATARÓ Casa en venda de
200m2, 5 habitacions, 2 banys,
2 aseos, piscina i terrassa particular amb expectacular jardi,
acabats de qualitat, nova a estrenar. Ref. R 4240
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141263

Finques).

Finques).

Ref.

● MATARÓ centre, casa en
venda per reformar al seu gust,
amb moltes possibilitats, en
carrer cèntric i tranquil, en una
planta. Vingui a informar-se’n a
les nostres oficines. Ref. 63292.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan Finques). Ref. 117597.16823

● MATARÓ centre, casa orientada al mar, en venda. Per reformar. Ref. 3915
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140829

Finques).

Ref.

● MATARÓ local industrial en
venda de 550 m2 en planta baixa, 2 lavabos, instal·lació elèctrica i oficines muntades. Ideal
per comercial amb gran magatzem. Ref. 3683
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139704

Finques).

Ref.

● MATARÓ local comercial en
venda en planta baixa de 100
m2. Apte per a comerç o despatx professional. Preu a consultar. Ref. 8-3453
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137978

Finques).

Ref.

● MATARÓ Rda Alfons X el
savi: Local comercial en venda
de 445m2, amb amplia façana
o carrer. Ref. R 4126
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141249

Finques).

Ref.

● MATARÓ centre, local en
venda de 80 m2 rectangular i
amb petit pati al darrera. Ref.
3344
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.134324

Finques).

Ref.

● MATARÓ rda. Alfons X El
Savi, local comercial en venda
de 100 m2 amb dues persianes
al carrer. Zona de molt de pas.
Ref. 8-3810.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139686

Finques).

Ref.

Ref.

● MATARÓ Centre Casa unifamiliar en venda de105 m2, 2
habitacions i una suite, un
bany i una terrassa de 20 m2,
acabats de primera cualitat,
molta llum i pocs veins. Ref. R
4260
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141267

Finques).

Ref.

NAUS INDUSTRIALS
● ARENYS D’EMPORDÀ Nau
en venda de 507 m2, amb 9m
d’alçada ideal per magatzem
amb accés per camions i molt
bones comunicacions. Ref. R
4232
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141262

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial en
venda d’obra nova de 340 m2 i
90 m2 de pati. Molta llum natural i molt ben comunicada. Totalment diàfana. Ref. 3715
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.134322

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial
d’obra nova en venda de 4.400
m2 distribuïts en 3 plantes. Disposa de dos molls càrrega descàrrega. Ref. 10-3819
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139966

Finques).

(Comajuan
117597.139965

Ref.

Finques).

Ref.

● MARESME naus industrials
en venda d’obra nova des de
500 a 900 m2, diàfanes, 8,5 m
d’alçada, llum natural i entresolat per a oficines. Molt ben comunicades. Preu per a consultar. Ref. 10-3438
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137982

LOCALS i NEGOCIS

VENDES

● MARESME nau industrial aïllada de 5.600 m 2 en venda.
Diàfana, 10 m2 d’alçada, molls
de càrrega, zona d’aparcament
i amb molta llum natural. Amb
totes les instal·lacions fetes,
per entrar-hi d’immediat! Ref.
3818.
☎ 93 798 00 50

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial en
venda d’obra nova de 340 m2 i
90 m2 de pati. Molta llum natural i molt ben comunicada. Totalment diàfana. Ref. 3715
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.130771

Finques).

Ref.

● MARESME nau independent
a 4 vents en venda en solar de
1.500 m2, dividida en 2 plantes
de 500 m2 cada una, comunicades per muntacàrregues. Entrada de vianants i de vehicles
independent, oficines en molt
bon estat. Ref. 10-3255
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.120326

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial en
venda d’obra nova de 327 m2
en planta baixa + altell. Pati al
davant d’ús exclusiu de 197 m2.
Ref. 3353.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan Finques). Ref. 117597.29705

● MARESME nau industrial
d’obra nova en venda de 2.800
m2, dividits en 3 plantes. Montacàrregues de 3.000 kg de
grans dimensions. Molta llum i
fent cantonada. Ref. 3820.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan Finques). Ref. 117597.32438

● MATARÓ Nau industrial en
venda de 575m2, molt ben comunicada, diafana, costat jutjats. Ref. R 4269
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141272

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau en venda de
360 m2, en polígon industrial.
Sostre alt. Situació privilegiada
i molt bones comunicacions.
Ref. 30118
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140833

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial seminova en venda de 350 m2 +
altell , amb pati al davant, amb
molt bona ubicació, instal·lació
elèctrica i oficina. Per entrar-hi
sense haver de fer-hi res. Ref.
3454
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140861

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda de 4.000 m2 en polígon.
Ideal inversor amb possibilitat
d’inquilí. Ref. 3567
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139981

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda de 530 m2 en planta baixa. Diàfana amb llum natural, 1
lavabo, excel·lents acabats
amb façana envidrada, ubicació ideal per a empreses comercials amb zona de càrrega
- descàrrega i aparcament.
Ref. 10-3568
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.138035

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda de 5.000 m2 pati i montacàrrega exclusiu de càrrega i
descàrrega. Instal·lacions i oficines. Impecable. Ref. 2363
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.138034

Finques).

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda de 503 m2, molta llum
natural, 5,5 m d’alçada, 4 places de pàrquing i accés per a
vehicles. Ref. 10-3352.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan Finques). Ref. 117597.40775

● MATARÓ Nau industrial en
venda de 278 m 2. en planta
baixa, bona ubiació i comunicacions. Ref. R 3718
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ nau industrial en
venda de 100 m2 amb entresolat i zona de càrrega - descàrrega. Ref. 10-3386
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ Naus Industrials
en venda d’obra nova de 275,
500, 1000 i 3000 m2 en planta
baixa. Amb alçada de 8m, diàfanes i amb molta llum natural,
façana amb presència i molt visible, ben comunicades amb
AP-7 i C-32. Ref. R 3058
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ Nau en venda de
577m2 molt ben comunicada,
diafan, aprop dels jutjats. Ref.
R 4268
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141235

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.136075

(Comajuan
117597.141271

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda en polígon industrial de
763 m2, ben comunicadfa, fatxada en via principal. Ref.
R4242
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ nau industrial en
venda d’obra nova de 1.130 m2
en planta baixa + altell de 8 m,
diàfana i amb molta llum natural, façana en via d’accés principal a Mataró, al costat sortida
C-32. Pati de 1.300 m2 per càrrega i descàrrega de tràilers.
Ref. 3334
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ Nau industrial en
venda d’obra nova de 378 m2
en planta baixa. Amb alçada de
8m., diàfana amb molta llum
natural, façana amb presència i
molt visible, ben comunicada
amb AP-7 i C-32. Dos accessos separats al recinta amb fàcil maniobravilitat. Ref. 3067
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ nau industrial en
venda d’obra nova de 476 m2
en planta baixa i alçada de 8
m. Cantonera, diàfana i amb
molta llum natural. Façana en
via d’accés principal a la ciutat
de Mataró. Molt visible i ben
comunicada amb AP-7 i C-32.
Ref. 3063
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141230

(Comajuan
117597.141112

(Comajuan
117597.141039

Finques).

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.130774

(Comajuan
117597.140828

Finques).

Finques).

(Comajuan
117597.141273

Finques).

Ref.

Ref.

Ref.

● LA GRANJA c/ Deltebre, pis
seminou de 3 hab. ext. amb terrassa, gran menjador, cuina
reformada amb galeria, bany
nou i sòl de gres, aire cond. i
calef. Preciós! Preu 189.000 E.
Ref. 689.
☎ 977 55 36 36
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134864

OFICINES i DESPATXOS
● BARCELONA av. Meridiana
al costat Sagrera. 80 m2, ideal
inversionistes. 130.000 E/mes.
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140804

PARCEL·LES i TERRENYS
● MARESME parcel·la industrial en venda per a edificar de
1.380 m2, immillorable situació.
Ref. 3763
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
Finques).
Ref.
117597.139714

● MARESME parcel·la industrial en venda de 642 m2. Ref.
3866
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140862

Finques).

Ref.

PÀRQUINGS
● MATARÓ centre, plaça de
pàrquing en venda. Ref. 3507
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140863

Finques).

Ref.

PISOS NOUS

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134868

● LA RÀPITA c/ Sant Jaume,
pis de 54 m2 en zona de platja,
2 hab., 1 bany complet, menj.
amb accés a terrassa i traster.
Molt bonic! Preu 158.000 E.
Ref. 796.
☎ 977 74 31 31
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134865

● MATARÓ àtic seminou en
venda amb 4 hab. (1 tipus suite), cuina amb galeria, 1 bany,
sala menjador de 25 m2, molt
ben distribuït i amb acabats de
qualitat. Bones vistes i plaça
de pàrquing amb traster. Ref.
2-3420
☎ 93 798 00 50

Finques).

Ref.

PISOS OCASIÓ
● AMPOSTA av. Santa Bàrbara, zona Cap. Pis de 90 m2, 4
hab., bany complet, cuina indep. i saló menjador. Totalment
equipat per entrar-hi a viure.
Un regal! Preu 150.199 E. Ref.
719.
☎ 977 70 69 44
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134854

● AMPOSTA c/ Alacant, Pis
de 3 hab., saló menjador, cuina
indep. i bany complet. Tot exterior. Un regal! Preu 98.272 E.
Ref. 632.
☎ 977 70 69 44
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134857

● ARGENTONA -Baró de Viver Pis en venda de 2 habitacions, cuina, mejador, 1 bany,
acabats de qualitat, zona residencial tranquila a un minut del
centre. Párking opcional. Ref. R
4135
☎ 93 798 00 50

Finques).

Ref.

● MATARÓ 1a línia de mar,
àtic en venda amb espectaculars vistes a mar, 4 hab., menjador, cuina, 2 banys i terrassa
de 40 m2. Zona amb tots els
serveis: Renfe, taxis i a 5 min
de la platja. Ref. 2-3496
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137985

● MATARÓ centre, planta baixa d’obra nova de 63 m2, amb
2 hab., 2 banys, cuina i sala
d’estar menjador. Molta llum i
amb acabats de qualitat. Pàrquing i traster opcional. Ref.
3873
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140812

● LA RÀPITA c/ Aragó, pis de
78 m2 en zona de platja, 2 hab.
dobles, 1 bany complet, terrassa amb vista al mar i muntanya. Vingui a veure’l! Preu
155.000 E. Ref. 485.
☎ 977 74 31 31

(Comajuan
117597.137970

Ref.

● MATARÓ nau industrial seminova en venda de 350 m2 +
entresolat, amb pati davanter,
en molt bona ubicació,
instal·lació elèctrica i oficina.
Per entrar-hi sense haver de
fer-hi res. Ref. 3454
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137979

● MATARÓ Balanço i Boter
Nau en venda de 450m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues.Bones comunicacions. Ref. R 4279
☎ 93 798 00 50

Finques).

Ref.

● MATARÓ Centre planta baixa en venda de 3 hab., 1 bany,
menjador i cuina amb sortida a
pati. Ref. R4252
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141119

Finques).

Ref.

● MATARÓ Centre Pis en venda d’una habitació, menjadorsala d’estar, cuina americana,
bany i balcó. Ref. R 4204
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141255

Finques).

Ref.

● MATARÓ centre, pis en venda de 3 hab., molt ben distribuït, zona dia (menjador amb
sortida a terrassa i cuina amb
galeria). Zona nit (2 hab. + 1
bany i 1 hab. suite). Per entrarhi! A prop Renfe i platja. Ref. 23511
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137988

Finques).

Ref.

● MATARÓ Eixample, pis de
90 m 2 amb terrassa, sostres
alts amb bigues de fusta. Disposa de 2 hab., 1 bany, menjador i cuina. Pocs veïns i molta
llum natural. Ref. 4109
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140814

Finques).

Ref.

● LA CANONJA c/ Marina,
espectacular pis de 3 hab.,
completament exterior, cuina
amb claror, sala menjador i 1
gran terrassa amb vista preciosa. Preu 128.000 E. Ref. 698.
☎ 977 55 40 55

● SANT PERE I SANT PAU
bloc Las Américas, magnífic
pis seminou de 2 hab. dobles
amb arm. de paret i 1 amb balcó, àmplia cuina office, llum.
menj. amb accés a terrassa,
bany complet. Molt cèntric.
Gaudiràs les vistes! Preu
195.908 E. Ref. 670.
☎ 977 20 33 33

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134862

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134873

● LA CANONJA camí Vell de
Reus, planta baixa de 85 m2, 3
hab., cuina equipada, bany
complet, saló menjador molt
ampli i pati de llums. Un regal!
Preu 135.000 E. Ref. 896.
☎ 977 55 40 55

● SANT PERE I SANT PAU
bloc San Andrés, pis de 3 hab.,
àmplia cuina, acollidor menjador, bany complet. Tot exterior i
molta llum. Gaudiràs les vistes!
Preu 151.000 E. Ref. 150.
☎ 977 20 33 33

(Comajuan
117597.141251

Finques).

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134863

Ref.

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134871

● SANT PERE I SANT PAU
bloc San Francisco, pis ampli
de 4 hab. (1 suite amb balcó),
lluminós menjador amb terrassa, cuina office amb galeria, 2
banys, calef. Pàrquing inclòs.
Molt bones vistes. Una gran
llar! Preu 250.000 E. Ref. 318.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134877

● SANT PERE I SANT PAU
bloc Sant Jordi, pis tot ext. de 3
hab. (2 dobles), ampli saló
menjador de 2 ambients, lluminosa cuina office, bany complet i ext., calef. Totalment acollidor! Preu 144.000 E. Ref.
736.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134874

● SANT PERE I SANT PAU
bloc Sant Lucas, fantàstic pis
ext. de 2 hab. dobles, cuina office reform., ampli saló menjador, bany complet, calef. Molt
assolellat. Totalment acollidor!
Preu 162.168 E. Ref. 865.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134870

● SANT PERE I SANT PAU
bloc Sant Simon, pis tot reformat de 2 hab. dobles i gran
menjador amb terra de parquet, llum. cuina office, bany
complet i ext. Totalment acollidor! Preu 147.500 E. Ref. 873.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134875

● SANT SALVADOR av. Arquitecte Jujol, ampli pis de 3 hab.
ext., gran saló menjador en
molt bon estat, bany amb dutxa, cuina de gas ciutat i sortida
a terrassa tancada amb persianes d’alumini. Ben ubicat i a 5
min de Tarragona. Un regal!
Preu 132.000 E. Ref. 702.
☎ 977 20 33 33

● TARRAGONA c/ Lleó, impecable pis de 2 hab. tot ext., finca cantonera amb molta llum,
balcó, parquet. Totalment acollidor! Preu 153.000 E. Ref. 913
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139543

● TARRAGONA c/ Lleó, part
baixa, pis 2 hab., bany complet, cuina office, ampli saló
menjador, tot ext., aire cond.,
calef., tot reformat. Tot una llar!
Preu 130.000 E. Ref. 731.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139544

● TARRAGONA c/ Mallorca,
increïble pis de 72 m2 de disseny, 1 hab., tot reformat, terra
de parquet, moderna cuina totalment equipada, aire cond., al
centre. Preu 160.000 E. Ref.
797.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.137189

● TARRAGONA c/ Prat de la
Riba, fantàstic pis de 2 hab. dobles, gran saló menjador amb
accés a terrassa, bany i cuina
per estrenar, a/c i traster. Preciós! Preu 187.000 E. Ref. 031.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139541

● TARRAGONA c/ Reial, pis
de 2 hab. dobles molt llum.,
gran saló menjador, cuina indep., bany complet, zona en
expansió a prop de Centre Comercial. Per a enamorats! Preu
130.000 E. Ref. 610.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.138166

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134882

● TARRAGONA c/ Sant Andreu, pis de 3 hab. (1 doble),
cuina equip., saló menjador,
llum, bany complet, pati i balcó.
Un regal! Preu 139.900 E. Ref.
034.
☎ 977 24 97 00

● SANT SALVADOR av. Montsant, pis de 3 hab., 1 bany, cuina equipada, a/c, tot reformat,
ampli i molt lluminós. Vingui a
veure’l! Preu 130.000 E. Ref.
679.
☎ 977 20 33 33

● TARRAGONA c/ Sant Pere,
àtic 1 hab., cuina equipada, accés a àmplia terrassa, bany
complet, a/c. Per a enamorats!
Preu 106.000 E. Ref. 218.
☎ 977 24 97 00

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139542

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134878

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138168

● SANT SALVADOR av. Sant
Salvador, pis d’origen de 3
hab., bany complet, terrassa,
ampli menjador, cuina exterior.
Vingui a veure’l! Preu 120.000
E. Ref. 777.
☎ 977 20 33 33

● TARRAGONA c/ Soler, pis
de 4 hab. amb 2 grans terrasses, cuina i bany nous, ascensor. Molt acollidor i cèntric!
Preu 220.000 E. Ref. 719.
☎ 977 24 97 00

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134881

● TARRAGONA av. Andorra,
fantàstic pis amb pàrquing
inclòs, terrassa 60 m2, 2 hab.,
menjador amb terra de parquet, cuina equipada, bany
nou, aire cond., ascensor. Un
regal! Preu 195.000 E. Ref.
274.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.137190

● TARRAGONA av. Andorra,
pis amb ascensor de 2 hab.,
cuina americana, menjador
amb balcó, exterior i molt lluminós. Molt acollidor. Un regal!
Preu 110.000 E. Ref. 277.
☎ 977 24 97 00

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135796

● TARRAGONA c/ Ventallols,
preciós pis acabat de reformar,
3 hab., cuina office a estrenar,
bany modern, aire cond. Tot
per estrenar. El pis dels seus
somnis! Preu 190.000 E. Ref.
326.
☎ 977 24 97 00
● TARRAGONA l’Arrabassada, fantàstic pis seminou de
115 m2, 4 hab. amb pàrquing i
traster, moderna cuina, 2
banys complets, zona com.
amb piscina. A 500 m de la
platja. Ideal famílies! Consulti
preu. Ref. 795.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.135799

● TARRAGONA c/ Apodaca,
bonic apartament al centre,
hab. doble indep., bany complet, saló menjador amb molta
llum, reformat. Per entrar-hi a
viure! Preu 106.000 E. Ref.
150.
☎ 977 24 97 00

● TARRAGONA nucli antic,
pis de 2 hab. dobles, gran saló
menjador, cuina indep. amb accés a galeria, bany amb plat de
dutxa gran, traster inclòs. Preu
175.000 E. Ref. 115.
☎ 977 24 97 00

● TARRAGONA c/ Estanislau
Figueras, pis cèntric de 3 hab.,
bany complet, saló menjador,
cuina office equipada, planta
baixa. Ideal famílies! Preu
196.000 E. Ref. 445.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139539

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134895

● TORREFORTA c/ Prades
(Blocs Iqua), preciós pis de 1a
planta, ext., reform., 3 hab. dobles, saló menjador amb accés
a balcó, cuina molt confortable,
bany complet. El pis dels seus
somnis! Preu 180.000 E. Ref.
338.
☎ 977 55 36 36
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134894

● TORREFORTA c/ Prades,
pis ext. de 4 hab. (2 dobles),
saló menjador llum. amb accés
a balcó, cuina i bany reformats.
Ideal famílies! Preu 150.000 E.
Ref. 606.
☎ 977 55 36 36
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134896

● VILA-SECA c/ Antonio Gaudí, preciós pis de 3 hab. dobles
i una gran menjador cantoner
de 24 m2, amb un pati de 14
m2. Tot reformat. Ideal famílies!
Preu 197.000 E. Ref. 097.
☎ 977 39 56 56
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134902

● VILA-SECA c/ Joan Maragall, gran pis de 3 hab., 1 bany
complet, cuina equipada, zona
excel·lent, per entrar-hi a viure,
econòmic. Preu 150.196 E.
Ref. 620.
☎ 977 39 56 56
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134897

● VILA-SECA c/ Requet de
Fèlix, pis de 3 hab. (2 dobles),
bany complet, cuina indep.
amb safareig, saló menjador
lluminós amb sortida a balconada. Tot ext. Parquet. A/C.
Asc. Ubicat en zona comercial.
No deixis escapar aquesta
oportunitat! Preu 172.000 E.
Ref. 210.
☎ 977 39 56 56
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134904

● VILA-SECA c/ Tenor Josep
Foraster, preciós pis de 4 hab.
(3 ext.), ampli saló menjador
indep. i amb sortida a terrassa,
cuina amb galeria, 2 banys, calef. Ideal famílies! Preu 176.000
E. Ref. 734.
☎ 977 39 56 56
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134899

● VILA-SECA Rambla Catalunya, pis de 3 hab. tot reform.,
menjador amb sort. a balcó,
bany, cuina i traster. Molta llum.
Preu 167.000 E. Ref. 045.
☎ 977 39 56 56
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134898

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137188

● TARRAGONA nucli antic,
pis reformat a estrenar, tot exterior, 3 hab., preciós menjador
amb moderna cuina, bany a
estrenar, halògens. Tot nou a
estrenar. Edifici rehabilitat. Preciós! Preu 169.000 E. Ref. 657.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.138165

● BARCELONA G. Via - Pl.
Cerdà. Estudi moblat. Inclòs
llum i aigua.
510 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141763

● BARCELONA St. Andreu Pl. Mossen Clapés, estudi moblat i equipat.
420 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140758

● BARCELONA Acacies-Garcilaso Estudi moblat. Llum i aigua inclòs en el preu.
580 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141340

● BARCELONA C. Lafont-Piquer estudi, terrassa.
425 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140921

● BARCELONA Gràcia c/ Maria - Gran de Gràcia. Estudi
moblat.
550 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141177

● BARCELONA Gran de Sant
Andreu moblat, 1 hab.
550 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140790

● BARCELONA Hor ta, c/
Mestre Serradesamfer, moblat,
1 hab.
450 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141296

● BARCELONA Punxet-Mitre
moblat i equipat, 1 hab., calefacció, exterior.
630 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140759

● BARCELONA Riera Sant
Miquel - Trav. de Gràcia, buit, 1
hab.
550 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141342

● BARCELONA Sant AndreuAv.Meridiana Estudi moblat,
àtic, terrassa.
475 E/mes Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141341

● BARCELONA Santaló-Madrazo, estudi buit, àtic, terrassa.
490 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140781

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138167

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139540

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135798

● TORREFORTA c/ Montblanc, pis reformat ext. d’1 hab.
doble (abans 2), gran saló
menjador, cuina amb safareig,
bany complet. Per a enamorats! Preu 144.300 E. Ref. 693.
☎ 977 55 36 36

● BARCELONA Sibelius-Mallorca, moblat, 1 hab. exterior
550 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140757

LLOGUERS
APARTAMENTS
● BARCELONA zona «M» Torres i Bages. Estudi moblat,
àtic, terrassa.
400 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140928

● BARCELONA Sant Andreu Pl. Mossèn Clapès. Moblat, 1
hab., àtic, terrassa.
640 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141762

● BARCELONA Zona universitària C/Sor Eulàlia d’Anzizu.
Estudi moblat.
500 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140752

● MATARÓ apartament de lloguer amb vistes al parc central,
molt lluminòs, d’una hab., salamanjador amb cuina americana i terrassa. Ref. R4227
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141105

Finques).

● MATARÓ Apartament en lloguer amb vistes al parc central,
molt lluminós, d’una habitació,
saló-menjador amb cuina americana i terrassa. Ref. R 4227
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141260

Finques).

Aquestes targetes
no d o n e n d in e r s ,
però n’estalvien molts
Amb la targeta podeu disfrutar d’una gran varietat de serveis
gratuïts i ofertes 2x1: teatre • cinema • concerts • fires •
esports • parcs aquàtics • parcs infantils • parcs d’atraccions •
excursions • cursets • gastronomia • gimnàs • vídeos • estètica
• serveis socials • viatges • llibres • agendes • anuaris...

El Club del Subscriptor d’El Punt Avui. Tel. 902 22 10 10 (feiners: matí de 8 a 2 i tarda de 4 a 6)
www.clubdelsubscriptor.cat
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Ref.

Ref.

● BARCELONA Zona Clot c/
Gabriel i Galan. 120 m2
1.400 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141000

● CABRERA DE MAR Local
industrial en lloguer de 250 m2.
+ 50 m2. d’altell amb oficines.
Sense columnes, acces per a
trailers Ref. R 4308
☎ 93 798 00 50
Finques).

Ref.

● MATARÓ Local industrial comercial de lloguer de 350 m2
en planta baixa amb àmplia
façana per exposició. Ref. R 93905
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141238

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial en
lloguer de 60m2, 3 persianes al
carrer, 10,5m de façana. Ideal
oficines o comerç. Zona de
pas. Ref. R 4137
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141252

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local industrial en
lloguer de 350m 2 en planta
baixa + 60m 2 de pati. Ref. R
4208
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141257

Finques).

Ref.

● MATARÓ local comercial de
lloguer de 130 m2 + altell. Accés per a furgonetes i instal·lació elèctrica. Situat davant d’una escola. Ref. 4070
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140823

Finques).

Ref.

● MATARÓ local comercial al
centre en lloguer apte per cualsevol negoci. Ref. R 4230
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141261

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial de
236m2 en lloguer al centre de
mataro zona comercial i de
pas. Ref. R 4287
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141276

Finques).

Ref.

● MATARÓ -Cerdanyola Local
de lloguer en planta baixa de
50m2, diàfan i amb 1 aseo. Ref.
R 3891
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141237

Finques).

Ref.

● MATARÓ av. J. Recoder, local comercial de lloguer de 100
m2 + soterrani i lavabo, en carrer de molt de pas; apte per a
botiga. Ref. 7-3790
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139727

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141287

Finques).

Ref.

● MATARÓ Camí Fondo, local
de lloguer de 45 m 2, àmplia
façana amb aparador. Ideal petit comerç o despatx professional. Ref. 3476.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140819

Finques).

Ref.

Ref.

Finques).

Ref.

● MATARÓ centre, local comercial de 97 m2 en planta baixa. Dues persianes al carrer.
Terra de parquet. Preu per consultar. Ref. 4002
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140822

Finques).

Ref.

● MATARÓ Pl. Cuba: local comercial molt cèntric al costat
de la plaça de Cuba. Amb moltes possibilitats. Situat en carrer de molt de pas per a vianants i vehicles. Ref. R3996
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141070

Finques).

Ref.

● MATARÓ Pla d’en Boet Local industrial en lloguer de 492
m2. en planta semi-sòtan. a peu
d’autopista. Ref. R 4255
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141266

Finques).

Ref.

● MATARÓ Rda. Alfons X El
Savi Local Comercial en lloguer de 400m2 amb aparadors.
Disposa de 1 lavabo i zona de
càrrega i descàrrega. Ref.
R4309
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141286

Finques).

Ref.

● MATARÓ Rda. Barceló. Local comercial de lloguer, d’obra
nova. Sup. de 363 m2, tancament amb vidre, alçada + 5 m..
Zona molt transitada i nova zona residencial. Ref. 2654
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141035

Finques).

Ref.

● MATARÓ Ronda Alfons X El
Savi Local Comercial en lloguer de 400 m 2 amb aparadors. Disposa de 1 lavabo i zona de càrrega i descàrrega
Ref. R7-3955
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141243

Finques).

Ref.

● MATARÓ Torre d’Ara Local
en planta baixa de 158m2 en
edifici singular de 14 plantes
orientat al mar situat a principal
via d’accés a Mataró i ven comunicat amb C-32 i pròxim estació de renfe. Ref. R 4141
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141253

Finques).

Ref.

● MATARÓ Torre d’Ara: local
en planta baixa de 158 m2 en
edifici singular de 14 plantes,
orientat al mar, situat a la principal via d’accés a Mataró i ben
comunicat amb la C-32 i pròxim a estació de Renfe. Ref.
R4141
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141092

Finques).

Ref.

● MATARÓ Torre d’Ara: local
de lloguer en planta baixa de
1.282 m2 en edifici singular de
14 plantes, orientat al mar i situat a la principal via d’accés a
Mataró i ben comunicat amb la
C-32 i pròxima estació de Renfe. Ref. R4148
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141095

Finques).

Ref.

● MATARÓ zona Jutjats nous,
local de lloguer en planta baixa. Amb instal·lacions, fàcil càrrega i descàrrega. 137 m2. Ben
comunicat. Ref. 30131
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140824

Finques).

Ref.

● ARGENTONA nau de 540
m2 en dues plantes amb pati de
475 m2. Molt bona comunicació, accés autopistes C-32 i C60. Ref. 3972
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140852

Finques).

Ref.

● MARESME Nau en lloguer
de 1.575m 2 en planta baixa.
Alçada 5m, accés per a camions de gran tonatge. Ref. R
3921
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141239

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial
d’obra nova de lloguer de 735
m 2 amb bons accessos i
excel·lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de 700
m2. Ref. 3658
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140857

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
de lloguer de 250m2 en planta
baixa, diàfana amb llum natural. Fàcil accés per càrregadescarrega. Ref. 3787
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141056

Finques).

Ref.

● MARESME nau de lloguer
de 837 m 2amb pati exclusiu.
nau cantonera amb molta llum
natural i excel·lent presència.
Inclou 14 places de pàrquing.
Totalment diàfana. Entrada nau
i oficines independent. Ref.
R4201
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141098

Finques).

Ref.

● MARESME Nau Industrial
en lloguer de 535 m 2 amb 6
places d’aparcament. Molt bona presència i facil carga i descarga. Ref. R 4014
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141244

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
d’obra nova en lloguer de 550
m2 amb molt bones comunicacions i accessos amb AP-7 i C32. Pati privat. Ref. R 3660
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141234

Finques).

Ref.

● MARESME Nau en lloguer
de 525 m2 en planta baixa. Altura 5 m, 2 aseos, accés per
camions de gran tonelatge.
Ref. R 3922
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141240

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
obra nova en lloguer de 790m2
amb bons accessos i
excel.lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de
700m2. Ref. R 3657
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141233

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial de
lloguer de 450 m2, en planta +
200 m 2 de pati, alçada 8 m.
Nau independent, ben comunicada i bons accessos. Ref.
3773
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140848

Finques).

Ref.

● MARESME nau de lloguer
de 525 m 2 en planta baixa,
alçada 5 m, 2 lavabos, accés
per a camions de gran tonatge.i comunicat amb C-32. Ref.
9-3693
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139716
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Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial de
lloguer de 360 m 2 en planta
baixa + altell per a oficines,
porta d’entrada per càrrega i
descàrrega, alçada 4 m. Ref.
3770
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140840

Finques).

(Finques Lafont). Ref. 130746.140768

Ref.

Ref.

PISOS OCASIÓ
● BARCELONA Mare de Déu
del Port- Mineria. Buit. 3 hab.
600 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141298

● MATARÓ local industrial de
lloguer de 430 m 2 en planta
baixa, dues portes d’accés i
bones comunicacions. Ref.
3798
☎ 93 798 00 50

● BARCELONA Berlín - Pl.
Centre, buit, 4 hab., exterior,
pàrquing inclòs.
820 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34

● MATARÓ local industrial de
lloguer de 405 m2, molt lluminós, bona ubicació i bons accessos. Ref. 3906
☎ 93 798 00 50

(Finques Lafont). Ref. 130746.141766

(Comajuan
117597.140821

(Comajuan
117597.140818

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● MATARÓ Local industrial en
lloguer, sup. 250 m2, dins el nucli urbà, ben situat, apte també
per a oficines. Ref. R 1496
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141229

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial de
lloguer en planta baixa de
1.165 m2, ideal per a grans superfícies i supermercats. Molta
llum natural i ben comunicada
amb autopistes. Fàcil càrrega i
descàrrega. Ref. R 3851
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141236

Finques).

Ref.

● MATARÓ local industrial de
lloguer de 530 m 2 en planta
baixa, alçada 7 m, moll de càrrega - descàrrega per a camions mitjans. Ref. 9-2557
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.124662

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial de
lloguer de 600 m2. Molta llum
natural i ben comunicada amb
autopistes. Fàcil càrrega i
descàrrega. Ref. 3933
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140853

Finques).

Ref.

● MATARÓ Balançó i Boter,
nau de lloguer de 450 m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues. Bones comunicacions. Ref. 4125
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140849

Finques).

Ref.

● MATARÓ Les Hortes nau de
lloguer de 683 m2 alçada 4.6 m
amb divisions per despatxos i
instal.lació elèctrica, 2 lavabos.
Dos entrades independents.
Ref. 3772
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140847

Finques).

Ref.

● BARCELONA Clot - c/San
Juan de Malta - Edison. Sense
mobles, 2 hab.
550 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708
(Finques Lafont). Ref. 130746.141776

● BARCELONA Marina-Caspe buit, 3 hab., exterior.
620 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141744

● BARCELONA Roger de
Flor-Mallorca Sense mobles, 3
hab., pàrquing inclòs.
1.000 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708
● TARRAGONA c/ Reial, pis
reformat de 100 m2, 4 hab., 1
bany a estrenar, menjador amb
cuina americana a estrenar,
a/c, sense mobles. Preu 600
E/mes. Ref. TA928.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139548

● TARRAGONA centre, pis
seminou de 2 hab., 2 banys,
moblat, calef., ascensor, menjador amb terrassa, cuina equipada. Possibilitat de pàrquing.
Preu 650 E/mes. Ref. TA075.
☎ 977 24 97 00
● TARRAGONA l’Arrabassada, pis de 120 m 2, 3 hab., 1
suite, 2 banys complets, menjador amb accés a terrassa,
calef., a/c i pàrquing inclòs.
Preu 750 E/mes. Ref. TA643.
☎ 977 24 97 00

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134889

(Comajuan
117597.139695

Finques).

Ref.

OFICINES i DESPATXOS
● BARCELONA Av. Meridiana
(«M» Sagrera), 70 m2.
400 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141186

● PINEDA DE MAR Brasilian
Girls PK2
☎ 634 053 506 24 h.
Ref. 0.5038143

Preu màx: xarxa fixa 1,18
euro/min. Xarxa Mòbil 1,53
euro/min. IVA inclòs
Majors 18 anys ATS S.A.
Apt.de Correus 18070
28080 Madrid

● RECIÉN DIVORCIADA.
Atractiva. Rica. Busco sexo.
Pago yo.
☎ 636 366 297

Ref. 0.5038762

TAROT

MARILUZ

Ref. 0.5038754

RELAX 803
● «CHICAS CALIENTES» jóvenes y maduras, buscan
hombres mayores de 18 años
para relaciones esporádicas.
☎ 803 544 009
Ref. 0.5038425

● WWW.HLAPALOMA.COM
Intimitat i discreció. 42/52 E
sense límit ni recàrrec per
temps. C/ La Paloma, 24. Pàrquing propi
☎ 93 412 43 81

SOLUCIONA TUS DUDAS DE:
trabajo, amor, salud y dinero

806 544 007
Fijo 1,18 €/min, móvil 1,53 €/min. May. 18 a. AP 3075. 43006 Tarragona.

Tarot de les
Prediccions

Preu màx: xarxa fixa 1,18
euro/min. Xarxa Mòbil 1,53
euro/min. IVA inclòs
Majors 18 anys ATS S.A.
Apt.de Correus 18070
28080 Madrid

Preu màx.: xarxa fixa 1,18 euro/min. Xarxa Mòbil 1,53
euro/min. IVA inclòs Majors 18 anys. ATS S.A.
Apt. de Correus 18070 28080 Madrid

El millor
i el més bonic
d’aquest món
no es pot veure
ni tocar…,
però se sent
amb el cor

Preu màx.: xarxa fixa 1,18 euro/min. Xarxa Mòbil 1,53
euro/min. IVA inclòs Majors 18 anys. ATS S.A.
Apt. de Correus 18070 28080 Madrid

972 18 64 14

806 51 62 00

CLASSIFICATS

Preu màx.: 1,18 €/min xarxa fixa; 1,53 €/min xarxa mòbil.
IVA inclòs. Majors de 18 anys.
Der Magier S.L. Apt. de Correus 422. CP 17001 Girona.
Clàusules LOPD i LSSICE a www.textolegal.es

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139546

(Comajuan
117597.141241

● MATARÓ Pol. Industrial, nau
industrial de lloguer de 635 m2,
molta llum natural, acabats de
qualitat, pati privat per a càrrega - descàrrega i accés des
del carrer. Ref. 9-3742
☎ 93 798 00 50

Ref. 0.5038763

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139545

● TARRAGONA Part Baixa,
pis moblat de 4 hab., cuina
equipada i reformada, bany reformat, amb dutxa. Per entrarhi a viure. Preu 650 E/mes.
Ref. TA095.
☎ 977 24 97 00

Ref.

RELAX
● ENCUENTRAM: Agencia de
contactos necesita hombres
para sexo con señoras.
☎ 649 009 850
Ref. 0.5038758

(Finques Lafont). Ref. 130746.141775

● MATARÓ Pla d’en Boet Nau
en lloguer en planta baixa de
900 m2+pati. Disposa d’oficines
i dos accesos d’entrada per
trailers. Molt ben comunicada
amb autopista C-32. Ref. R93938
☎ 93 798 00 50
Finques).

● REGAS. DISCRECIÓ absoluta. Habitacions elegants. No
es limita el temps. 49 i 70 E.
Pàrquing gratuït. C/ Regas, 1012.
93 238 00 92
☎
www.hregas.com

SERVEIS

● TARRAGONA Rambla Vella,
pis amb ascensor, acabat de
reformar totalment, 3 hab.,
bany nou, cuina equipada,
halògens. Preciós! Preu 650
E/mes. Ref. TA100.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134890

● TARRAGONA zona mercat,
pis reformat de 3 hab., sense
mobles, menjador amb cuina
americana equipada, a/c, ascensor, parquet. Preu 550
E/mes. Ref. TA046.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139549

Preu màx: xarxa fixa 1,18
euro/min. Xarxa Mòbil 1,53
euro/min. IVA inclòs
Majors 18 anys ATS S.A.
Apt.de Correus 18070
28080 Madrid

119292-1010866T

● MATARÓ Balanço i Boter
Nau en lloguer de 450m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues.Bones comunicacions Ref. R 30113
☎ 93 798 00 50

Finques).

● MATARÓ centre, local comercial de lloguer de 50 m2 +
120 m2 de magatzem, en carrer
de doble direcció i àmplies voreres, 2 persianes, instal·lació
elèctrica. Ref. 3731
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140816

LOCALS i NEGOCIS

(Comajuan
117597.141285

(Comajuan
117597.139687

Finques).

119292-1040208J

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139547

● MATARÓ centre, local de lloguer de 500 m2 tot obert a 500
m2 de pati exclusiu. Ideal per a
llar d’infants, centre de dia...
Ref. 7-2311
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.138995

103431-1034860A

Ref.

Ref.

ALTRES
● LA FRANÇA. Màxima discreció. De 45 E a 100 E. Pàrquing pròpi gratuït. No ni ha límit ni recàrrec per temps. C/ La
França Xica, 40.
☎ 93 423 14 17 www.lafransa.com
Ref. 0.5038764

119292-1040210C

Finques).

● TARRAGONA Part baixa,
ampli apartament d’1 hab.,
menjador amb cuina americana, moblat i equipat. Reformat.
Ascensor. Preu 500 E/mes.
Ref. TA019.
☎ 977 24 97 00

Finques).

● BARCELONA Berlín - pl.
Centre. 60 m2. 600 E/mes.
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34

119292-1010867T

(Comajuan
117597.141046

(Comajuan
117597.141232

● ARGENTONA nau industrial
de lloguer de 622 m 2 , amb
montacàrregues, molta llum
natural, pati amb zona de càrrega i descàrrega, accés per a
camions, aparcament, magnífiques comunicacions. Ref.
4031.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
Finques).
Ref.
117597.140854

● MARESME nau industrial
d’obra nova de lloguer de 735
m 2 amb bons accessos i
excel·lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de 700
m2. Ref. 9-3658
☎ 93 798 00 50

103431-1021804®

Ref.

NAUS INDUSTRIALS

814287-1019005F

Finques).

● MATARÓ Zona l’Havana
Apartament d’obra nova de lloguer, cuina americana, 1 hab.,
bany. Ref. 3571
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ Centre Local en
lloguer de 1.050 m2 en planta
baixa, alçada 8m, sense columnes amb 30 m de façana.
Ref. R 3654
☎ 93 798 00 50

119292-1016195F

ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS

(Comajuan
117597.141256
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119292-1040206C

● MATARÓ Apartament en lloguer de 2 habitacions i terrassa, aprop de l’estació i pocs
veïns. Ref. R 4206
☎ 93 798 00 50

|

119292-1040207C

|

52 Anuncis classificats

| 53

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 3 D’AGOST DEL 2011

3

Apunts

Sants

Dimecres

Pere. Bisbe
Lídia. Deixeble de Sant Pau

3 d’agost del 2011

El temps

avui.elpunt.cat/serveis/eltemps

SURT
6.48 h

CREIXENT
6 agost

NOVA
30 juliol

ES PON
21.06 h

PLENA
13 agost

■ ONCE

MINVANT
21 agost

Demà

Sorteig 2 d’agost

D

A

05
10

D
20
10

D

1010

1020

A
102
0

A
D

l'Alguer

Ruixats i xàfecs a partir de mig matí
Fins a mig matí el cel es mantindrà mig ennuvolat en general, amb núvols més abundants a la meitat oest
del país. A partir de llavors la nuvolositat s’estendrà al Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est i
litoral, deixant el cel entre mig i molt ennuvolat. A partir de mig matí s’esperen ruixats i xàfecs d’intensitat
entre feble i moderada, sovint acompanyats de tempesta, i localment amb calamarsa i fang. Les
temperatures màximes baixaran lleugerament.
La mar: A les tres costes hi haurà marejol, amb àrees de maror al matí a la costa Daurada.
Demà: La nuvolositat minvarà al llarg del matí deixant el cel serè; tot i això, a la tarda creixeran nuvolades
a punts de muntanya.

Neu

Vent fluix Moderat Fort

número

ESTACIÓ

Temperatures Pluges (l/m2)
Abans
Màx. Mín. Ahir
d'ahir

Amposta
Amposta
Banyoles
Banyoles
Barcelona
Barcelona-Barcelona
Berga
Berga-Santuari
de
El Perelló
El
El Vendrell
El
Girona
Girona
La Bisbal d'Empordà
La
La Seu d'Urgell
La
Lleida
Lleida-Raimat
Òdena
Òdena
Olot
Olot
Roses
Roses
Sabadell
Sabadell-Sabadell
Tarragona
Tarragona-Tarragona
Tàrrega
Tàrrega
Ulldemolins
Ulldemolins
Vallirana
Vallirana
Vielhae Mijaran
Vielha
Vila-rodona
Vila-rodona
Vilassarde
deMar
Mar
Vilassar
Alacant SP
Alicante,
Andorra SP
Andorra,
Castelló de
Castellon
delalaPlana
Plana
Palmade Mallorca
Palma
Perpinyà SP
Perpinyà,
València SP
València,
Berlín GM
Berlin,
Brussel·les
Brussels,
BE
Londres UK
London,
Madrid SP
Madrid,
París FR
Paris,
Praga EZ
Prague,
Roma IT
Rome,

27.5
29.4
27.7
25.6
28.2
30.3
29.4
28.5
29.5
32.1
30.4
29.9
26.7
28
28.4
32.2
28.4
27.5
28.6
28.7
27.5
29
25
28
29
28
28
23
24
28
29
27
23
29

21.4
18.1
20.3
15.4
21.5
20.5
18.7
18.5
15.6
19.9
17.2
16.5
21.9
17.3
21.9
18.8
17.6
19.3
15.8
18.4
20.8
23
10
23
22
21
22
15
17
17
18
18
12
21

0 0.8
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oclús

Fred

euros

0.434 ................................................................. 200
434 ................................................................... 20
34 ......................................................................... 6
4 .............................................................. 1,50
8 (desena de miler) ................ 1,50

■ TRIO
Sorteig 2 d’agost

5

2

9

■ SUPER 10
Sorteig 2 d’agost

01
27
43
56

06
31
49
57

15
32
50
60

23
33
51
61

26
36
55
67

Diana: 23

04 07 16
23 24 26
Complementari

Reintegrament

34

6

Guanyadors

euros

6
1
5+C
0
5
120
4
5.825
3
104.154

655.156,67
0,00
2.140,17
23,27
4,00

■ LOTO 6/49

INFORMACIÓ METEOROLÒGICA
24 HORES. 807 012 012.
Cost màx.: fix: 0,41 €/min.; mòbil: 0,76 €/min.

Càlid

terminacions

Sorteig 2 d’agost

Temperatures d’ahir i precipitacions d’abans
d’ahir i d’ahir fins a les 20.00 hores.

Calitja Boirina Boira Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta maror

euros

80.434 ............................................... 35.000
80.433............................................................. 500
80.435 ............................................................. 500

■ BONOLOTO

A
Sol Clarianes Núvols alts Ruixats Pluja Ennuvolat Tempesta Pedra

80.434

Temperatures i pluges

Isobàric d’avui
g
al migdia

El joc

Sorteig 30 de juliol

16 38 41
42 48 49
D

Complementari

Reintegrament

9

7

Anticicló Depressió

Jòquer 744290

6
5+C
5
4
3

L’horòscop

avui.elpunt.cat/serveis/horoscop

TAURE
21/04-20/05

BESSONS
21/05-21/06

CRANC
22/06-22/07

LLEÓ
23/07-23/08

VERGE
24/08-23/09

Jugaràs amb millors cartes en el
terreny sentimental:
no dubtis a llançarte a una nova conquesta.

Et sentiràs atabalat
a la feina, pren-t’ho
tot amb calma i
deixa que les coses
vagin sortint per si
soles.

Parlar clar amb la
teva parella és el
que hauries de fer.
Necessiteu tenir les
coses clares perquè
tot tiri endavant.

Coneixeràs persones afins a tu, amb
les quals podràs
compartir coses
que són importants
per a tu.

És bon moment de
planejar un viatge
amb la teva parella,
per trencar la rutina
i donar una empenta a la relació.

No deixis que ningú
et digui el que has
de fer. Fes cas de la
teva intuïció i si et
veus amb cor de
fer-ho no ho dubtis.

BALANÇA
24/09-23/10

ESCORPiÓ
24/10-22/11

SAGITARI
23/11-21/12

CAPRICORN
22/12-20/01

AQUARI
21/01-18/02

PEIXOS
19/02-20/03

Demanar favors pot
ser la solució. No
dubtis a fer-ho, les
teves amistats més
properes n’estaran
encantades.

Continua com fins
ara, no deixis que
una petita discussió
o una petita equivocació et tregui
aquest bon humor.

Sigues conscient de
quantes persones
estan disposades a
ajudar-te i en rebràs
totes les energies
que necessites.

Sentiràs que estàs
tocant el cel amb
les mans. Estima i
deixa’t estimar, ara
és el que millor et
pot anar.

Avui la confiança i
la falta de perjudicis
et permetran un
acostament amb la
teva parella. No deixis que això canviï.

Pots tenir un dia difícil a la feina, però
a casa hi trobaràs
algú que farà que
acabis el dia de manera molt relaxada.
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euros

0
0
3
160
2.849

838.950,20
9.950,71
1.639,43
61,47
10,35

■ EUROMILLONES
Sorteig 2 d’agost

05 08 14
24 33
Estrelles 03

814287-1033103V

ÀRIES
21/03-20/04

Guanyadors

Precio máximo: 1,18 €/min Red fija, 1,53 €/min Red móv. IVA incluido.
Mayores de 18 años. Der Magier SL.
Apdo. Correos 422. CP 17001 Girona. Cláusulas LOPD y LSSICE en www.textolegal.es.

08

■ PRIMITIVA
Sorteig 30 de juliol

06 18 27
29 35 44
Complementari

Reintegrament

46

4

|
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Serveis i oci

www.avui.cat/serveis/entreteniments

Efemèrides Jordi Soler / Toni Strubell

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

왘1492. Cristòfor Colom, camí de descobrir el Nou Món.

왘1826. Coronació del tsar Nicolau I de Rússia a Moscou.
왘1906. Els governs britànic i xinès signen a Pequín un

Amb el propòsit d’obrir una nova via de navegació cap a
les Índies per l’oest, Cristòfor Colom, al capdavant d’un
petit estol de tres naus, va iniciar a Palos de la Frontera
(Huelva) la singladura que l’havia de dur a l’altra banda
de l’Atlàntic. Després d’una escala tècnica a les Canàries,
va prosseguir la travessia, en què no van faltar, per la seva excepcional durada i la incertesa del destí final, conats
de motí de les tripulacions. Per fi, el 12 d’octubre van albirar la costa d’una illa anomenada Guanahani (a les actuals Bahames), i que Colom va rebatejar com a San Salvador. / Imatge: http://es.wikipedia.org

Escacs Joan Segura (10026)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Blanques juguen i
guanyen. El bàndol blanc
es va imposar de manera
alliçonadora aprofitant les
febleses de l’enroc
adversari. Partida Short Petursson, torneig de
Yilburg, 1992. Com
continuaríeu l’ofensiva?

tractat pel qual les dues parts es comprometen a respectar la independència del Tibet.
왘1907. S’expedeix a Barcelona la matrícula número 1
d’automòbils a un cotxe de la marca Hispano-Suiza.
왘1914. França, Bèlgica i la Gran Bretanya declaren la
guerra a Alemanya.
왘1940. L’URSS s’annexiona formalment les repúbliques
bàltiques d’Estònia i Lituània. Dos dies més tard, faria el
mateix amb l’altra república bàltica, Letònia.
왘1969. Sagnants disturbis a Belfast, que duraran 16 dies.

La tira Joan Tharrats

joantharrats@hotmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

居 居 居尯居
居 居 居 屁
屃居 屁局尽 屁
居屃居尳屁屄居
居 居 居 层
居屄尲 居屄层
屄居 居 居尰居
居 居 居 居

Sudoku Nekane Igande

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

NIVELL ALT

Solucions d’ahir

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Escacs (10024)
1. ... C5C +;
2. R1T - D8TD +;
3. A1A - DxA mat.

Sudoku
NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al 9 sense que es repeteixin. El
número no es pot repetir tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

Encreuats Miquel Sesé (6823)

www.olissip.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Horitzontals:
1. Eina agrícola que és per totes
bandes. M'hipoteco de per vida. 2.
Salsa de Maó. Fem el procés invers al
de l'adsorció. 3. Estima la dida. Un sac
ben rebregat. Esbandí tota la roba. 4.
La més ràpida al Far West. Una que
sap i pot remenar la cua. Rínxol. 5. Un
parell de catets. Tenen una inclinació
desmesurada al plaer carnal. Delimiten
la porteria. 6. Habita en pisos per
moblar. Vocals que fan truita. D'un
sabor fort i irritant. Cinquanta-un
romans. 7. De segona mà. Sensació
que produeix una manca d'aire. 8.
Enmig de l'andana. Musulmà. Cridòria
evident. 9. Creem, inventem alguna
cosa. Nàusea arquitectònica. Sempre
és la primera. 10. Cuc una mica de
color vermell. Sense ni un sol desnivell.
Alumne d'una acadèmia militar. 11.
Redueix a miques. En el mateix grau.
Prolongació citoplasmàtica de la
neurona. 12. Mig diàmetre. Àvies. La
més blanca. En quin lloc. 13. Sentit a
mitges. Zones de penal. Protuberància
arrodonida i dura. 14. Incitar, de
paraula o acció. Opinions compartides
per tots els membres.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 54

Verticals:
1. Molt cortès amb tots els altres. Força
variada, sense repeticions. 2. Conjunt
de brancons tallats. Bèsties de llarga
cua. Exèrcit de terra. 3. Rialler de
mena. Mamífer carnívor mustèlid. 4.
Peó que ha estat decapitat. Ocell
daurat. Pèrdua patològica de la
comprensió del llenguatge. La millor
carta sense jòquers. 5. Alguna. Conjunt
de bótes. Remar endarrere. 6.
Desagradables, penosos. Al capdamunt
de la Rambla. Magistrat lleidatà. 7.
Perdi la cua darrere la porta. Examen
en el que cal parlar. Aprofita la cadira
lliure. 8. D'obra o de morter. Que s'ha
apropiat d'una cosa en detriment dels
altres. Dues de gener. 9. Barcelona.
Agrego al servei d'una entitat. Petita
badia. 10. Em sap greu haver-ho fet.
Cap cosa més. Afecta els adolescents
per la cara. El centre de la canoa. 11.
Deixa un alè que tomba. Feixuga de
moviments. Enganxà a la universitat.
12. Lligarà com el mariner. Ben xopa.
Centre històric de Roma. 13. Alfabet
eslau. Emigració en massa. 14. El de
socors és un delicte que no auxilia els
altres. Molt poc intenses.

NIVELL ALT

Encreuats (6825)
(

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Cinemes

Cinema en
català

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

http://www.gencat.cat/
llengua/cinema

Barcelona

Betty Anne Waters

20.30

Cars 2

■ ALEXANDRA

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00-22.00
16.30-19.30-22.30

12.10

Harry Potter y las reliquias...

Bébés

14.00

Kung Fu Panda 2

Cirkus Columbia

10.05

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.15-22.15

Ciudad oculta

10.20

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

21.30-23.00

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

El hombre de al lado

16.05-18.05-20.05-22.10

El mundo es grande y la felicidad...

16.00-18.05

16.00-18.10-20.20-22.30

20.10-22.20

Los pitufos

17.00-19.15

En un mundo mejor

12.00

Medianoche en París

La doctrina del shock (V.O.S.E)

11.55

Paul

Le père de mes enfants (V.O.S.C)

14.10

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)

11.00

Templario

Silencio de amor

16.10-18.20-20.25-22.35

The Beatles: Love (Cirque... (V.O.S.E)
Una mujer en África

13.30

16.15-18.15-20.15-22.15

Valeria descalza

10.15

Vivir de la luz

16.00-17.50-19.40

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

16.15-18.25

Blackthorn (Sin destino) (V.O.S.E)

18.05-22.10

El hombre de al lado

16.10-18.30-20.35-22.30

El mundo es grande y la felicidad... (V.O.S.E) 16.00-18.10
20.10-22.20
La noche que no acaba

16.00-18.00

Los pitufos

Barcelona: Cinemes Girona.

20.40-22.40

18.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

Colom i la Casa Reial Catalana.

■ RENOIR FLORIDABLANCA

16.00-18.15

Barcelona, abans que el temps...

Del poder (V.O.S.E)

Barcelona, abans que el temps
ho esborri. Barcelona: Alexandra.

La prima cosa bella (V.O.S.E)

16.00-20.05
16.00-18.20-20.30-22.35

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.05-18.10-20.15-22.15
Un cuento chino

22.50

16.10-18.15-20.20-22.25

Floridablanca, 135. Metro L1-L2 Universitat. 93 426
33 37. www.cinesrenoir.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: www.cinentradas.com

16.00-18.05-20.10-22.20
22.00
16.10-20.00-22.30

■ RENOIR LES CORTS

Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 33 32 31. www.cinesa.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador Venda
anticipada: www.servicaixa.com

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

16.00-18.00-20.00

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

16.05-20.30

Blackthorn (Sin destino) (V.O.S.E)

22.00

■ CINESA DIAGONAL MAR 3D

Cena de amigos (V.O.S.E)

18.20-22.35
16.05-20.25

Amigos

16.30-18.30-20.30

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

Rbla. Catalunya, 90. Metro L3-L4 Pg. de Gràcia. 93
215 00 26. www.cinealexandra.com. Dimecres no
festius dia de l’espectador Venda anticipada:
servicaixa.com

Bad teacher

18.10-20.15-22.20

El fin es mi principio (V.O.S.E)

Beginners (principiantes)

16.20-18.30-20.40

El hombre de al lado

16.05-18.05-20.05-22.10

La prima cosa bella (V.O.S.E)

16.00-18.15-20.30-22.40

Un cuento chino

16.10-18.05-20.05-22.05

■ ARENAS CINEMA GAY

Cars 2

Yankuba

14.15

El Nuevo Mundo
Grbavica, els secreto de...

12.00-15.30-18.30
10.30-13.45-17.00-20.20

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

20.20-22.35

Blitz

15.05-17.30-20.00

Cars 2

16.00-18.20

Harry Potter y las reliquias...

17.00-20.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.00-19.00-22.00
16.00

Kung Fu Panda 2
16.20-18.20

‘Los pingüinos del Sr. Poper’

22.30

Kung Fu Panda 2

■ ARENAS DE BARCELONA
MULTICINES
Bad teacher

Betty Anne Waters

16.20-18.25

Bad teacher

19.00

■ LAUREN GRÀCIA

Cars 2

17.00

Cars 2

Harry Potter y las reliquias...
Harry Potter y las reliquias...

Eugeni d’Ors, 12. Metro L3 Les Corts. 93 490 55 10.
www.cinesrenoir.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: www.cinentradas.com

Catalunya 902 101 212 i www.telentrada.com

■ CINESA MAREMAGNUM 3D

16.15-22.00

Els barrufets

19.15-22.00

Harry Potter i les relíquies...

16.30
16.10-18.15-20.20-22.25
19.25-22.10

La prima cosa bella

22.30

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.40-22.50

La víctima perfecta

16.10-18.10-20.10-22.10

La prima cosa bella

20.25-22.30

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.20

Cars 2

16.00-18.10-20.20

Linterna Verde

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.10-20.15-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

Harry Potter y las reliquias...

20.00-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10-22.15

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

La prima cosa bella

16.00-18.10

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Bailén, 205. Metro L4-L5 Verdaguer. 93 457 32 11.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: www.servicaixa.com

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Medianoche en París

Linterna Verde

16.15-19.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00-22.00

Los pitufos
Los pitufos

16.00-18.00

Passi el que passi
Paul
Templario

16.00-19.00-22.00

Transformers 3

21.00

20.20-22.15

16.00-18.00-20.00-22.00
16.45-19.15-22.00

Betty Anne Waters

16.10-19.05-22.00
16.00-18.05-20.10-22.15

Pequeñas mentiras sin importancia...

16.00-19.00-22.00

Templario

16.10-19.05-22.00
16.00-18.05-20.10-22.15

Aribau, 5 i 8-10. Metro L1-L2 Universitat. 902 42 42
43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

Amigos

16.05-18.10-20.15-22.20

Betty Anne Waters

19.10-22.10

Cars 2

16.10

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

16.15-19.15-22.15

16.30-19.10-22.00

La víctima perfecta

16.20-18.15-20.20-22.30

Cars 2

17.00

Fast and furious 5

16.15-19.00-22.00

Harry Potter i les relíquies...

16.15

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.15-20.20-22.25

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Nuestra canción de amor
Paul

16.00-18.00
16.00-18.15-20.30-22.45
16.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario
Transformers 3

19.30-22.20

Pge. Andreu Nin, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

22.45
18.10-20.20

Cars 2

16.00-18.15-20.30

Cars 2

16.45

Cars 2

16.15

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

16.15-19.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10-22.15

Los pitufos

16.00-18.05-20.10-22.15

Paul

16.00-18.05-20.10-22.15

Templario

19.10-22.05

16.00-18.00-20.10-22.20
16.00-18.15-20.30-22.45

Colom i la Casa Reial Catalana...

17.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Confucio

20.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.10-20.20-22.30

El fin es mi principio

20.35

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

18.30-20.30-22.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Nuestra canción de amor

16.00-22.30

Paul

Passi el que passi

19.00-22.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

16.00-18.15-20.30-22.45
22.30
17.00-19.15-22.00

Callejón sin salida (V.O.S.E)

16.05

El cuchillo en el agua (V.O.S.E)

20.30
18.00-22.30

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)

Bad teacher

22.35
16.00-18.10-20.25

Repulsión (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

16.35-19.10-22.10

Una mujer en África (V.O.S.E)

Kung Fu Panda 2

16.00-17.50
16.30-18.25-20.25-22.35

Linterna Verde

17.00-19.25-22.25

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.35-18.40-20.35-22.40

Los pitufos

16.10-18.25-20.30-22.35

Paul

16.00-18.05-20.10-22.30

Templario

19.40-22.10

Pg. Maragall, 415-417. Metro L5 Horta. 93 429 42 72.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 i
www.servicaixa.com

■ LAUREN UNIVERSITAT
Bad teacher

22.30

Cars 2

16.45

Harry Potter y las reliquias...

19.25-22.10

Vivir de la luz (V.O.S.E)

18.20-22.30
16.00-20.30
16.00-18.05-20.15-22.30

Torrijos, 49. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.
www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ VERDI HD
Cena de amigos (V.O.S.E)

16.00-18.00-20.15-22.30

El fin es mi principio (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.15-22.30

El hombre de al lado

16.00-18.05-20.15-22.30

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.15-22.30
Silencio de amor (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.15-22.30

Verdi, 32. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.
www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ YELMO CINEPLEX ICARIA

Linterna Verde

17.00-19.30-22.15

Bad teacher (V.O.S.E)

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

Los pitufos

16.10-18.15-20.20-22.25

Paul

16.10-18.20-20.30-22.40

Pelai, 8. Metro L1-L2 Universitat. 93 412 50 60.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 i
www.servicaixa.com

15.45-17.45-19.45-21.45
16.00-18.15
20.30-22.45

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

22.45

Cars 2 (V.O.S.E)

16.00

Cars 2 (V.O.S.E)

16.30

Cirkus Columbia (V.O.S.E)
El hombre de al lado

■ MALDÀ

16.10

19.05-22.00

Cars 2

19.00-21.45
16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 15.45-16.45-18.15
19.30-21.00-22.15

16.30
18.25

La prima cosa bella (V.O.S.E)

17.00-19.30

Micmacs (V.O.S.E)

22.30

La víctima perfecta (V.O.S.E)

15.45-17.45-19.45-21.45

Tokio Blues (V.O.S.E)

20.15

Linterna Verde (V.O.S.E)

■ GRAN SARRIÀ MULTICINES

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.

Betty Anne Waters

■ NÀPOLS

20.20-22.25

Cena de amigos

16.00-18.10-20.20-22.25

Betty Anne Waters

El hombre de al lado

16.05-18.10-20.20-22.25

Harry Potter y las reliquias...

La prima cosa bella

16.15-19.15-22.15

Los pitufos

Linterna Verde

16.15-19.15-22.15

Sin identidad

Los pingüinos del Sr. Poper...

Un cuento chino

16.05-18.10
16.00-18.10-20.20-22.25
16.00-19.00-22.00

16.10-18.15-20.20-22.25

Rda. General Mitre, 38-34. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

Un cuento chino

Paul (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

16.10

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!... (V.O.S.E)

22.00

Templario (V.O.S.E)

16.30-18.15-20.05
20.05
18.15-22.15

22.00
16.00-19.00
16.00-19.00-22.00

Arabia 3D

19.00

La víctima perfecta

Delfines y ballenas 3D- Gigantes...

15.00

Linterna Verde

Egipto. Secreto de las momias...

21.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10-22.15

Gigantes del océano 3D- Dinosaurios...

12.30

Los pitufos

16.00-18.05-20.10-22.15

Océano salvaje

Transformers 3

22.00

Viaje mágico a África

13.30-16.00-20.00
17.15

Moll d’Espanya, s/n. Port Vell. 93 225 11 11. 93 225
11 11. Golfes divendres, dissabtes i vísperes de
festius. Venda d’entrades al Telentrada de Caixa

Templario

15.50-18.00-20.15-22.30

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)

■ PALAU BALAÑA MULTICINES
Bad teacher

16.30-19.00-21.45

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.15-20.30-22.45

Av. Sant Antoni M. Claret. Metro L5 Hospital de
Sant. 93 436 51 25. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 19 41 97 i
www.servicaixa.com

Cars 2

■ IMAX PORT VELL

19.00
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■ VERDI PARK HD

La semilla del diablo (V.O.S.E)

■ LAUREN HORTA

La víctima perfecta

16.15-19.15-22.15

Urgell, 29. Metro L1 Urgell. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

El viaje del director de... (V.O.S.E)

Transformers 3

Pg. Potosí, 2. Metro L1 Sant Andreu. 902 23 33 43.
wqrnerlusomundo.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

Linterna Verde

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

Pequeñas mentiras sin importancia...

16.15

■ URGEL

Av. Diagonal, 208. Metro L1 Glòries. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

16.30-19.30-22.30

Kung Fu Panda 2

16.15-18.20

16.05-18.05-20.05-22.05

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

20.30

■ GLÒRIES MULTICINES

Los pitufos

La víctima perfecta

Bad teacher

16.10-18.15-20.20-22.20

Pg. de Gràcia, 13. Metro L- Pg. de Gràcia. 93 318 23
96. www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

16.15-19.00-22.00

17.00

22.40

Los pitufos

16.10-18.05

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2

Amigos

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.00-22.10
16.20-19.20-22.30

Bad teacher

■ CINESA DIAGONAL 3D

20.00-22.20

La prima cosa bella

16.00-18.10-20.15-22.20

c. Girona, 175. 93 11845 31. Metro Verdaguer (L4 i
L5). Diagonal (L5).

16.10-18.15-20.20-22.30

19.30-22.20

16.00-18.10-20.20-22.25

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

16.00-18.15-20.30-22.45

Paul

■ CINEMES GIRONA

16.15-19.15-22.15

Cars 2

Los pitufos

Rbla. del Prat, 16. Metro L3 Fontana. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

Harry Potter y las reliquias...

Confucio

Amigos

16.00-19.00-22.00

■ CLUB COLISEUM

Beginners (principiantes)

■ CINESA LA MAQUINISTA 3D

Templario

16.30-19.15-22.10

Moll d’Espanya, s/n. Metro L3 Drassanes. 902 33 32
31. www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

20.00-22.30

16.05-18.10-20.15-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

Templario

■ COMEDIA

■ CINESA HERON CITY 3D

Piratas del Caribe 4

■ BOSQUE MULTICINES
Amigos

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 26 22 09.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Bad teacher

■ ARIBAU MULTICINES

Un cuento chino

16.00

Transformers 3

■ ARIBAU CLUB

Cena de amigos

Río

22.30

16.15-19.15-22.15

Medianoche en París

20.40-22.45

20.20-22.20

Plaça d’Espanya (Centro Comercial Arenas). 902
42 42 43. www.grupbalana.com.

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.35-19.20-22.05

16.00-18.05-20.10-22.15

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.50

Templario

16.00-18.05-20.10-22.15

Medianoche en París

Paul

17.00-19.30-22.00

18.25-22.40

16.00-18.05-20.10-22.15
16.00-19.00-22.00

16.00-19.00-22.00

Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

22.00

20.00-22.15

16.30-19.15-22.00

Transformers 3 (V.O.S.E)

18.40-21.45

Un cuento chino (V.O.S.E)

16.00-18.00

Win win (Ganamos todos) (V.O.S.E)

16.00-18.15-20.30

Salvador Espriu, 61. Metro L4 Ciutadella-Vila. 902
22 09 22. www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 22 09 22 i
www.yelmocineplex.es

Abrera
■ ABRERA
Bad teacher
Cars 2

22.45
16.00-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.45-21.45

Harry Potter y las reliquias...

20.00-22.30

Kung Fu Panda 2

16.15

La víctima perfecta

16.45-18.45-20.45-22.45

Linterna Verde

15.45-18.00-20.20-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.30-18.30-20.45
15.45-17.45
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Los pitufos

16.20-18.30-20.40-22.50

Paul

18.20-20.30-22.40

Templario

20.30-22.50

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12.
www.multicinesabrera.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

Bad teacher

18.00

Cars 2

18.10

Harry Potter y las reliquias...

17.30-20.00-22.30-00.50

Harry Potter y las reliquias...

22.20

Linterna Verde

18.10-20.20-22.30-00.40

Linterna Verde

20.10-00.45

Heron City 3D, Lauren Gràcia. Lleida:
JCA Cinemes Alpicat. Manresa: Bages
Acec. Sabadell: Imperial Acec.
Tarragona: Ocine Les Gavarres.
Terrassa: Segle XXI Acec. Vic: Sucre.

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Los pitufos

16.00-18.00-20.00

Los pitufos

Los pitufos

16.00-17.00-18.15-19.15-20.30-21.45-22.40

Paul

Paul

16.00-18.15-20.30-22.40

Piratas del Caribe 4
Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

17.00-19.30-22.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

22.30

Transformers 3

19.45-22.15
17.15-19.45-22.15
16.45

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

22.00

Centre Comercial Baricentro. 93 729 22 08.
www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia de
l’espectador

Lleida
■ JCA CINEMES ALPICAT

Calafell

Amigos

21.10-22.50

Bad teacher

■ CALAFELL

16.20-18.10-20.00-21.50

Betty Anne Waters

Bad teacher

22.20

18.40-20.35-22.30

Blitz

15.45-17.30-19.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15-22.15-00.30

Cars 2

Los pitufos

17.45-20.00-22.15-00.30

Harry Potter y las reliquias...

17.30-20.00-22.30-00.45

18.00

Harry Potter y las reliquias...

22.20

Harry Potter i les relíquies...

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45
16.30-18.30-20.30-22.30

16.00
20.00-22.30

Transformers 3

■ MCB ALTAFULLA

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2.Barcelona: Cinesa

Gràcia. Lleida: JCA Cinemes Alpicat.
Manresa: Atlàntida Acec. Sabadell:
Imperial Acec. Tarragona: Ocine Les
Gavarres. Vic: Sucre. Vilanova i la
Geltrú: Bosc Cinema Municipal.

Los pingüinos del Sr. Poper...

Templario

Altafulla

Els barrufets. Barcelona: Lauren

18.10-20.20

Cars 2

16.10-18.15-20.15-22.15

Els barrufets

17.05-19.00-20.50-22.40
16.55-21.20

Paul

20.10-22.20-00.40

La víctima perfecta

18.30-20.30-22.30-00.30

Harry Potter i les relíquies...

20.20

Templario

20.20-22.40-00.50

Linterna Verde

18.10-20.20-22.30-00.40

Harry Potter y las reliquias...

15.45-18.00-22.40

20.10-00.45

Harry Potter y las reliquias...

19.10

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651
421.

Amposta
■ AMPOSTA

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15-00.30

Los pitufos

18.00

Los pitufos

18.20-20.20-22.20-00.20

Paul

18.10-20.20-22.30-00.40

Templario

Bad teacher

22.20

Cars 2

18.00-20.10

Hanna

19.45

Harry Potter y las reliquias...

17.30-18.45-20.00
21.15-22.30

Kung Fu Panda 2

17.45

La víctima perfecta

18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

18.00-20.10-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.00-22.00

Los pitufos

18.15-20.15-22.15

Paul

18.00-20.00-22.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

18.15-20.15-22.15

Templario

17.45-20.00-22.15

Un cuento chino

22.00

Berlin, s/n (Pol. Tosses). 977 70 38 11.
www.amposta.info/cine. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 50 62 62 i
www.entrades.com

Kung Fu Panda 2

‘Paul’

Calella
■ MOZART
Harry Potter y las reliquias...

22.30

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.30-18.30-20.30-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

Transformers 3

Los pitufos
Paul

■ PISA ACEC

X-Men: Primera generación

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta
Los pitufos

■ FILMAX CASTELLDEFELS ACEC
20.15-22.15

Betty Anne Waters

20.15-22.30

■ CINEMES FULL HD

Cars 2

16.15-18.15

Amigos

16.30-19.15-22.00

18.25
17.00-19.35-22.20
16.50-18.50-20.50-22.45
16.30-20.35-22.30
16.05-18.10-20.15-22.35

Av. Argentina, 21. 93 376 27 94. Dimecres no festius
dia de l’espectador.

Bad teacher

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.15-22.15

Centre Comercial Llobregat. 93 474 04 00. Dimarts
no festius dia de l’espectador.

Los pingüinos del Sr. Poper...

Castelldefels

Bad teacher

16.30-18.30-20.35
16.00-18.10-20.20-22.30
18.05-20.10-22.15

Transformers 3

22.00
16.15-19.00-22.00

Centre Comercial Barnasud. 93 638 15 57.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Bad teacher

18.00

Cars 2

15.50-18.00

Cars 2

16.10

22.40

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.45

16.50-18.50-20.50-22.50

Harry Potter y las reliquias...

18.30-21.15

16.15-18.25

La prima cosa bella

22.20

16.00-18.15-20.30-22.45

Cars 2

16.15-18.25-20.30

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.30-22.15

■ CINES ARENYS 3D

Linterna Verde

20.10-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.20-19.20-22.20

Linterna Verde

15.45-18.00-20.20-22.40

Cars 2

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.10

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

18.00-20.15-22.30

Los pitufos

16.00-18.00

Harry Potter y las reliquias...

17.15-19.45-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

18.00-22.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Kung Fu Panda 2

17.25

Los pitufos

16.10-18.10-20.30-22.45

La prima cosa bella

20.15-22.30

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

Kung Fu Panda 2

17.35

Los pitufos

La víctima perfecta

18.00-20.15-22.30

Templario

Linterna Verde

18.00-20.20-22.40

(V.O.S.E)

Linterna Verde

22.00

Av. Canal Olímpic nº24.

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00

■ CINEMES METROPOL

18.00-20.00

Los pitufos

18.15-20.15-22.15

Paul

18.00-20.15-22.30

Templario

20.15-22.30

22.00
22.15

La víctima perfecta

17.00-19.00-21.00-23.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.25-22.45

Linterna Verde

16.15-18.35-20.45-23.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10-22.15

Cena de amigos

21.30

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Un cuento chino

21.30

Los pitufos

16.45-18.45-20.45-22.45

Paul

17.00-19.00-21.00-23.00

Rambla Marisol, 23.

Kung Fu Panda 2

Paul

Cerdanyola del Vallès

Templario

La víctima perfecta

Badalona

■ EL PUNT ACEC

Transformers 3

19.40-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

Transformers 3

22.35-22.50

Los pitufos

■ MEGACINE

Cars 2

Bad teacher

Harry Potter y las reliquias...

16.05-20.35-22.45

Cars 2

16.00-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.00-19.00-22.15

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.15-22.00

Jackboots on Whitehall

16.25-18.25-20.25-22.30

22.45
16.30-18.40
17.15-20.00-22.40

Jackboots on Whitehall

16.25-18.25-20.25-22.25

La víctima perfecta

17.00-19.00-21.00-23.00

Linterna Verde

16.35-18.45-20.55-23.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00-22.30
16.00-18.00

El Vendrell

L’ Hospitalet de Llobregat

■ OCINE

■ CINESA LA FARGA 3D
Cars 2

17.00-19.00-21.00-23.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

22.45

16.10-18.20
16.15-19.10-22.00

Los pitufos

16.15-18.05

Linterna Verde

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

16.40-18.40-20.40-22.45

Linterna Verde

15.50-18.05-20.20-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.25-20.35-22.45

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.25-18.25-20.25-22.25

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

15.50-18.00-20.15-22.30

Transformers 3

Los pitufos

16.15-18.20-20.35

16.15-18.15-20.15-22.15

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Los pitufos

16.10-18.15-20.30-22.30

Templario

Los pitufos

16.15-18.30

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

16.10

21.05-23.00
16.35-18.35-20.35

Transformers 3

16.05-18.35

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.
Dimarts no festius dia de l’espectador

Paul

Transformers 3

18.00-20.45

Coma-ruga
Amigos

22.00

El árbol

22.00

■ YELMO CINEPLEX BARICENTRO

Medianoche en París

22.00

Bad teacher

Av. Brisamar, 8. 977 66 04 54. Dijous no festius dia
de l’espectador.

Cars 2

20.40-22.40
15.45-18.00-20.15

Harry Potter y las reliquias...

15.45-18.15

Harry Potter y las reliquias...

19.15-22.15

Kung Fu Panda 2

16.00-18.00

La víctima perfecta

16.15-18.30-20.40-22.45

■ MULTICINES LLOBREGAT ACEC

Linterna Verde

15.45-18.05-20.25-22.45

Kung Fu Panda 2

16.25-18.35-20.45-23.00

La víctima perfecta

16.05-18.10-20.20-22.35

20.35

Av. Josep Tarradellas, 145. Metro L1 Rbla. Just.
902 33 32 31. www.cinesa.com. Dimecres no festius
dia de l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

Amigos
Bad teacher

22.20

La prima cosa bella

16.00-18.15-20.30-22.45

Una mujer en África

18.20-20.30-22.40

Bad teacher

16.10-20.30-22.45

Cars 2

16.00-18.15

Harry Potter i les relíquies...

18.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.45-21.30

Harry Potter y las reliquias...

22.30

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.00-22.20
La víctima perfecta

16.30-18.25-20.20-22.45

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

17.20-19.50-22.20
16.15-18.20-20.25-22.35
16.00-18.05-20.10
16.10-18.20-20.30
16.20-18.20-20.20-22.40

Templario

20.30-22.45
17.10-19.50-22.20

Transformers 3

22.00

Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

18.00

Betty Anne Waters

16.30

Cars 2

17.00-19.30

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

17.00-20.00-22.40

Kung Fu Panda 2

16.00

La víctima perfecta

16.00-18.05-20.10-22.15

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.10-20.20

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

17.00-19.15-22.00
16.00-18.15-20.30-22.45

Templario

22.30
20.00-22.30

Transformers 3

18.50

Transformers 3

21.50

Harry Potter y las reliquias...

16.45-19.15-22.30

■ CINESA BARNASUD 3D

Insidious

20.30-22.45

22.35

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.00-22.00

16.05

Kung Fu Panda 2

16.15-19.00

22.00

Bad teacher

16.00-18.15
16.15-19.00-22.00

16.30-18.30

La víctima perfecta

16.45-18.45-20.45-22.45

17.00-19.45-22.25

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.10-18.00-20.05-22.05

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

16.45-18.45-20.45-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

16.10-18.15-20.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
20.30-22.30

Gavà
Bad teacher

16.10

Els barrufets

Paul

■ FILMAX GRAN VIA ACEC

Cars 2

Cars 2

Cornellà de Llobregat

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 56

22.00

Pol. Les Mates. 977 66 07 78. www.ocine.es i
www.publicinet.net. Dilluns no vigílies o festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 17 08 31.
Programació subjecta a canvis.

■ BRISAMAR

Barberà del Vallès

20.40-22.45

Templario

16.20-19.20-22.00

Cars 2

Amigos

16.20-18.20-20.20-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

19.00

■ CINESA MATARÓ PARC 3D

La víctima perfecta

Paul

Transformers 3

16.00-18.00-20.15-22.30

20.30-22.35

20.30-22.45

17.00-21.50

16.00-18.05-20.15-22.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
20.00-22.30

La prima cosa bella

Linterna Verde

Templario

Mataró

16.10-18.20

20.30-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Paul

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

Cars 2

Linterna Verde

16.30-17.20-18.20-19.10-20.10-21.00-22.00-22.50

Los pitufos

Igualada
Harry Potter y las reliquias...

Bad teacher

16.25-18.25

Paul

Los pitufos

■ KURSAL ACEC

17.30-20.00-22.45

20.30-22.45

Ctra. C-51, Girona. Pol. El Ramassà. 902 10 10 08.
Dimarts no festius ni vigílies de festius dia de
l’espectador.

19.45-22.45

Piratas del Caribe 4

16.30-18.30-20.30
16.30-18.30-20.30-22.30

Templario

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.25-18.35-20.40-23.00

Centre Comercial Muvisa. 902 10 10 08. Dilluns no
festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

15.50-17.45-19.40-21.35

Los pitufos

■ BAGES ACEC

Cars 2

Linterna Verde

20.35-22.50

Los pitufos

Pg. Pere III, 50. 93 874 55 66.

17.00

La prima cosa bella

15.50-17.40-19.30-21.20

16.00

16.45-18.45-20.45-22.45

Los pitufos

16.10-18.30-20.45

20.25-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

■ ATLÀNTIDA ACEC

■ OCINE

La víctima perfecta

De dioses y hombres (V.O)

15.50-17.55-20.00-22.05

Manresa

Granollers

Arenys de Mar
18.00

Linterna Verde

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

Cars 2

Kung Fu Panda 2

16.25-18.15-20.00-21.45

Linterna Verde

22.30-00.50

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

16.50

La víctima perfecta

16.15-18.15-20.15-22.15

Estrasburg, 5. 902 33 32 31. Dimecres no festius dia
de l’espectador.Venda anticipada: 902 33 32 31 i
www.servicaixa.com

Montcada i Reixac
■ CINES MONTCADA
Amigos
Cars 2

22.30
16.30-18.30-20.30
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Cinemes

Cinema en
català

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

http://www.gencat.cat/
llengua/cinema

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.30

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Templario

16.00-18.15-20.30-22.30

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 39
29. www.cinesmontcada.com.

Bad teacher

20.40-22.40

Cars 2

La víctima perfecta

16.10-18.10-20.10-22.20

Los pitufos
Paul
Templario

16.25-18.30

La víctima perfecta

16.35-18.35-20.35-22.35

Linterna Verde

16.00-18.15-20.25-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10

Los pitufos

16.05-18.10-20.15-22.15

Paul

16.25-18.30-20.35-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.35
16.45-19.45-22.25
22.05

Camí de Valls, 79. 977 75 44 84. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 888 300 i servicaixa.com

Amigos
Bad teacher
Cars 2
Harry Potter y las reliquias...
Insidious

16.00-18.15-20.30-22.30
16.00-18.15
20.30-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.30

Transformers 3

18.15-22.00

Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

■ OCINE
19.00

Harry Potter y las reliquias...

21.30

Harry Potter y las reliquias...

22.00

Linterna Verde

18.30-21.30

Linterna Verde

19.00-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.30-20.30

Los pitufos

18.20-20.00

Los pitufos

18.30-20.15

Templario

22.00

Un cuento chino

22.30

Sevaro, 4. 977 50 04 12. www.ocine.es i
www.publicinet.net.. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Dimecres no festius dia de la parella.
Programació subjecta a canvis.

Sabadell
■ IMPERIAL ACEC
Bad teacher

16.30-18.30-20.30

■ CAN CASTELLET
Bad teacher

18.00-22.00

Cars 2

18.00

Harry Potter y las reliquias...

18.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15-22.15

Los pitufos

18.00-20.00-22.00

Passi el que passi

Linterna Verde

■ OCINE SANT CELONI

Los pingüinos del Sr. Poper...
15.50
16.15-18.20
17.30-20.00-22.30

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

20.20-22.40
16.20-18.10-20.15-22.15

Los pitufos

16.00-18.10

Paul

20.30-22.30

16.15-19.00-22.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

16.10-20.20-22.30-22.40

Templario

20.30-22.45

Av. Plal del Vinyet, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

Bad teacher

18.10

Cars 2

16.00

Harry Potter y las reliquias...

15.50-18.40-21.30

Harry Potter y las reliquias...

19.55-22.30
16.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00

16.00-18.15-20.30-22.45
16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Templario

16.15-19.15-22.15
16.15-18.15-20.15-22.15
16.00-18.00-20.00
22.30

Los pitufos

15.45-16.30-17.45-18.30-20.40-22.50

Paul

18.20-20.40-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.25

Templario

20.10-22.35

Ctra. Rubí-St. Cugat C. Comercial. 902 22 09 22.
www.yelmocineplex.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 22 09 22 i a la
web.

Cars 2

16.15-18.30-20.45

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.55-21.35

Insidious

18.20-20.20-22.20

16.00-18.15

Harry Potter y las reliquias...
Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00
20.15

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.15-22.30

Linterna Verde

16.00-18.00-20.15-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

Templario

20.30-22.45

Francesc Macià, 39. 902 10 10 08.
www.publicinet.net o www.gna.es/cinema. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

16.15-18.15-20.15

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Los pitufos

17.15-19.15-21.10-23.00

Passi el que passi
Paul

Amigos

Kung Fu Panda 2

16.30-18.15

16.30-18.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25-22.30

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.35

Todos los perros van al cielo...

16.00

Transformers 3

20.30

Un cuento chino

20.00-21.45

Ctra. Sant Boi 63-67.
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22.50

15.40-19.20-20.50-22.45
16.00-18.30

17.20-19.45-22.10

Piratas del Caribe 4

17.00-20.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Río

Transformers 3

20.00-22.00

Sin identidad

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

18.45-21.20

Paul

20.20-22.40

16.10-18.30-21.25

16.30-19.20-22.10
16.30-18.30-20.30
16.15-18.20-20.25-22.30

Linterna Verde

16.40-19.30-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.10-20.15

Los pitufos

16.20-18.25-20.35-22.40

Paul

16.30-18.35-20.40-22.45
22.40
16.40-19.40-22.20

22.15
20.15-22.45

Los pitufos

18.00

21.35

Templario

16.15-19.15-21.40

Transformers 3

16.30-19.30

Transformers 3

21.50

Nuestra canción de amor

Cena de amigos

Cars 2

16.00-18.15-20.30

Cars 2

16.30-18.45

Els barrufets

16.10-18.15-20.25

Harry Potter i les relíquies...

19.30-22.35

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E)

16.00

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.15-22.15-22.45

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.45-22.00-22.30

■ KUBRICK
Cena de amigos

21.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

19.30

General Prim, 7. 93 890 24 13. Dijous no festius dia
de l’espectador.

Vilanova i la Geltrú
■ BOSC CINEMA MUNICIPAL
Cars 2

16.30-18.30
22.15

El mundo es grande y la felicidad...

17.30-20.00-22.15

■ CLUB CATALUNYA

22.40

Vilafranca del Penedès

17.00-19.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.45-18.35-20.25

Passi el que passi

22.00

Rbla. Principal, 88. 93 893 81 03.
www.cinemabosc.cat. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

17.00-19.30-22.00

■ LAUREN GARRAF
Bad teacher

Ptge. Tete Montoliu, 14. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:
www.servicaixa.com

16.15-18.15-20.15-22.15

Cars 2

16.30-19.00

Harry Potter y las reliquias...

■ SEGLE XXI ACEC

16.45-19.35-22.10

Kung Fu Panda 2

Bad teacher
Cars 2

20.30-22.30

16.30-18.30-20.35-22.35

Harry Potter y las reliquias...

Tarragona
Betty Anne Waters

Jaume Abril-Josep. 93 637 97 03. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 888 300 i servicaixa.com

Els barrufets

Sant Pere, 9. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:
www.servicaixa.com

18.20-20.30-22.40

16.25-18.20-20.15

Cena de amigos

■ CATALUNYA

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

Bad teacher

22.00

Un cuento chino

16.45

Av. Can Jofresa, 85. 93 745 41 01.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Linterna Verde

16.15-18.15

22.30

La prima cosa bella

20.10-22.30

16.00-18.00

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20-22.30

El hombre de al lado

19.00-20.45-22.45

Linterna Verde

Harry Potter i les relíquies...

17.30-20.00-22.30

Linterna Verde

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.45

16.15-19.10-22.10
20.20-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15-22.15

Kung Fu Panda 2

16.00-17.30

Los pitufos

16.00-18.10

La prima cosa bella

20.00-22.30

Los pitufos

17.00-19.30-22.00

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.15-22.30

Paul

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Piratas del Caribe 4

15.55-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

20.00-22.30

16.00-18.15-20.30-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

Kung Fu Panda 2

16.00-17.45

La prima cosa bella

20.30-22.45

La víctima perfecta

16.15-18.20-20.30-22.40

Linterna Verde
Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15

16.15-18.20-20.30

Los pitufos

16.00-17.30-19.00-20.30-22.30

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

16.30-18.15

Los pitufos

16.15-18.20-20.30-22.40

Passi el que passi

22.40
16.15-18.20-20.30-22.40
16.00-18.15
17.00-19.45-22.30

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.
www.ocine.es. Dimecres no vigílies o festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 17 08 31.
Programació subjecta a canvis.

Crta. de Montcada s/n. 902 10 10 08.

Valls
Bad teacher

18.10-20.00-21.50

Blitz

18.30-20.20-22.10

Cars 2

16.00-18.10-20.20-22.30
16.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

19.15-22.10
16.30-19.15-22.00

Transformers 3

22.00

Calç, s/n. 902 17 04 15. www.laurenfilm.es. Dimecres
no festius dia de l’espectador. Venda anticipada: 902
888 300 i servicaixa.com

Vila-seca

■ JCA CINEMES

Harry Potter y las reliquias...

18.00-20.00
18.15-19.10-20.40-21.35

■ OCINE
Amigos

00.30

Bad teacher

16.15

Cars 2

16.00-18.15

Terrassa

Insidious

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.15-22.00-00.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-19.50-21.40

Harry Potter y las reliquias...

22.15-00.40

■ CINESA PARC VALLÈS 3D

Los pitufos

17.40-19.30-21.25

Kung Fu Panda 2

16.50-19.10

Templario

17.50-20.00-22.05

La prima cosa bella

20.30-22.40-00.50

20.15-22.15

Un cuento chino

17.50-19.40-21.30

La víctima perfecta

16.15-18.15-20.15-22.15-00.30

Algo prestado
Amigos
Bad teacher

17.15-19.20-21.45

Betty Anne Waters

17.30-19.50-22.10

22.00

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701. Dijous
no festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

16.00-18.30-21.30

Cars 2

17.25-19.40
17.45

Harry Potter y las reliquias...

17.00-20.00

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.00-19.00
21.00-22.00

16.15-18.00

Linterna Verde

16.30-19.30-22.00-00.30

Linterna Verde

17.00-20.00-22.30-00.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.15

Vic

Los pitufos

16.00-18.00-20.15

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

■ SUCRE

Medianoche en París

22.10

Cars 2
Gnomeo y Julieta

■ CINEMA CITY
Cars 2

16.10-18.20-20.30-22.45

Medianoche en París

Templario

Blitz

Santa Coloma de Gramenet
Bad teacher

17.30-22.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Templario

■ EIX MACIÀ ACEC
Cars 2

Los pitufos

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

■ LA VAILET

20.15-22.30

16.00-18.10-20.20-22.30

Paul

Sant Vicenç dels Horts

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.
www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

Bad teacher

Los pitufos

■ OCINE LES GAVARRES

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGAT

Kung Fu Panda 2

16.20-18.10-21.10-23.00

Bad teacher
16.00-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.05-18.15-20.25-22.30

■ EL RETIRO

■ CINESA SANT CUGAT 3D
Cars 2

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Sitges

Sant Cugat del Vallès

17.00-19.30-22.00

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30

17.00-19.20

Linterna Verde

La prima cosa bella

17.05-19.05-21.05

16.00-18.10-21.15-22.15

20.30-22.45

20.00

16.05-18.10-20.20

La víctima perfecta

Linterna Verde

Bad teacher

17.10-19.45-21.50

Kung Fu Panda 2

Linterna Verde

15.50-18.05-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.10-18.05

Sant Celoni

Linterna Verde

22.00

16.10-18.40-20.00-22.30

Insidious

Linterna Verde

16.00-18.15

16.30-19.30-22.30

17.00-19.30

16.25-18.15-20.05-22.00

Linterna Verde

16.00-18.10-20.20

Transformers 3
Cars 2

La víctima perfecta

Harry Potter y las reliquias...

22.30

Cars 2

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Kung Fu Panda 2

Cars 2

22.30

Templario

Harry Potter y las reliquias...

C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.
http://www.cinemessantboi.com/.

Cars 2

Harry Potter y las reliquias...

‘’Passi el que passi

20.00
20.15-22.15

16.20-18.30-20.30-22.50

Harry Potter i les relíquies...

21.45

La víctima perfecta

La víctima perfecta

16.15-18.15-20.15-22.15

17.45-19.45

Kung Fu Panda 2

16.00-19.00

Els barrufets

Los pitufos

Bad teacher

Sant Boi de Llobregat

Betty Anne Waters
El hombre de al lado

17.30-19.30

Amigos

Sant Andreu la Barca.

Centre Comercial Altrium. 93841590.

Cars 2

17.00

Los pitufos

■ LAUREN VILADECANS

17.15-19.45-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

Roquetes

19.15-22.00

Viladecans

16.35-18.35

16.00-18.15-20.30-22.45
16.00-18.15-20.30-22.45

17.00-19.30

Linterna Verde

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

16.35-18.35-20.35-22.40

Un cuento chino

■ PALACE ACEC

Linterna Verde

20.30-22.40

Los pitufos
16.00-18.20-20.25

21.45
19.15-21.45

Paul

17.00-19.15-22.00
16.00-18.00-20.00-22.15

17.00-19.25-22.10

Transformers 3

18.45-20.30-22.20
16.30-18.30-20.30-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

Harry Potter y las reliquias...

Templario

16.15-19.00-22.00

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Harry Potter i les relíquies...
Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2
Kung Fu Panda 2

Llobregat: Can Castellet. Santa
Coloma de Gramenet: Cinema City.
Tarragona: Ocine Les Gavarres.
Vilanova i la Geltrú: Bosc Cinema
Municipal.

■ SANT ANDREU DE LA
BARCA-ATRIUM 3D

Linterna Verde

■ LAUREN

Passi el que passi. Sant Boi de

Barcelona: Alexandra (V.O.S.C).
Passi el que passi. Barcelona:
Arenas de Barcelona Multicines,
Cinemes Girona.

Sant Andreu de la Barca

Linterna Verde

Reus

Le père de mes enfants.

Bad teacher
Cars 2
Els barrufets

21.45

Paul

17.00

Templario

18.00-20.00

22.30-00.30
18.15-20.30-22.40-00.40
20.00-22.30-00.45
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Cinema a la fresca,
al CCCB

La història del
POUM, d’exposició

Dins de les ‘Gandules’,
avui es projecta ‘The
Go-Between’

El Museu d’Història
evoca els orígens
d’aquest partit polític

AGRAMUNT

(18.30 h, 19.30 h i
20.30 h); i al Jamboree,
Farràs-Romaní Hot Jazz
Cats (21.00 h i 23.00 h).

22.00 CONCERT
Sardanes i música de
les Antilles. El cicle Racons 2011 omple de creativitat els dimecres d’estiu d’aquesta localitat.
Avui s’hi ha programat un
concert amb la cobla Jovenívola d’Agramunt. A la
plaça del Mercat.

BARCELONA

11.00 EXPOSICIÓ
Brangulí. Barcelona
1909-1945. Oportunitat
única per descobrir les fotografies d’un dels grans
mestres del fotoperiodisme català. Impossible no
emocionar-se. Fins al 23
d’octubre. Al CCCB (Montalegre, 5).

ARENYS DE MAR

22.00 LITERATURA
Arenys de contes. 88
infinits: Mitologia de les
constel·lacions del cel.
En el marc del 8è Festival
d’Estiu de Contes per a
Adults, Arnau Vilardebò
conduirà una sessió a la
Biblioplatja (platja de la
Picòrdia). Oci i cultura, de
bracet.

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Dinosaures. Tresors del
desert del Gobi. Aquesta història va d’esquelets,
però Déu n’hi do quins esquelets. Els fòssils desenterrats a Mongòlia ens
ajuden a conèixer millor
els misteris d’aquests rèptils de grans dimensions.
Fins al 8 de gener. A Cosmocaixa (Teodor Roviralta, 47-51).

BARCELONA
22.15 CINEMA

Charada. No és un estiu
gaire càlid, però les projeccions de cinema a la fresca
de la Sala Montjuïc (en versió original amb subtítols
en castellà) sempre vénen
de gust. Ah, i es completen
amb un curtmetratge i un
concert previs (a partir de
les 21.00 h). Avui toca
Charada, de Stanley Donen (EUA, 1963). I el concert, de música brasilera,
anirà a càrrec de Tambor
de Saia. Preu: 5 euros. Als
jardins del castell de
Montjuïc.

BARCELONA

Una imatge impactant de l’espectacle de Blanca Li ■ LAURENT PHILIPPE

Aquella fruita prohibida
PERALADA
BALLET

La coreògrafa i ballarina Blanca Li
(Granada, 1964) porta al Festival
Castell de Peralada una de les seves peces més celebrades, El jardín de las delicias. Estrenada en el
Festival de Dansa de Montpeller el
juny del 2009, la coreografia s’inspira en el quadre homònim d’El
Bosco. Es tracta d’una de les obres
pictòriques més fascinants de tots
els temps que adopta una nova vida sota la mirada creativa de Blan-

ca Li, que hi ha trobat espurnalls
de rabiosa actualitat.
La coreògrafa ha observat el
moviment dels cossos en el llenç
(que sovint contempla al Museo
del Prado) per imaginar uns moviments altament sensuals. El resultat és un espectacle, com ella diu,
“gamberro”, que transita entre la
dansa, el teatre i el cabaret.
Sobre l’escenari, dos plans dialoguen: el dels personatges del
quadre i els del món contemporani. De mica en mica, es van fonent

22.00 CINEMA

en un sol pivot: la sexualitat, entesa com a perversió i luxúria. Així,
en un sol espai es confonen el paradís i l’infern, el satíric amb la
moral i el pecat amb la salvació.
La realitzadora i reconeguda especialista en efectes visuals Eve
Ramboz és l’encarregada de la posada en escena, mentre que Tao
Gutiérrez és l’autora de la música.
Un pianista acompanya en directe
els nou ballarins que pujaran a escena per explorar les delícies.
V. Gaillard

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Pere Noguera. Històries
d’arxiu. Un dels artífexs
de l’art conceptual despulla les seves essències
creatives en aquesta mostra, centrada en els seus
arxius fotogràfics i fílmics. Fins al 25 de setembre. A la Fundació Antoni
Tàpies (Aragó, 255).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ

The Go-Between. Els
amants del cinema ho saben prou bé: el cicle de les
Gandules és tota una garantia. I, a més, és gratuït.
Enguany celebra el seu
desè aniversari i du per títol genèric Acció!. Avui es
projecta The Go-Between,
de Joseph Losey (1971).
Al pati del CCCB (Montalegre, 5).

You are not alone. Els
malalts de sida tenen un
aliat incondicional en
aquesta mostra d’art contemporani, que reuneix
l’obra de 14 artistes de
primera divisió. No s’hi
trobaran sols. Fins al 18
de setembre. A la Fundació Joan Miró (Parc de
Montjuïc, s/n).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ

BARCELONA

CONCERT

Alí Arango/Névoa & Vicenç Solsona/FarràsRomaní Hot Jazz Cats.
El San Miguel Mas i Mas
Festival està imparable.
La música en viu té sentit
també el mes d’agost.
Avui hi ha una triple proposta, per a tots els gustos: a la Pedrera, Alí Arango (19.00 h, 20.00 h i
21.00 h); al Palau de la
Música, Núria Piferrer
Névoa & Vicenç Solsona

El guitarrista Toti Soler ■ ANDREU PUIG

El grup escocès Dunedin Consort & Players ■ ARXIU

Recital de guitarra catalana
de Toti Soler, a Cadaqués

La colossal ‘Missa en si
menor’ de Bach, a Torroella

CADAQUÉS CONCERT

TORROELLA DE MONTGRÍ CONCERT

Toti Soler i el seu trio porten avui (21.15 h, s’Olivar
de sa Conca) el seu recital de Guitarra catalana a
Cadaqués, dins del 40è Festival Internacional de
Música. Ivette Nadal farà d’artista convidada.
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Dunedin Consort & Players, sota la direcció de
John Butt, oferirà l’imponent Missa en si menor,
BWV 232, de Bach, a l’església de Sant Genís
(22.00 h) en el marc del 31è Festival de Músiques.

POUM! 75 anys d’història. Repàs als orígens i a
la trajectòria del Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM). L’exposició tracta el paper que va
desenvolupar durant la
Guerra Civil, la persecució a la qual fou sotmès i
l’assassinat del seu principal representant, Andreu
Nin. Fins al 25 de setembre. Al Museu d’Història
de Catalunya (plaça de
Pau Vila, 3).
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Agenda
BARCELONA

GRANOLLERS

SITGES

Català-Roca. L’Espanya
dels anys 50 i 60 vista i retratada per Francesc Català-Roca, un dels tòtems
de la fotografia catalana,
sota l’influx del qual han
seguit creant una pila de
generacions de fotògrafs.
Fins al 25 de setembre. A
La Pedrera, de Catalunya
Caixa (Provença, 261265).

Miramecres 2011. Juan
Manuel Galeas, veu, i Pedro Merighi, guitarra, ofereixen un concert al restaurant El Mirallet (plaça
Manel Montanyà, 4). A la
terrassa, ben fresquets.

Ismael Smith, gravador.
Del modernisme a l’art
déco. Selecció de gravats,
dissenys originals i ex-libris d’aquest artista cabdal de la història de l’art.
Fins al 30 de setembre. A
la Sala Vaixells del Palau
Maricel (carrer Fonollar).

9.00 EXPOSICIÓ

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Torres-García a les seves cruïlles. El gran artífex de l’art constructivista troba en aquesta mostra un tribut merescut,
que rescata la seva visió
polièdrica de l’art, just el
contrari del que sovint
s’ha volgut difondre. Fins
a l’11 de setembre. Al
MNAC (Parc de Montjuïc).

BOLVIR

22.00 CONCERT
IV cicle de jazz. El jazz
es posa bé a l’estiu, i a Bolvir hi dediquen un cicle.
Avui faran les delícies als
espectadors la Sant Andreu Jazz Band. Tots els
concerts són gratuïts. A la
plaça Major.

CAMALLERA

22.00 CONCERT
Inside. El XX Festival
Música 13 fa flirtejar la
natura i la tecnologia. Josep Lluís Galiana (saxo) i
Gregorio Jiménez (live
electronics) tenen ben
apresa aquesta lliçó. A la
Nau Côclea.

EL PORT DE
LA SELVA

20.00 CONCERT
Homenatge a Liszt. El
pianista Andrea Trovato,
amb un historial de reconeixements internacionals molt rellevant, homenatja Liszt en el 200 aniversari del seu naixement. Al Monestir de
Sant Pere de Rodes.

21.30 CONCERT

LLEIDA

19.00 INFANTIL
Natura als parcs. Als
parcs de Lleida hi ha activitats infantils tots els dimecres de l’estiu. El repte
és que els més menuts coneguin els arbres, les
plantes i els animals que
són presents als espais
naturals i als parcs i jardins de la ciutat. Avui hi
haurà gresca (dos tallers i
un joc) als Camps Elisis.

MANRESA

18.00 INFANTIL
Vine a jugar al parc de
l’Agulla! Activitats creatives, artístiques i educatives relacionades amb el
parc de la Sèquia. Els pares han d’acompanyar els
menuts i jugar amb cor
d’infant. Al centre de visitants del parc de la Sèquia.

RIPOLL

17.00 VISITA
5 segles forjant Ripoll.
Acompanyats per un
monjo del monestir, es
descobreixen diferents
racons i elements històrics de la vila vella. Durant
el recorregut es visita l’interior de la Farga Palau i
s’explica la importància
del treball del ferro per a
la vila i la comarca. El
punt de trobada és l’Oficina de Turisme de Ripoll.
Tots els dimecres i dissabtes del mes d’agost.

<<

<<

Visita al Museu de
Fars de Tarragona

Andrea Trovato, a
Sant Pere de Rodes

Una proposta per
conèixer la història
dels senyals marítims

El pianista homenatja
Liszt en el seu 200
aniversari
왘 Teatre

Borràs, Plaça Urquinaona, 9. A partir del dijous 22
de setembre, estrena de la comèdia Un fantasma en casa.

9.30 EXPOSICIÓ

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. A partir del 8 de setembre,
2a temporada de sarsuela amb
la representació de La tabernera
del puerto, La Revoltosa, i Marina. I a partir del 28 de setembre,
Los Morancos presenten Risoterapia.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona,
Sant Antoni Maria Claret, 120.
Estrena el divendres 5 d’agost:
La importància de ser Frank,
d’Òscar Wilde, a càrrec de la
companyia Lazzigags. Dir. Ivan
Campillo. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.45, i diumenges,
19.00.

TARRAGONA
22.00 VISITA

La llum de la mar. Visita
guiada al Museu de Fars
per tal de conèixer la història dels senyals marítims. Per als més curiosos. Far de la Banya, dic
de Llevant.

왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa,
68. Fins al 7 d’agost, La companyia Tap Olé presenta Tapeando, una combinació de claqué i
música espanyola. Horaris: de
dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.

TERRASSA

19.00 INFANTIL
Viatge a cops. Campi
Qui Pugui la farà grossa
avui amb l’espectacle infantil Viatge a cops. Contes de la Mediterrània
inspirats en el pandero.
Dins del cicle Terrasses
d’estiu. A la plaça de la
República.

TIANA

21.30 SARDANES
Novè cicle per escoltar
i ballar. Sardanes a la
fresca amb la Cobla Mil·lenària. Un clàssic que no
cal menystenir perquè la
ballaruga està assegurada. La trobada és al parc
del camp de futbol vell.

VILANOVA
I LA GELTRÚ

18.30 INFANTIL
Ludoplaça. Tots els dimecres hi ha un programa d’activitats infantils al
nucli antic de Vilanova:
ludoteca, tallers, circuit
de cars, sorral... Plaça de
Pau Casals.

Les dues protagonistes ■ VERSUS TEATRE

왘 Teatre

Tragicomèdia sobre la
bogeria al Versus Teatre

왘 Teatre

BARCELONA TEATRE

Després del reconeixement de la crítica i el públic
de l’escena alternativa madrilenya, Locas arriba a
al Teatre Versus. L’obra, de José Pascual Abellán, és
una dura història sobre la bogeria.

EL VENDRELL

22.00 CONCERT
Lídia Pujol, Duo. Dins
del 23è Festival de Música
Tradicional Música a la
Vila, avui un plat fort per
engegar els motors amb
una de les veus més encantadores de l’escena
musical catalana. A la plaça Tívoli.
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XAVI TORRENT

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Temporada 2011/2012 ja a la venda
per internet.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Tancat
per vacances. Tornem a obrir
les portes el 29 d’agost.

왘 Teatre

BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís,
64. Properament, The Vinegar
Dances (Tribute to Gorey). De l’1
a l’11 de setembre. I Dies feliços,
a partir del 17 de setembre.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Propers
espectacles, a partir del 8 de setembre: Toni Mog a Facemoog, i
a partir del 15 de setembre, El
xarlatan, amb Quim Masferrer
(Teatre de Guerrilla).
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Propers espectacles, a partir del 7 de setembre, Pegados,
un musical diferent!. I a partir
del 15 de setembre, El cavernícola.

왘 Condal,

L’acudit

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Temporada 2011/2012
ja a la venda per internet.

Av. Paral·lel, 91. Del
16 d’agost al 4 de setembre,
dins Dansalona 2011, Cia Trànsit
Dansa - Maria Rovira presenta
Somorrostro, la memòria d’un
barri de Barcelona. Horaris: de
dimarts divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu. La
Rambla, 51-59. Faust, fragments
en versió concert, de Charles
Gounod. Els fragments més coneguts i celebrats de Faust interpretats per les grans veus del
moment. Octubre: dies 7, 10, 11,
15, 18, 20, 22, 25 i 28. Jo, Dalí,
de Xavier Benguerel, una òpera
catalana sobre la relació entre
Dalí i la seva musa Gala. Octubre: dies 19, 21 i 23.

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140.
Tancat per vacances fins al setembre.

왘 La

Seca Espai Brossa, Flassaders, 40. El 24 de setembre
s’obre La Seca Espai Brossa
amb Les 12 hores de màgia de
Barcelona.

왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al divendres 12 d’agost, Reugenio. Horaris: de dilluns a divendres, 21.00 (excepte el dia 5
d’agost, 22.30). I del 23 d’agost
al 4 de setembre, dins la programació del Dansalona 2011, Aquí
amanece de noche, de la Cia.
Mar Gómez. Horaris: de dimarts
a dissabtes, 21.00; i diumenge,
19.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Prorrogat! fins al 7 d’agost, dins el cicle Grec 2011, Desaparecer, a
partir de textos d’Edgar Allan
Poe, dramatúrgia i direcció Calixto Bieito, amb Juan Echanove
i Maika Makovski. Horaris: divendres, 21.00; dissabtes, 18.30
i 21.00, i diumenges, 18.30.

왘 Sala

Beckett, Alegre de Dalt,
55 bis. A partir del 6 de setembre, Dansalona: Sola, de Carles
Salas (Cia. Búbulus).

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Tancat per vacances.

왘 Tantarantana

Teatre, Carrer
de les Flors, 22. Del 18 de juliol a
l’11 de setembre, II Cicle Complicitats en xarxa, quatre espectacles de fora de Catalunya.
왘 Teatre

Artèria Paral·lel, Av.
Paral·lel, 62. Luis Eduardo Aute,
dijous 8 de setembre. Alberto
Cortez, diumenge 11 de setembre. Pimpinela, dilluns 10 d’octubre. Érase una vez la ópera, a
partir del dissabte 17 de setembre.

Poliorama, La Rambla,
115. Opereta, una experiència
única de música a capella, teatre i humor. De l’1 al 8 de setembre.

왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. A partir
del 7 de setembre, Ballet Nacional de Cuba, amb El lago de los
cisnes.

왘 Teatreneu.

Sala Cafè-Teatre,
Terol, 26 (Gràcia). Rock&Risas,
Albert Boira, dilluns, 21.00. El
Club de la Magia 2, dimecres i
dissabte, 22.00. Magia de cerca,
dijous 22.00. La madre que te
parió, divendres, 20.30; Graciosos amorosos, divendres, 22.00.
Encorseté, divendres, 23.30;
Magic Fabra: ilusión o mente,
dissabte, 20.30; Los Martínez,
dissabte, 19.00.
왘 Teatreneu.

Sala del Mig, Terol, 26 (Gràcia). Optimisme global, diumenge, 18.30.

왘 Teatreneu.

Sala Xavier Fàbregas, Terol, 26 (Gràcia). ¿Pero esto qué es? Don Juan al desnudo, dimecres, 21.00. ImproShow, dijous, 21.00, i diumenge,
19.00. El Club de la Màgia Júnior
(infantil), dissabte, 18.30, i diumenge, 17.15. Monólogos 10,
dissabte, 22.00. Zzapping, el
concurso, dissabte, 20.00. Impro Horror Show, dissabte,
23.30.
왘 Versus

Teatre, Castillejos,
179. El hombre de las 1000 vöces, de Niko Costello. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00; i
diumenges, 19.00. Del 2 al 14
d’agost: Locas, de la companyia
Teatro a Cuestas. Horaris: de dimarts a dissabtes, 22.30, i diumenges, 20.30. Properes estrenes: Des-penjades i Planeta
Eso.
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Les necrològiques
Badalona

Dolores Amill Cunillera. Va
morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.
Amador Garcia Hernandez.
Va morir als 80 anys. Exèquies, avui, a
3/4 d’1 del migdia.
Maria Dolores Lluch Suarez.
Va morir als 62 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Monica Maroto Martinez. Va
morir als 35 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia.
Francisco Molla Ferre. Va morir als 90 anys. Exèquies, avui, a 1/4
de 12 del matí.
Tulia Viaña de Rodriguez . Va
morir als 84 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 2 del migdia.

Luis Baño Solano. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, al tanatori de
Badalona.
Baudilio Bravo Díaz. Exèquies,
avui, a les 9 del matí, al tanatori de
Badalona.
Brian Cortés Carnero. Enterrament, avui, a 3/4 de 9 del matí, a Badalona.
Modesto Luna Flores. Exèquies, avui, a les 11 del matí, al tanatori de Badalona.
Martín Martínez Tomás. Exèquies, avui, a les 10 del matí, al tanatori de Badalona.
Francisco Ruiz Páez. Exèquies,
avui, a la 1 del migdia, al tanatori de
Badalona.
Francisca Torrente Álvarez.
Exèquies, avui, a 2/4 de 10 del matí, al
tanatori de Badalona.

Barcelona-les Corts
Ignacio Casas Dalmau. Va morir als 96 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí.
Josefa De la Puente Arruabarena. Va morir als 86 anys. Exèquies, avui, a 3/4 de 10 del matí.
Dionisio Escriche Ripoll. Va
morir als 77 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí.
Alexandra Estragues Cornejo. Va morir als 50 anys. Exèquies,
avui, a les 3 de la tarda.

Balsareny
Araceli Cabello Pérez. Als 84
anys. Avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Balsareny.

Barcelona-Collserola
Benjamin Aguado Lopez. Va
morir als 56 anys. Exèquies, avui, a
1/4 de 5 de la tarda.

✝
Mn. Ignasi Cases Dalmau
Prevere de la diòcesi de Barcelona al servei de l’Església de Barcelona,
va morir el dia 2 d’agost del 2011, en la pau de Crist. El senyor cardenal
arquebisbe, els altres bisbes i tot el presbiteri ho fan saber als fidels de l’Església
perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. Les exèquies tindran lloc el dia
3 d’agost, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona.

Esqueles

✆

933 163 900
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Concepción Mondejar Olivares. Va morir als 89 anys. Exèquies,
avui, a 3/4 de 4 de la tarda.
Antonio Ramirez Luna. Va
morir als 78 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí.
Maria Teresa Vega Sala. Va
morir als 76 anys. Exèquies, avui, a les
9 del matí.
Luis Vilalta Cortiella. Va morir
als 73 anys. Exèquies, avui, a les 12 del
migdia.

Barcelona-Ronda
Dalt
Francisco Javier Creus Perez. Va morir als 48 anys. Exèquies,
avui, a les 10 del matí.
Carmen Muñoz Lopez. Va morir als 83 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 12 del matí.
Pedro Rioja Fernandez. Va
morir als 71 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’1 del migdia.
Gumersindo Torrado Lobato.
Va morir als 63 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.
Antonio Vila Serrano. Va morir
als 67 anys. Exèquies, avui, a les 3 de
la tarda.

Barcelona-Sancho
Ávila
Felicidad Barcaro Pelayo. Va
morir als 88 anys. Exèquies, avui, a les
11.25 del matí.
Carmen Bel Espinet. Va morir
als 77 anys. Exèquies, avui, a les 9.10
del matí.
Antonio Blazquez Gomez. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a les
11.50 del matí.
Paula Camins Queralt. Va morir als 96 anys. Exèquies, avui, a 3/4
d’1 del migdia.
Francisco Carmona Heredia.
Va morir als 78 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 9 del matí.
Filomena Castaño Vega. Va
morir als 97 anys. Exèquies, avui, a
1/4 de 4 de la tarda.
Carmen Cid Saez. Va morir als
92 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del
migdia.
Maria Dolores Farre Garriga.
Va morir als 75 anys. Exèquies, avui, a
les 11.10 del matí.
Jacinto Garcia Gonzalez. Va
morir als 67 anys. Exèquies, avui, a
3/4 d’11 del matí.
Teresa Gasol Bolart. Va morir
als 86 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 9
del matí.
Juan Gonzalez del Barco. Va
morir als 75 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Concepción Herrera Chornicharo. Va morir als 89 anys. Exèquies, avui, a la 1.10 del migdia.

Maria Muñoz Fernas. Va morir
als 44 anys. Exèquies, avui, a les 9.50
del matí.
Jordi Oltra Navarro. Als 86
anys. Avui, a les 4.10 de la tarda.
Magdalena Pellicer Grau. Als
91 anys. Avui, a les 10.05 del matí.
Francisco Peñalosa Algarato. Va morir als 90 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 4 de la tarda.
Maria Purificación Prado Rico. Va morir als 90 anys. Exèquies,
avui, a les 9.25 del matí.
Ramon Sabate Monferrer.
Als 81 anys. Avui, a les 12.05 del migdia.

Barcelona-Sant
Gervasi
Antonio Garcia Camacho. Va
morir als 78 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.
Maria Teresa Guinot Carreras. Va morir als 87 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 10 del matí.
Miguel Lisbona Espin. Va morir als 84 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 2 del migdia.
Leonor Manzanado Bueno.
Va morir als 95 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.
Francisca Sole Jubany. Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a les
12.39 del migdia.

Granollers
Carlos Cabello Rico. Va morir
als 80 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4
de la tarda, al tanatori de Granollers.

L’Hospitalet de
Llobregat-Gran Via
Carmen Alvarez Vellido. Va
morir als 83 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.
Jose Ramon Arroyo Berzosa.
Va morir als 69 anys. Exèquies, avui, a
la 1 del migdia.
Segunda Jacobo San Valentin. Va morir als 95 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 10 del matí.
Francisco Lopera Nuñez. Als
64 anys. Avui, a les 10 del matí.
Dolores Martinez Castillo.
Als 84 anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Rosario Soldevilla Alaiz. Als
86 anys. Avui, a les 12 del migdia.
Antonio Soto Arcas. Als 82
anys. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda.

Mataró

Tarragona

Mercè Anglada i Güell. Als 60
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí, a la basílica parroquial de Santa Maria.
José Valdivieso Descarrega.
Va morir als 82 anys. Exèquies, avui, a
les 9 del matí, al tanatori de Mataró.

Cinta Calduch Prades. Va morir als 94 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 4 de la tarda, a l’església de Sant
Josep Obrer de Torreforta de Tarragona.
Maria Dolores Muñoz Ferriz.
Va morir als 82 anys. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, a l’església Sant Josep
de Torreforta de Tarragona.
Pepita Torrens Matamoros.
Va morir als 84 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 10 del matí, a l’església de Sant
Fructuos de Tarragona.
Maria Teresa Tua Monguio .
Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Tarragona.

Pineda de Mar
Benigno Mujico Moure. Va
morir als 84 anys. Enterrament, avui,
a les 12 del migdia, a Pineda de Mar.

Reus
Emiliana Martín Durán. Als 87
anys. Avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Josep.
Gerda Wittemer. Als 89 anys.
Incineració, avui, a les 12 del migdia.

Rubí
Maria Pardo Pérez. Als 82 anys.
Exèquies, avui, a 2/4 de 10 del matí, a
l’església de Sant Pere de Rubí.

Sabadell
Maria Teresa Poch Ossul. Als
90 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 10
del matí, al tanatori de Sabadell.
Adela Rodríguez Milán. Va
morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda, al tanatori de Sabadell.
Fernando Sáez López. Va morir als 82 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’11 del matí, al tanatori de Sabadell.

Terrassa
Francisco Cazorla Giménez.
Va morir als 42 anys. Enterrament,
avui, a les 4 de la tarda, a Terrassa.
Sebastian Gonzalez Soto. Va
morir als 89 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, al Temple de Terrassa.
Luis Vidal Almirall. Va morir
als 93 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, al Temple de Terrassa.

Tona
Teresa Serrallonga Capdevila. Va morir als 94 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, a l’església
parroquial Sant Andreu de Tona.

Sallent

Torelló

Josefa Fernández Fernández. Va morir als 96 anys. Enterrament, avui, a Sallent.

Joan Bachs Serrat. Va morir als
82 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, a l’església de Sant Feliu de Torelló.
Carme Caro Sanpedro. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les 12
del migdia, a l’església Montserrat de
Torelló.

Sant Boi de
Llobregat
Rosario Guitart Badia. Als 81
anys. Avui, a 3/4 de 12 del matí, al tanatori de Sant Boi de Llobregat.

Sant Cugat del Vallès
Mariano Clemente Ros. Va
morir als 81 anys. Exèquies, avui, a
3/4 d’11 del matí, al Reial Monestir de
Sant Cugat del Vallès.
Pedro Figuerola Sanz. Als 77
anys. Avui, a les 10 del matí, al Reial
Monestir de Sant Cugat del Vallès.

Sant Vicenç dels
Horts

Tortosa
Maria Presentación Gil Pascual. Va morir als 89 anys. Exèquies, avui, a les 12 del migdia, a les
Teresianes de Tortosa.

Valls
Angelina Batet Sogas. Va morir als 89 anys. Exèquies, avui, a les 5
de la tarda, a l’església de Lledó de
Valls.

El Vendrell

Ramón López Rodríguez. Als
65 anys. Avui, a les 4 de la tarda, a
l’església de Sant Esteve d’Alcoll.

Angelina Gonzalez Viñals. Als
90 anys. Avui, a 2/4 de 5 de la tarda,
al tanatori de Sant Vicenç dels Horts.
Mercedes Mallol Casasampere. Va morir als 66 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori
de Sant Vicenç dels Horts.

Manresa

Taradell

Vilanova i la Geltrú

Maria Angels Rius Pons. Als
87 anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia, a
l’església parroquial de Crist Rei .

Asunción Dioner Pladeoliva.
Als 94 anys. Avui, a les 4 de la tarda, a
l’església parroquial de Sant Genís.

Rosa Juez Caballero. Va morir
als 91 anys. Exèquies, avui, a les 5 de
la tarda, al tanatori de Vilanova.

Llinars del Vallès

Juan Contreras Pérez. Va morir als 81 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’11 del matí, a l’església del Vendrell.
Jaume Ferramià Olivella. Va
morir als 83 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, a l’església del Vendrell.
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‘Punta
escarlata’,
ara abans
(Tele 5, 22.30h)

Comunicació

Acabat ‘Supervivientes’,
Tele 5 avança des d’avui
l’horari del ‘thriller’
de Carles Francino i
Antonio Hortelano

La productora Diagonal TV roda per a TVE la ficció històrica ‘Isabel’, una gran
producció en què l’actriu catalana Michelle Jenner interpreta la famosa reina

Isabel la Catòlica, en sèrie
Altres catalans
del repartiment
són Pablo Derqui,
Ramon Madaula,
Jordi Díaz i Jordi
Banacolocha

Lurdes Artigas
MADRID

Nou projecte històric de
Diagonal TV per a TVE.
Després d’Amar en tiempos revueltos, La señora i
14 de abril. La República,
la productora catalana ha
iniciat el rodatge d’Isabel,
una gran producció històrica centrada en Isabel la
Catòlica, a qui interpretarà l’actriu catalana Michelle Jenner (El cor de la ciutat, Los hombres de Paco).
Dirigida pel veterà realitzador català Jordi Frades
(Pedralbes Centre, Crims,
De moda, La señora), la
sèrie arrancarà amb una
primera temporada de 13
capítols, centrada en la joventut de la futura reina,
ja que la idea és explicar la
biografia en 52 capítols,
amb 4 temporades de 13
episodis, seguint l’exemple de Los Tudor.
“L’espectador es trobarà amb la història d’una
noia jove que és apartada
de la seva família i duta a
una cort que és un niu
d’ambicions, plena de gent
amb ànsies de poder, i ella
aprendrà aquí tot el que
després utilitzarà quan sigui reina”, explica Jordi

Hoyo, Andrés Herrera i
Mònica Vic.

Quatre videoimatges del rodatge. A dalt, Michelle Jenner i Ramon Madaula. A baix, a l’esquerra, Pablo Derqui i Bárbara
Lennie, i, a la dreta, una vista general de la gravació d’una escena amb Madaula, Víctor Elías i Jenner ■ WEB DE RTVE

Frades, que destaca que
“és apassionant la quantitat de trames polítiques
que hi ha al voltant
d’aquest personatge”.
TVE, que ressalta la
“cuidada documentació
històrica” de la sèrie, descriu Isabel la Catòlica com
una “sobirana fascinant

que va prendre les regnes
del país per donar-li estabilitat i es va fer respectar
com a reina i com a dona”.
Ampli repartiment
A banda de Michelle Jenner, l’altre gran protagonista serà Rodolfo Sancho
(La señora, Gavilanes)

que serà Ferran el Catòlic.
La sèrie compta amb un
ampli repartiment de més
d’una vintena d’actors,
que interpreten personatges rellevants de la cort i la
noblesa espanyola del segle XV, entre els quals destaquen els catalans Pablo
Derqui, Ramon Madaula i

Daniel Grao. També tenen
papers principals Bárbara
Lennie, Clara Sanchís,
Víctor Elías, Pedro Casablanc, Ginés García Millán, William Miller i Sergio Peris Mencheta. Altres
noms catalans del repartiment són Jordi Banacolocha, Jordi Díaz, Mar del

Decorats i exteriors
Per gravar la sèrie, una de
les més cares de la història
de TVE, s’han reproduït
edificis emblemàtics de
l’època, com l’Alcázar de
Segòvia i el castell d’Arévalo, en dos platós que sumen més de 3.000 metres
quadrats. “El decorat no
és de cartó pedra. La pedra
és pedra, s’ha cimentat
tot”, explica Frades.
També hi haurà rodatges en exteriors, en localitzacions històriques de Madrid i Castella. ■

UIB: “La fi de RTVM viola la llei” TV3 s’apunta
a la TV híbrida
La universitat apel·la a
la llei de normalització
lingüística per intentar
aturar el tancament
Redacció
PALMA

Els departaments de filologia catalana i lingüística
general de la Universitat
de les Illes Balears van fer
públic ahir un manifest en
què rebutgen el tancament de Radiotelevisió de

Mallorca i avisen el consell
de l’illa, que és el que l’ha
aprovat, que té l’obligació
de complir la llei de normalització lingüística, que
recull el deure de l’administració de promoure el
coneixement i el desenvolupament de la llengua i la
cultura catalanes en els
mitjans de comunicació.
La universitat assenyala
que tancar TV Mallorca i
Ona Mallorca és actuar
contra aquesta llei, encara

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 3/8/2011. Page 61

que s’argumenti que es fa
per estalviar: “El suport
econòmic als mitjans que
usen el català hauria de
prevaldre”.
D’altra banda, el manifest lamenta el final del
conveni que la UIB tenia
amb IB3 i que ha deixat la
televisió autonòmica sense correctors des de finals
de juny, però se subratlla
que el motiu de la no-renovació és l’“incompliment
reiterat de les clàusules

econòmiques” per part de
la cadena de televisió.

Conseller i director d’IB3
Els socialistes de les Illes
van afirmar ahir que no
descarten anar al Tribunal
Constitucional si no es retira el decret llei aprovat
pel govern del PP que està
permetent que el conseller
de Presidència del govern
balear, Antonio Gómez,
assumeixi les funcions del
director general d’IB3. ■

Redacció
BARCELONA

TV3 va informar ahir que
ha iniciat l’emissió en proves dels seus serveis
d’HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), l’estàndard europeu de televisió híbrida que permet
combinar de manera

transparent les emissions
de TDT amb l’oferta sota
demanda per internet de
la cadena. Els espectadors
amb
televisors
amb
HBBTV sintonitzant TV3
poden ara accedir amb un
sol clic a una versió en proves del TV3alacarta que
els permetrà recuperar espais antics. ■
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La graella
TV3

33

Super 3/3XL

Esport 3

IB 3 sat

————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

06.00 Notícies 3/24.
10.00 Planetari. Inclou: Trobades llunyanes /
La ruta dels fideus.
12.10 Rex. Cap. 92 Venjança.
13.05 Bocamoll.
13.45 Cuines. Mini pizzes cruixents.

10.50
11.00
11.45
12.10
12.55
13.02
13.25

08.00 Les Tres Bessones.
08.50 mic 3.
09.30 Marsupilami.
10.20 Doraemon.
11.10 Els pingüins de Madagascar.
12.20 El club dels caçamonstres.
13.10 Espies de veritat.
13.55 Un drama total: la gira
mundial.

13.35 Crackòvia.
14.10 Volei Platja. Vòlei-platja: final masculina a
Polònia.
14.55 GT Academy.
15.45 TN Esports.
16.05 La llegenda continua.
17.40 TN Esports.
17.55 Adrenalina.
18.40 El gran guerrer. Etiòpia.
19.30 Cliff diving. Rapa Nui.
20.00 Zona zàping.
20.25 Crackòvia. Cap. 88.
21.00 GT Academy.
21.50 A què jugues?.
22.40 A la carretera amb el
Rossi.
23.30 Cliff diving. Yucatán.
00.05 Tot l'esport.

08.00 El cercador. Mossèn
Capellà.
08.30 Balears salvatge.
08.55 Vallterra.
10.45 Capellans.
11.10 L'hora del pati.
11.40 Balears amb els cinc
sentits.
12.05 Que te creus que te
crec.
12.15 Un lloc enlloc. Pagès.
12.50 A pedals.
13.20 Sa bona cuina de Paquita Tomás.

14.00 Telenotícies comarques.
14.20 El medi ambient. Barcelona 2030: deu
mil cotorres.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Secrets de Xangai. Cap. 13.
16.20 Temps de silenci. Xantatges.
17.30 Les germanes McLeod. Cap. 81 Foc pels
queixals / Cap. 82 Demostració d'amor.
19.20 Tarda de cine. Les noves aventures d'en
Rin Tin Tin.
21.00 Telenotícies vespre.
21.50 Hawthorne. Cap. 10 Hello & Goodbye /
Cap. 11.
Doble entrega de la
sèrie, on la
Christina i en Tom
s’enfronten

Els últims artesans.
Singulars.
Latituds.
Lonely Planet: rutes per descobrir.
Bon viatge. Noruega 1.
Batecs de natura.
Viatges per la natura.

14.10 Estimem els animals. El riu Ord, el riu
dels cocodrils.
14.40 El regne salvatge.
15.05 Món natural. Titus, el rei goril.la.
16.00 Sabors....
17.00 Nydia.
17.25 Signes dels temps reportatges.
17.35 Quarts de nou.
18.00 Compte enrere, de 5 en 5.
18.25 Generació Digital. Laia Ferrer.
18.50 City folk (versió curta).
19.00 Lonely Planet: rutes per descobrir. El
Marroc.
19.45 Bon viatge. Noruega 1.
19.55 Retalls de món.
20.05 On anem?. Catalunya central.
20.30 Al vostre gust.

21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
23.10
00.15

15.05 Primera sessió. Eres mi héroe.
16.45 El cor de la ciutat. 17.55 Segona sessió. Promesas incumplidas.
19.35 Respira. 20.05 El documental.
21.05 Boig per tu. 21.30 Jo què sé!
Manuel Vicent. 22.00 BTV Notícies
nit. 22.30 El temps. 22.40 R.I.S. Crímenes imperfectos.

El 9

—————————————————————————————————

17.30 Bat de sol. 18.30 Terra d’amfitrions. 19.00 Visió impossible. 19.30
Esports en xarxa. 20.00 Festa Major
de Torelló. 20.30 La terrassa. 21.30
Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 La
terrassa. 00.00 Què li ve de gust?

TAC 12

—————————————————————————————————

15.30 10 comarques. 16.00 Notícies.
16.30 Reemissió. 18.00 Estiu 12.
19.00 Visió impossible. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies.
20.30 Finet i pel mig. 21.30 Identitats. 22.00 Notícies. 22.30 Reemissió. 00.00 Què li ve de gust?

Canal Reus

—————————————————————————————————

17.00 Remena nena. 17.30 Vins a
vins. 18.00 Notícies. 18.30 I... tu què
fas? 19.00 Visió impossible. 19.30
Esports en xarxa. 20.00 Notícies.
20.30 Va de castells. 21.00 Vins a
vins. 21.30 I... tu què fas? 22.00 Notícies. 22.30 Va de castells. 23.00
I... tu què fas?

Lleida TV

—————————————————————————————————

14.30 Bat de sol. 16.00 Bonus music. 17.00 Picalletres. 17.30 Cases i
coses. 18.00 Bonus music. 19.30 Al
ras. 19.45 Tocats de l’hort. 20.00
PSP resum. 20.30 Notícies vespre.
21.25 El temps. 21.29 Anem a dormir. 21.30 Bat de sol. 23.00 Notícies
vespre. 23.45 Yemaya.

20.40

Gat i gos.
Els Dalton.
Bugs Bunny.
En Shaggy i l'ScoobyDoo saben el que es
fan.
mic 3.
Léonard.
Marsupilami.
Espies de veritat.
Els pingüins de Madagascar.
Tom i Jerry.

21.30 Shin Chan. Ei, que faig
gàrgares.
21.55 Plats bruts. Tinc un
fletxasso.
22.20 Diaris de vampirs.
Cap. 31 La Katerina.
23.05 Nip/Tuck. La Liz Cruz.
00.00 Little Britain.
00.35 Berlín, Berlín. Les millors amigues.
01.00 Envoltats de noies.
Duels.
01.25 Yu Yu Hakusho: els
defensors del més enllà.

Secrets de Xangai. Cap. 13.
Blogs Europa.
Loto 6/49.
Quèquicom.
ExperiMental.
Una altra mirada.
Singulars. Juan Ignacio Cirac.

8tv

—————————————————————————————————

09.05 Televendes.
11.10 Ángel.
11.55 Roswell.
12.40 Policías de Nueva
York.
14.45 Banacek.
16.00 Se ha escrito un crimen.
18.40 Cine Metròpolis. El
príncep i el captaire.
20.50 Notícies 8.
21.00 Inspector Poirot.
22.00 Gran cinema. El hombre del año.
00.08 Policías de Nueva
York.

14.00
15.15
15.20
17.00
17.25
17.50

20.30

IB3 Notícies migdia.
El Temps migdia.
Llàgrima de sang.
L'hora del pati.
Balears salvatge.
Balears amb els cinc
sentits.
Factor humà.
24 hores. Aquarium.
El cercador.
Que te creus que te
crec.
IB3 Notícies vespre.

21.30
21.35
23.35
00.15
01.00

El temps.
Mossèn Capellà.
24 hores.
Factor humà.
971 Balears.

18.15
18.55
19.35
20.10

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LA LOLA SE VA A LOS
PUERTOS

PEL·LÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

INTÈRPRETS

El príncep i el captaire (1977)

18.40

8tv

★★

★★★

Aventures

Richard Fleischer

Oliver Reed, Rachel Welch, Mark Lester
Ben Cross, Robert Blush

La 2 / 22.00

Les noves aventures d’en Rin... (2007)

19.20

TV3

★★

★★

Infantil

Dan Lerner

La Lola se va a los puertos. Estat espanyol,
1993. 104'. Gèn.: Drama. Dir.: Josefina Molina. Int.: Rocío Jurado.
A San Fernando viu Lola,
una cantaora, a qui desitgen molts homes, entre ells, Don Diego, un
cacic que la convida a casa seva perquè canti.

La Lola se va a los puertos (1993)

22.00

La 2

★★

★★

Drama

Josefina Molina

Rocío Jurado, Francisco Rabal

Safary (2007)

22.00

Antena 3 TV

★★

★★

Intriga

Darrell Roodt

Peter Weller, Bridget Moynahan

El hombre del año (2006)

22.00

8tv

★★★

★★★

Comèdia

Barry Levinson

Robin Williams, Laura Linney

Spartan (2004)

22.30

Cuatro

★★★

★★★

Acció

David Mamet

Val Kilmer, Derek Luke, William H. Macy

El truc final (2006)

23.35

TV3

★★

★★

Drama

Christopher Nolan

Hugh Jackman, Christian Bale

Extramuros (1985)

23.45

La 2

★★

★★

Drama

Miguel Picazo

Carmen Maura, Mercedes Sampietro

La vecina de al lado (2004)

00.30

Cuatro

★★

★★

Comèdia

Luke Greenfield

Emile Hirsch, Elisha Cuthbert

Crímenes de moda... (2009)

01.00

La 1

★★

★★

Intriga

Jerry Ciccoritti

Maggie Lawson, Sadie Leblanc
110368-1033133J

BTV

17.15
18.05
18.35
19.05
19.50

Incursió a la cuina
del restaurant El
Bulli, tancat
recentment per
reconvertir-se

23.35 Pel·lícula. El truc final.
01.55 Futbol. Chivas - F. C. Barcelona.
04.00 Notícies 3/24.

—————————————————————————————————

14.45
15.30
16.00
16.50

SAFARY

Antena 3 TV / 22.00

Safary. EUA, 2007.
Gèn.: Intriga. Dir.: Darrell Roodt. Int.: Peter
Weller.
Un pare s’emporta els
seus fills i la seva xicota
a l’Àfrica per fer un safari. Però la presència
d’una lleona converteix
el viatge en un malson.

se a les eleccions presidencials nord-americanes com a independent.
SPARTAN

Cuatro / 22.30

Spartan. EUA-Alemanya,
2004. 106'. Gèn.: Acció.
Dir.: David Mamet. Int.:
Val Kilmer, Derek Luke.
Robert Scott és reclutat
per buscar la filla d’un alt
funcionari del govern.

EL HOMBRE DEL AÑO
8tv / 22.00

Man of the year. EUA,
2006. 115'. Gèn.: Comèdia. Dir.: Barry Levinson.
Int.: Robin Williams.
El còmic televisiu Tom
Dobbs, que al seu xou
setmanal ironitza sobre
els polítics amb gran èxit
de públic, pren la peculiar decisió de presentar-
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EL TRUC FINAL
TV3 / 23.35

Una escena del film ‘El truc final’

The prestige. Estats
Units-Gran Bretanya,
2006. 128'. Gèn.: Drama. Dir.: Christopher
Nolan. Int.: Hugh Jackman, Christian Bale.

Robert Angier és un consumat artista en el món
de la màgia, mentre que
Alfred Borden és un geni
creatiu que no té la desimboltura necessària per
mostrar al públic les seves idees màgiques.
EXTRAMUROS
La 2 / 23.45

Estat espanyol, 1985.
118'. Gèn.: Drama. Dir.:
Miguel Picazo. Int.: Carmen Maura.
En la decadència que comença al final del regnat
de Felip II, Sor Àngela,
superiora d’un convent
que estan a punt de tancar, troba una idea salvadora.
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El zàping
La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Tele 5

La Sexta

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

06.00 Noticias 24H.
10.15 La mañana de La
1.

11.00 El escarabajo
verde.
11.30 Expedición 1808.
12.00 Grandes documentales.
13.00 Para todos La 2.
13.30 A pedir de boca.

06.15 Las noticias de la
mañana.
09.00 Espejo de verano.
12.30 La ruleta de la
suerte.

06.30 Puro Cuatro.
06.45 Los cazadores de
mitos.
08.30 Top Gear.
10.30 Alerta Cobra. Padre e hijo.
11.30 Alerta Cobra. Las
joyas de la traición.
12.30 Las mañanas de
Cuatro.

06.00 Fusión sonora.
07.00 Informativos Telecinco matinal.
09.00 El programa del
verano.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa.

07.00 laSexta en concierto.
08.30 El muro infernal.
09.15 Los vigilantes de
la playa.
11.55 Crímenes imperfectos.
12.50 Crímenes imperfectos: Investigadores Forenses.
13.55 laSexta Noticias
14h.

14.00
14.30
15.00
16.05
16.15

L'Informatiu.
Corazón.
Telediario 1.
El tiempo.
Amar en tiempos
revueltos.
17.05 Eva Luna.
18.25 Amar de nuevo.
19.00 Destino: España.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. Grandes
facilidades.
23.15 En familia.
01.00 Cine. Crímenes
de moda: Pelos
asesinos.
02.25 TVE es música.
03.00 Noticias 24H.

14.00 La dieta mediterránea.
14.30 + Investigadores.
14.40 Documentales
culturales.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. Diario
de los grandes
felinos / Las criaturas secretas de
Jao.
17.55 Documentales
culturales.
18.55 Biodiario.
19.00 Memòries de la
tele.
19.30 L'Informatiu.
19.50 Linguàrium.
20.00 La 2 Noticias.
20.15 Cámara abierta
2.0.
20.30 La España sumergida.
21.00 Documentales
culturales.
22.00 Cine Clásico. La
Lola se va a los
puertos.
23.45 Cine. Extramuros.
01.40 Documentales.

14.00 Los Simpson. Deletreo lo más rápido que puedo /
Cuando criticas a
una estrella.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.40 Deportes.
16.00 El tiempo.
16.15 Bandolera.
17.15 El secreto de
Puente Viejo.
18.15 El diario de verano.
20.15 Atrapa un millón.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.40 Deportes.
21.45 El tiempo.
22.00 Cine. Safary.
23.45 Comer, beber,
amar: Costa catalana.
00.45 Arena mix: Mallorca.
01.45 Arena mix internacional: Colombia.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.

14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele.
17.15 ¿Qué quieres que
te diga?.
19.00 ¡Allá tú!.
20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro.
21.30 ¡Mójate!.
22.30 Cine Cuatro.
Spartan.
00.30 Cine Cuatro. La
vecina de al lado.
02.30 Ciudades del pecado. Rusia.
02.50 Cuatro Astros.

14.30 De buena ley.
Quiero ser como
Messi.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca
esta noche.
22.30 Punta Escarlata.
El adiós.
00.15 Más allá de la vida. Convidats:
Chayo Mohedano
i Falete.
02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

15.06 La Sexta deportes.
15.30 Partido amistoso:
Guangzhou-Real
Madrid.
17.20 Verano directo.
19.55 laSexta Noticias
20h.
20.59 laSexta Deportes.
21.30 The very best of
El intermedio.
22.25 El Mentalista.
Fiebre escarlata /
Inyectado en sangre / Rojo corporativo / Fécula
roja.
02.00 The very best of
El intermedio.
02.20 Astro TV.

Apunts de programació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

QUÈQUICOM
33 / 21.45

Videoimatge d’una de les protagonistes del documental

Retrat femení de la
Font de la Pólvora
UNA ALTRA MIRADA
33 / 23.10

L’espai de reportatges de
caire social Una altra mirada ofereix avui Sacais
Romí, un documental
protagonitzat per dotze
dones gitanes del barri gironí de la Font de la Pólvora de diferents edats,
que pretén mostrar la
personalitat i la identitat
d’aquest barri des d’una

perspectiva de gènere.
Les protagonistes obren
la porta de casa seva i
parlen del seu dia a dia: la
família, la feina, el barri,
els costums i les experiències amb els paios.
Al llarg del reportatge
s’entrellacen els episodis
de la vida quotidiana de
les dotze dones amb
imatges del barri durant
el transcurs d’un dia.
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El 33 recupera avui a la
nit dos programes destacats del programa científic Quèquicom d’aquesta
temporada passada: Despullant la bugada i Energia nuclear.
En el primer s’indagava
en els components químics del sabó i dels detergents amb la intenció
d’aconseguir la bugada
perfecta.
El segon –el primer en
què es va estrenar Jaume Vilalta com a presentador– explicava i aclaria
els conceptes bàsics sobre l’energia nuclear, què
és la radioactivitat i també els esforços tecnològics per intentar controlar-la, a través de diversos reportatges.

Audiències Catalunya
Dilluns, 1 d’agost del 2011
PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
Tele 5
Antena 3
TV3
La 1
La 1
Tele 5
La 1
Tele 5

Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
El cuerpo del delito
Cine: Jumper
Telenotícies comarques
Plaza de España (1r cap.)
Amar en tiempos revueltos
Sálvame: diario
Plaza de España (2n cap.)
CSI

Gemma
Busquets

‘Camelot’
—————————————————————————————————

A

ntena 3 va estrenar
diumenge una de les
moltes sèries que un
dia va comprar, va promocionar com si fos un gran
esdeveniment i va desar en
un calaix esperant que arribés l’agost. No sé per què
s’hi esforcen, perquè Camelot és material per a
Neox o Nitro de matinada,
després d’Expediente X o
de Roma. Encara més, potser haurien de fer un pensament i programar a Antena 3, en el canal principal, Hermanos de sangre
–com a ficció bèl·lica vintage– seguida de The Pacific,
en una sessió etiquetada
com “la nit de la Segona
Guerra Mundial”, i desterrar a Nitro l’agònica The
event i Camelot, dues sèries que es van desinflar
més de pressa que Carmen Machi menjant iogurt.
A la primera no cal ni dedicar-hi dues línies. En la segona, el problema és el repartiment.
Quan es vol reescriure
de nou un mite com és el
del rei Artús hi ha un pro-

ESPECTADORS

477.000
394.000
300.000
288.000
287.000
279.000
276.000
258.000
248.000
247.000

La ràdio
RETRANSMISSIÓ ESPECIAL. Cat. Música / 22.00
Des de l’església de Sant Genís, un dels concerts
més destacats del 31è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí: el de Dunedin Consort & Players
dirigits per John Butt, que interpretaran la Missa
en si menor BWV 232, de Johann Sebastian Bach.

CHIVAS-BARÇA

MEMÒRIES DE LA TELE

SINGULARS

TV3 / 01.55

La 2 / 19.00

33 / 00.15

Segon dels tres partits
de la gira americana del
Barça. El conjunt blaugrana juga avui a la ciutat de Miami contra el
Chivas de Guadalajara
mexicà. A causa de la diferència horària, la retransmissió del matx en
directe començarà a les
2 de la matinada.

El programa nostàlgic de
TVE a Catalunya repeteix l’entrega en què
l’equip de l’espai entrevistava el cantant Manolo Escobar per recordar
els seus inicis a la música
i els seus vincles amb Catalunya, a més de recuperar antigues aparicions seves al canal.

El 33 recupera avui l’entrevista al professor
Juan Ignacio Cirac, premi Príncep d’Astúries
d’Investigació Cientificotècnica 2006. Cirac és
l’autor d’un nou sistema
de transmissió de dades
impossible d’interceptar
gràcies al comportament
quàntic de les partícules.

La sèrie ‘Camelot’
no ha sabut
explicar el mite a
la seva manera
blema: tot el que s’ha fet
abans –innombrables
adaptacions–, i que forma
part de la memòria dels espectadors. Tots tenim un
Artús al cap –el meu es diu
Richard Harris i cantava a
Vanessa Redgrave vestida
com si fos la reina de les
neus a la pel·lícula del
1968–, una Morgana i un
Merlí, i de perfils tan diferents que molt sovint cada
versió explica la llegenda a
la seva manera. La gràcia
és trobar-la. I Camelot de la
cadena Starz no ho ha sabut fer, en part perquè el
protagonista no té prou
força; la idea d’un jovenet
que aprèn a ser heroi potser atraparia un públic més
adolescent. Per la seva
banda, Merlí té un problema que es diu Joseph Fiennes; vol fer-se l’enigmàtic i
a voltes l’irònic, i acaba essent un Merlí còmic.

SÓN FAVES COMPTADES

L’estiu a escena

Martí
Gironell

c Plácido
Domingo,
Virginia Tola i
Orquestra de la
Comunitat
Valenciana

Riure per no
plorar

c Festival
Castell de
Peralada
c Dilluns
1 d’agost del
2011

MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

Un plaer, ‘maestro’
Plácido Domingo, Virginia Tola i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana van
oferir una de les vetllades més brillants de la història del Festival de Peralada

Dani
Chicano

di). Domingo està dotat d’una capacitat interpretativa, d’un sentit
de la teatralitat poc comú en els
cantants d’òpera, un regal diví per
a l’espectador, al qual emociona
profunda i sincerament. En la segona part, a més d’emocionar-lo,
Domingo, Tola i l’orquestra van divertir el públic amb peces de sarsuela, part de la lletra d’alguna de
les quals podria servir de leitmotiv
electoral (“...mi cara serrana lo va
diciendo...”). Tothom les esperava,
alguns per taral·lejar-les, i van arribar: Amor, vida de mi vida (Maravilla, de Federico M. Torroba), Madrileña bonita (La del manojo de
rosas, de Sorozábal) i, sobretot,
¡No puede ser! (La tabernera del
puerto, també de Sorozábal). Mitja hora de bisos majoritàriament
de sarsuela, per completar gairebé
tres hores de concert. Un privilegi,
un veritable plaer, maestro!

Barcelona:
C/Tàpies, 2.
08001
93 227 66 00
Girona:
Santa Eugènia, 42.
17005
972 18 64 00
Dipòsit legal:
B20.249-1976
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No busqueu cap mena d’objectivitat en aquesta crònica, si de cas vagues descripcions que no faran justícia de cap manera al recital que
Plácido Domingo va oferir dilluns a
Peralada, acompanyat de Virginia
Tola i de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, una formació superba, que va excel·lir, esplèndida
en tot moment, enèrgica i entregada, còmplice de l’artista i mesurada quan convenia, de la mà del director Jesús López Cobos.
Dic que no hi cerqueu objectivitat perquè un servidor, així com
tots i cadascun dels que omplíem
les grades de l’auditori del castell
de Peralada, vam acudir a la cita

absolutament entregats, atrets
per la promesa d’un gran espectacle musical com, efectivament, va
ser aquest concert, protagonitzat,
permeteu-me el tòpic, per una llegenda viva. Plácido Domingo va fer
el mes de gener passat 70 anys.
Ningú no ho diria. Es presenta a
l’escenari decidit, diria que fins i
tot jovial, i aleshores comença la
delectança, que havia tingut com a
entremès la hipnòtica obertura
d’El barber de Sevilla, de Rossini.
Després d’O, Souverain (El Cid, de
Massenet) i la primera intervenció
de la jove i brillant soprano Virginia Tola amb Depuis le jour (Louise, de Charpentier), arriba E lucevan le stelle (Tosca, de Puccini) i
els primers bravos, que tindrien
continuïtat amb l’enèrgica Nemico della patria (Andrea Chénier,
de Giordano) i el duet Tutte le feste...Sí, vendetta (Rigoletto, de Ver-

Diuen que el sentit de l’humor sol ser sinònim
d’intel·ligència; de vegades, francament, en tinc
els meus dubtes. També es diu que és part de la
idiosincràsia d’un país, d’una cultura i que reflecteix la forma de ser d’una societat. I així
s’han establert els estereotips que l’humor andalús és més salerós, l’anglès que paradoxalment és més seriós o l’àrab que és més subtil.
Però, tal com diu l’adagi català, riure’s del mort i
del qui el vetlla és excessiu, obscè, irrespectuós
i de mal gust. És símptoma d’una societat malalta. En el cas dels dos humoristes de la televisió brasilera que es van colar a l’enterrament de
la cantant Amy Winehouse n’hem tingut un deplorable exemple. Es vesteixen de dol, fingeixen
una pena que no senten i darrere unes ulleres
fosques vessen àcides llàgrimes de cocodril. Ho
van fer en el funeral de Michael Jackson i després de l’èxit d’audiència, han repetit en el comiat de la reina blanca del soul. Al meu parer, no
només han demostrat que no hi tenen res al magí, sinó que són uns oportunistes sense escrúpols, capaços de riure’s del dolor dels altres per
treure’n un dubtós profit professional. Haurien
de tenir sentit del ridícul i avergonyir-se d’actes
com aquests, que defensen amb un únic argument: la seva audiència. La misèria moral que
permeten els propietaris de grups de comunicació, els consells
d’administraHem de percebre
ció i els acciola mort d’una altra
nistes de segons quines te- manera, però no
levisions privafa cap gràcia
des, aquí o al
Brasil, és repugnant. No tot s’hi val per l’audiència, ja ho sabem i ens n’atipem de denunciar-ho, però tanta
culpa tenen els uns com els altres. Perquè, no
ens enganyem, si aquesta mena de programes
que propicien aquestes bromes d’humor negre
funcionen és perquè hi ha un públic que els veu i
uns anunciants que hi inverteixen per vendre els
seus productes aprofitant l’interès que generen
aquests programes. Ja entenc que hem de fer
un esforç per percebre la mort d’una altra manera i tot això que sempre es diu, però, parlem clar,
quan la daga de la mort sega l’herba de prop del
teu jardí no fa cap gràcia, i molt menys que al seu
voltant se’n faci un espectacle que alimenta la
morbositat. A cada cosa el que li toca. Jo no hi
crec en el riure per no plorar.
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