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L’Estat, en mans de la UE
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“Espanya afronta amb
relativa tranquil·litat les
turbulències financeres
perquè en aquests
moments està millor
que altres països”

“La situació actual del
deute sobirà d’Itàlia i
Espanya és molt
preocupant però
clarament
injustificada”

“Cal dir als espanyols
que, tot i que el país
passa una situació
complicada, la
superarà. Espanya és
un país solvent”

Elena Salgado
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Mariano Rajoy
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Junqueras opta per
Bosch i Ridao podria
forçar unes primàries
P4,5
Entrevista
Alfred Bosch
CANDIDAT OFICIALISTA D’ERC

“És un honor
competir amb algú
tan ben preparat
com Ridao” ■ P5
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Egipte mostra Mubàrak
engabiat davant la justícia
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L’expresident egipci Hosni Mubàrak, durant la seva compareixença d’ahir ■ REUTERS
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Ens
ha arribat

Bosch, de
vacances

Apunts

Les cares de la notícia

L’anunci que Alfred
Bosch és l’aposta
del nou home fort
d’Esquerra per ser el
cap de llista a Madrid, va agafar l’inte-

ressat de vacances a
Londres, on és de
viatge familiar,
segons van assenyalar fonts del mateix
partit.

Política d’estiu
a Twitter

La fi del curs polític
no ha arribat encara
a les xarxes socials.
Twitter, per exemple, bullia ahir amb
temes com ara la

tria d’Alfred Bosch i
la polèmica sobre el
PIRMI. Un mitjà per
mantenir la política
activa.

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

Lluís
Martínez

Aliments
Amb l’alimentació passa
un fet similar que amb la
sanitat. Mai en tota la història de la humanitat hem
disfrutat d’una seguretat
sanitària com ara. Els nivells de mortalitat han caigut al mínim i la nostra esperança de vida ha crescut
fins a un límit inesperable
fa només un segle. I, en
canvi, a alguns sempre els
queda la sensació que el
servei és un desastre. Per
sort, i com a mínim, no
diuen allò que el servei era
molt millor abans.
Amb els aliments passa
un fet semblant. Hi ha una
xarxa de seguretat prou
gran, tot i que millorable,
com ho demostren alguns
episodis recents. Però, tot i
amb això, sempre estem
disposats a caure en el pànic davant la més mínima
alerta. Recordin el cas de
l’E. coli, que presumptament era als cogombres
espanyols, després a la soja alemanya i finalment en
unes llavors egípcies. Vist
des de lluny pot fer riure,
però és que el vodevil ha
costat un cabàs de diners i
ha arruïnat molta gent.
No crec que aquest gust
per l’alarmisme tingui solució immediata. Per descomptat, i abans que a algú se li acudeixi, no s’arregla amb cap assignatura a
cap escola. Recordin que
després dels cogombres
va saltar l’advertència sobre la tonyina vermella i les
gambes; però abans hi va
haver actuacions de les autoritats per porcs contaminats amb dioxines a Irlanda
i Alemanya. I abans, encara, vam tenir el cas de les
vaques boges i el de la llet
contaminada amb melamina, a la Xina.
Les autoritats europees
reben cada any unes siscentes alertes alimentàries. Només en transcendeixen algunes. S’imaginen
què seria menjar a Europa
si les coneguéssim totes?

-+=
DIPUTAT DE CIU

Albert
Batalla
Reflexions
polítiques
Després d’anys criticant els periodistes perquè resumeixen la realitat en un titular, els polítics són
dels principals usuaris de Twitter,
la xarxa social que permet llançar
missatges de màxim 140 caràcters. El diputat Albert Batalla fa
autocrítica sobre la qüestió en la
primera d’una sèrie d’entrevistes
als 135 diputats del Parlament.
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DIRECTOR CÀTEDRA JOSEP PLA

Xavier
Pla
Recuperar els
clàssics
La Càtedra Josep Pla i l’Institut
de Llengua i Cultura Catalanes
de la UdG organitzen un seminari sobre l’edat d’or del periodisme català d’entreguerres, en
la qual experts com ara Quim
Torra i Lluís Costa analitzaran,
entre d’altres, les figures de Josep Pla, Agustí Calvet Gaziel,
Eugeni Xammar i Just Cabot.
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EXPRESIDENT EGIPCI

Hosni
Mubàrak
Un judici que fa
història
L’obertura de l’històric judici d’ahir comporta
la primera aparició pública del rais egipci des
del 10 de febrer passat, la vigília de la seva renúncia a la presidència d’Egipte després de
divuit dies de protestes. El sol fet d’haver assegut (o estirat, per ser més exactes) l’expresident al banc dels acusats ja és una victòria
en la lluita dels que reclamaven més obertura
i un bon cop d’imatge per a la direcció actual
de l’Estat egipci. Cal, però, que es faci justícia.
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CANDIDAT DEL PSOE

Alfredo Pérez
Rubalcaba
Més fums que
ningú
Després d’haver-se proclamat
ell mateix líder del PSOE obviant
el petit detall que el secretari general del partit encara és José
Luis Rodríguez Zapatero, el
candidat Rubalcaba va sortir
ahir dient que ell no va impedir
les primàries perquè hauria arrasat. Una arrencada amb
molts fums.

Ombres d’agost

20 de novembre
——————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
Zapatero ha anunciat que
les pròximes eleccions generals seran el 20 de novembre. La tria d’aquesta
data vol significar que el
20 de novembre ha perdut la dimensió simbòlica
associada a la mort de
Franco, per no dir a la de
l’afusellament del falangista suprem? O, sibil·linament, vol apuntar que
aquells dels quals es dóna
per fet que a partir d’aleshores governaran a l’Estat espanyol encara són
d’alguna manera els hereus, si bé reciclats al joc
democràtic, del règim comandat pel general mort
el 20 de novembre de
1975? En relació amb
aquest dia, hauran passat, certament, 36 anys,
el mateix temps que
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Franco va manar de forma despòtica i criminal
després d’haver trencat

les urnes, seguint en
aquest cas les recomanacions feixistes de José An-

tonio en contra de la democràcia liberal i per tal
que l’Estat tornés a ser “el
instrumento eficaz, autoritario, al servicio de esa
unidad irrevocable que se
llama Patria”, tal com va
dir en el seu terrible discurs pronunciat al Teatre
de la Comèdia de Madrid
el 29 d’octubre
de 1933. La
manera en
què el
franquisme
va mantenir
“unida”
la “pàtria” va
ser reprimint
tota
dissidència i
imposant

ANTHONY GARNER

la crueltat dels vencedors
sobre els vençuts. Molts
dels “altres” estaven
morts o a l’exili. Una “vella història” en la qual alguns diuen que no s’ha de
furgar, oposant-se en conseqüència a la llei de la
“memòria històrica” que,
amb totes les seves insuficiències i desaplicacions,
va ser promoguda durant
els anys de Zapatero. Encara que només sigui en
part, no hi deuen ser alienes unes declaracions recents de María Dolores de
Cospedal: “El PSOE deixa
vuit anys de conflictes entre els espanyols”. Això
dit per la secretària general d’un partit que per una
part tendeix a la crispació
i per l’altra voldria eliminar els conflictes a costa
de negar els “altres”, siguin els que no es consideren “espanyols” dins
l’Estat o siguin aquells
que no poden ni volen
oblidar les víctimes republicanes i del franquisme.
Encara pesa l’herència de
qui va morir al llit un 20
de novembre.
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La frase
del dia

“Que el PSC no faci fer balls a tots per la seva dependència del PSOE
i de la política espanyola”
Francesc Homs, PORTAVEU DEL GOVERN

A la tres

EDITORIAL

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

Germà Capdevila
gcapdevila@cataloniatoday.cat

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

El meu diputat

M

entre els socialistes catalans continuen rumiant què
volen ser quan siguin grans,
des del PSOE han tornat a
posar límits a les seves aspiracions. No
parlem del grup parlamentari propi,
idea que el PSC treu a passejar de tant
en tant, però que desa al calaix a correcuita tan bon punt algú alça la veu a
Madrid. Aquest cop amb prou feines
s’atreveixen a suggerir la possibilitat
de votar diferent al Congrés espanyol,
en circumstàncies excepcionals.
El diputat Eduardo Madina, número
2 del PSOE a la cambra, ha cridat a
l’ordre, tot recordant que el reglament
dels socialistes al Congrés fixa que tots
els parlamentaris han de “votar igual”.
No és exclusiu del PSOE. Tots els partits tenen normes similars. El criteri
propi està prohibit i fins i tot sancionat. No es pot votar una altra cosa que

“Vull votar només
un diputat, que
respongui als meus
interessos, per sobre
dels del partit”

el que mana el partit. Algú em pot explicar per què paguem el sou de centenars de diputats? Si no canviem el sistema, més val que n’hi hagi un per partit, amb tants vots a la cambra com
percentatge hagi tret a les eleccions.
Necessitem un sistema electoral de
circumscripcions uninominals. Vull
votar només un diputat, que respongui
als meus interessos, per sobre dels del
partit. Aquesta setmana hem sentit el
president dels EUA demanant per TV
als ciutadans que pressionessin els
seus representants per arribar a un
acord. Sabeu per què? Perquè els congressistes depenen dels electors de la
seva circumscripció, més que del partit. Qui guanya va al Congrés, qui perd
se’n va cap a casa, sense possibilitat
d’amagar-se en una llista. El concepte
de disciplina de vot repugna el sistema
democràtic i és un insult als electors.

El timbal
Nit perillosa
Per moure’m per la ciutat
sóc partidari de caminar o
agafar el transport públic.
Però darrerament m’inclino
més per la primera opció.
Sol ser més sana (si no t’envesteixen). En els darrers
dos anys m’han pres la cartera al metro dues vegades
(vaig veure el vídeo de seguretat en què sortia jo mateix com el passerell al qui
fotien la cartera). També
vaig seure sobre el vòmit en
un seient d’autobús un dia
que vaig plegar tard a la feina. A Barcelona viatjar en
metro i autobús de nit és
complicat. Abans s’hi dormia la mona després de la
festa. Ara, la festa viatja en
transport públic. I això ha
tingut conseqüències dramàtiques. Potser no caldria
ser tan primmirats sobre si
es porta o no samarreta i
més curós a garantir la seguretat dels viatgers.

Jaume
Vidal

Desclot

Qüestions personals

E

l nou conseller de Cultura
s’ha pres com una prioritat
política aconseguir que la
col·lecció fotogràfica d’Agustí
Centelles torni a Catalunya.
Amén. Ferran Mascarell, que és
un home d’ordre, d’Estat, no
entén com el mateix Estat pot
excloure Catalunya del seu ordre.
L’Espanya i l’Estat que voldria
Mascarell haurien de ser però no
són. Ni seran. Per això la
col·lecció Centelles, adquirida pel
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Ministeri de Cultura, és a
Salamanca, al Centro
Documental de la Memoria
Histórica, que sembla haver estat
creat més com a reacció a la
devolució de fons a Catalunya
que com a instància
d’investigació i divulgació
raonable. Però la part més bèstia
d’aquest episodi és la interna. És
el fill del fotògraf, Octavi, i no pas
el ministeri, qui ha respost al
conseller que la col·lecció s’ha de

mantenir a Salamanca per
aconseguir “la màxima difusió
possible”. Sap l’hereu Centelles
quanta gent visita cada any el
Centro? La difusió és ínfima. I ell
ha convertit la projecció del
treball del seu pare en una trista i
absurda qüestió
personal.

Vicent
Sanchis

Mas manté
el rumb
anunciat
El president de la Generalitat, Artur Mas, va tancar
abans-d’ahir el curs polític amb una
compareixença posterior a la
reunió de govern en què va deixar
clara la seva posició de continuar la
política de restriccions pressupostàries que va iniciar el seu govern
ara fa mig any. El pressupost del
2012, que s’haurà d’aprovar tornant de les vacances d’estiu, serà
igualment de contenció, un fet que
el conseller d’Economia ja va anunciar des del començament. No serà, per tant, fins al 2013 que l’aixeta
de la despesa pública podrà tornar
a rajar amb una certa alegria, sempre, és clar, que la situació econòmica millori. El president va mostrar fins i tot una fermesa clara en
les seves conviccions, assegurant
que la polèmica retallada en sanitat
encara podria anar més enllà, en un
procés de racionalització que no ha
d’afectar, segons la seva opinió, la
qualitat del servei.
La posició del govern és inflexible i resulta impopular en molts
sectors que resulten afectats per
les retallades. Tanmateix, la realitat
dóna obstinadament la raó als
plantejaments del govern, perquè
la conjuntura econòmica no convida a gaires alegries. Probablement
seria una temeritat, tal com està la
situació no només a Catalunya sinó
en el panorama internacional, fer
retornar la despesa pública als nivells anteriors a la crisi, ni tan sols
als nivells de l’anterior legislatura.
La situació és greu i les prioritats
són atendre tot allò més bàsic i imprescindible que permeti no només
mantenir els serveis de l’estat del
benestar, sinó fer-ho en unes condicions que permetin garantir-lo a
mitjà termini. Artur Mas, doncs, no
enfunda encara les tisores. La
qüestió és, però, que no té altre remei que mantenir-les.
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Política

Alerta
d’Homs al
PSC i al PP pel
pacte fiscal

Adverteix que el govern
busca el màxim consens
però que també pot
negociar directament
amb l’Estat

Mascarell
insta el PSC a
refermar la
catalanitat

Fa una crida als
socialistes a no tenir-ne
dubtes i es mostra
partidari que tinguin
grup propi a Madrid

La cursa cap al 20-N

Junqueras avala finalment
Bosch però Ridao no es rendeix
NEGATIVA La renúncia de Requejo a ser el cap de llista d’ERC a Madrid impulsa Bosch com a candidat oficial de la futura
direcció EL PROCÉS S’haurien de fer primàries però no es descarta que la designació sigui en el consell nacional del setembre
David Brugué
BARCELONA

La guerra per encapçalar
la llista d’ERC a Madrid
continua, i cap dels dos
bàndols afluixa la corda. Si
dilluns era el catedràtic de
la UPF Ferran Requejo el
que rebutjava l’oferta de la
futura direcció del partit,
ahir Oriol Junqueras feia
públic que l’historiador i
antic portaveu de la consulta de Barcelona Alfred
Bosch acceptava. Com ja
va avançar al final de juliol
aquest diari, Bosch havia
estat sondejat feia dies, i la
negativa de Requejo, sumada al poc temps de marge que hi ha amb vista a les
eleccions del 20-N, n’ha
precipitat la designació.
Tot això, però, continua
topant amb la voluntat de
l’actual portaveu a Madrid, Joan Ridao, de repetir. La situació continua
sent complicada, ja que hi
ha dos aspirants al càrrec,
que ara hauran de presentar avals suficients amb
vista al congrés nacional
del 3 de setembre. Els escenaris que es presenten
ara són bàsicament dos.
Una possibilitat és convocar unes primàries perquè
s’esculli el cap de llista.
L’altra és que del mateix
consell nacional ja surti el
candidat. El principal escull que suposa la convocatòria de les primàries és el
temps: s’haurien de fer entre mitjan setembre i final
de setembre. Això implica
poc marge de maniobra
amb vista a preparar la
candidatura, el programa
i tot el que penja de la convocatòria. Per això, les primàries podrien quedar
descartades.
Els moviments, ara per
ara, es limiten a oferi-

Alfred Bosch, al centre de la imatge, durant una roda de premsa amb motiu de la consulta de Barcelona ■ ROBERT RAMOS

Les frases
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No és una baralla ni
una pugna, sinó un
esforç col·lectiu per
sumar com més
complicitats millor”

“Potser Ridao no és
el millor cap de llista
d’ERC a Madrid, però
mereix un paper en
aquest partit”

Alfred Bosch

Joan Puig

CANDIDAT DE LA FUTURA
PRESIDÈNCIA D’ERC

EXDIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS

ments a la candidatura
contrària per ocupar el número dos propi. Un oferiment que fonts properes a
Ridao i a Junqueras reiteraven ahir a l’altre, però
ningú l’accepta. Els arguments continuen sent els
mateixos de les darreres
setmanes. Una voluntat
de renovació a la capçalera
i d’experiència al número
dos que clama Junqueras,

i l’aval de la feina feta a Madrid del sector de Ridao,
que defensa que no es pot
posar un novell al capdavant tenint en compte que
serà una legislatura complexa per la situació econòmica i per la presumible
majoria del PP.
Des de la nova direcció
d’ERC, ahir es revalorava
el perfil de Bosch i s’insistia que, després dels
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últims resultats electorals, els votants han expressat un desig clar de
renovació.
Aposta per la unitat
Alfred Bosch va manifestar, ahir, en declaracions
des de Londres, que li
agradaria que la seva fos
una llista “d’unitat, consens i renovació” per treballar per les llibertats de
Catalunya. Quant a la
possibilitat que Ridao
planti cara, el candidat
oficialista va admetre
que seria més fàcil que no
ho fes, tot i que és lliure
de fer-ho en un sistema
democràtic. “No és una
baralla ni una pugna, sinó un esforç col·lectiu
per sumar complicitats”,
va concloure. ■

Un desig i una decisió pendent
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La situació complicada que
viu ERC, amb una presidència interina i amb una altra de
virtual, es va embolicar ahir
més encara amb la carta que
va fer pública l’exdiputat
Joan Puig dirigida a Junqueras, en la qual posa de manifest que “ja n’hi ha prou de liquidar gent que ha treballat,
treballa i treballarà per
aquest partit”. En aquest
sentit, admet que segurament Ridao no és el millor
candidat per anar a Madrid,
però li demana que no sigui
menyspreat. Puig proposa
que Ridao presideixi la federació de Barcelona i sigui el
proper candidat a l’alcaldia
de la ciutat, i que la cap de

llista al Congrés sigui Elisenda Paluzie, acompanyada de
Joan Tardà en el número dos.
Per la seva banda, Reagrupament continua meditant
quina posició ha d’adoptar
amb relació als propers comicis a l’Estat espanyol. La
vicepresidenta Ruth Carandell explicava ahir que la
formació no ha adoptat cap
posició definitiva sobre el
tema i, quant al possible
suport a la llista d’ERC,
afirmava que dependrà de
si es fa una proposta unitària, amb independència i
que prioritzi l’eix nacional.
El líder de la formació, Joan
Carretero, es mostrava disposat a parlar-ne.

| Política | 5

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’AGOST DEL 2011

La cursa cap al 20-N

Alfred Bosch. Candidat oficialista a cap de llista d’ERC al Congrés dels Diputats

“El moment del
país i d’ERC ens
permetrà ser
creatius”
COMPETÈNCIA Afirma que és un honor
enfrontar-se amb algú com Ridao OBJECTIU
Pensa que cal anar cap a la plenitud nacional
D. Brugué

Q
BARCELONA

uè li ha fet acceptar
la candidatura?
Encara no sóc candidat, però accepto el
prerepte perquè penso que és el moment, en tots els
àmbits. En algun moment sabia

Alfred Bosch,
en una imatge
d’arxiu ■

trari. Em sembla que és un moment ideal per redirigir la nau
cap a la plenitud nacional de
Catalunya.

ANDREU PUIG

ERC no es troba en el seu millor
moment i sembla que el PP podria tenir majoria.
La situació és distreta, i ja
m’agrada. El paisatge anuncia
que difícilment es podrà negociar res. No crec que puguem
anar tant a fer negociacions
com a mostrar aspiracions. A
Madrid tindrem un faristol que
hem d’aprofitar.

que faria el pas a la política, i em
fa il·lusió. I al país han passat
moltes coses i ERC és en un moment que ens permetrà ser
creatius.

Si les coses no canvien és probable que s’hagi d’enfrontar
amb Joan Ridao en unes primàries. L’espanta?
No. Si manté la candidatura vol
dir que s’haurà de prendre una
decisió entre dos candidats. És
el joc de la democràcia i no
m’espanta pas. És un honor poder competir amb un candidat
tan ben preparat.

Això vol dir trencar amb el que
s’ha fet fins ara?
No es tracta de liquidar res ni de
començar des de zero, al con-

Tornarà a militar a ERC?
No crec que aquest sigui un
tema principal. Ni s’ha
plantejat. ■

EMTE HVAC, SAU
En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 289 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace público
que la sociedad EMTE HVAC, SAU,
por acuerdo de su accionista único
adoptado el día 30 de Junio de 2011,
ha cambiado su denominación social
por la de EMTE MECHANICAL ENGINEERING, SAU.
El Órgano de Administración.
Barcelona, 11 de Julio de 2011

E D I CT E

119144-1040277J

L’alcalde president, mitjançant el Decret núm. 8475 de data 18 de juliol de 2011, ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de
rehabilitació de la lluerna del mercat de la Independència”, amb un pressupost de contractació amb IVA exclòs de quatre-cents
tres mil quatre-cents vint-i-tres euros amb vuitanta-dos cèntims (403.423,82 €) i un pressupost de contractació amb IVA inclòs de
quatre-cents setanta-sis mil quaranta euros amb onze cèntims (476.040,11 €) i un termini de 2,5 mesos. (COAP 30/2011)
El document s’exposa a informació pública durant un període de TRENTA (30) DIES comptat des de la darrera publicació
d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província i a la premsa local, i pot consultar-se en l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori (c/ Pantà, 20, 2a planta).
Terrassa, 26 de juliol de 2011. Pere Navarro i Morera, alcalde president

290

861922-1040254C

EN BICI

Gran volta a l’Empordà

FESTES POPULARS I FIRES

Cent per cent naturals
801175-1039490J

Mas de Barberans s’omple d’artesans que tenen
l’habilitat de transformar les fibres vegetals en
tota mena d’objectes
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Mercat medieval a Ripoll

Una ruta en BTT de 185 quilòmetres per
la cara més oculta i verge de l’Alt i el Baix La capital del Ripollès recrea durant tres dies l’època en
què va viure el comte Guifré, dit el Pilós, enterrat al
Empordà, amb sortida i arribada a
monestir de la ciutat
l’Escala
CINEMA

‘Capitán América:
el primer
vengador’
Chris Evans es posa en
la pell del Capità Amèrica
en la primera adaptació a
la gran pantalla del
superheroi de la Marvel
nascut el 1941 com a
símbol propagandista
contra els nazis

TEATRE

Mil veus,
al Versus
El ‘showman’
Niko Costello
ofereix
l’espectacle
‘L’home de les
1.000 veus’ al
Teatre Versus
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Homs amenaça
de negociar el
pacte amb l’Estat
a El govern considera que un front català pot “tenallar” la

consecució d’un acord fiscal, en advertència al PSC i al PP
Redacció
BARCELONA

El debat sobre el pacte fiscal ja ha fet surar la discòrdia entre els diferents
grups parlamentaris i el
govern, abans i tot que hagi transcendit el contingut
de les reunions de la comissió que hi treballa a
porta tancada.
El portaveu del govern,
Francesc Homs, va escriure ahir l’últim capítol de la
polèmica oberta arran de
la petició del PSC d’ajornar les conclusions de la
comissió per evitar que la
qüestió s’utilitzi com un
“instrument de campanya”, rebutjada per Artur
Mas. El document conclusiu ha d’estar enllestit,
d’acord amb el calendari
que es va fixar en el marc
de la cimera anticrisi,
abans del 31 d’octubre
(tres setmanes abans de
l’inici de la campanya de
les eleccions espanyoles).

La tesi socialista va rebre
l’aval dels populars i el rebuig contundent d’ERC,
ICV i SI dimarts. En
aquest context de dissensió, Homs va amenaçar de
negociar
directament
amb l’executiu espanyol.
En una entrevista a RAC1,
el portaveu de l’executiu
va declarar que “s’ha anteposat la idea que junts es
faria tot i després hi ha
grans disgustos”.
La tenalla de la unitat
Així, malgrat que Homs va
advocar per construir “el
màxim consens possible”
en el si de la comissió com
l’opció més desitjable per
defensar el pacte fiscal a
Madrid, també va advertir
que “la unitat per la unitat
acaba sent una tenalla per
no fer res i porta a la inacció”. En un missatge implícitament adreçat als socialistes i al grup popular,
va insistir a recordar que
hi ha una majoria parla-

mentària sòlida a favor del
concert econòmic formada per CiU, ERC, ICV i SI.
Respecte de la demanda
d’ajornament del PSC,
Homs va acusar els socialistes de ser els primers a
fer un ús electoralista del
pacte fiscal, invertint així
les crítiques que dies
abans havien llançat els líders socialistes Miquel Iceta i Joaquim Nadal contra
l’executiu. “Que no facin
fer el ball a tots per la seva
dependència del PSOE i de
la política espanyola”, va
etzibar.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que, com a candidat
del PSOE per al 20-N, ja ha
encetat la batalla per capgirar els mals pronòstics
electorals del seu partit, va
advertir que el sistema actual no preveu canvis fins
d’aquí a dos anys, el 2013.
Rubalcaba va defensar
l’actual model pactat l’estiu del 2009, que “afavoreix” Catalunya. ■

Homs després de la reunió del consell executiu de la setmana passada ■ ACN

Les frases
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“S’ha anteposat la
idea que junts es faria
tot i després hi ha
disgustos. La unitat
per la unitat acaba
sent una tenalla per
no fer res”

“Que no facin fer
balls a tots per la seva
dependència del PSOE
i de la política
espanyola”

“El model de
finançament acordat
per tots s’ha de
desenvolupar fins al
final”

Francesc Homs

Alfredo Pérez Rubalcaba

PORTAVEU DEL GOVERN

CANDIDAT DEL PSOE A LES ELECCIONS

ICV i CiU s’esbatussen
per la relació amb el PP
a Herrera creu que

els nacionalistes
mercadegen i Turull
critica el tripartit

Redacció
BARCELONA

“CiU hauria d’abandonar
l’actitud de mercadeig
amb el PP per començar a
defensar el país”. Aquesta
frase del secretari general
d’ICV, Joan Herrera, va
desfermar ahir una esbatussada amb el portaveu
de CiU al Parlament, Jordi
Turull, marcada pels retrets entre tots dos partits. Les declaracions
d’Herrera –a l’ACN– venien motivades per la peti-

ció que va fer dimarts el
president de la Generalitat, Artur Mas, d’articular
unitat amb vista a la negociació del pacte fiscal amb
el proper govern estatal.
Herrera va respondre
ahir que ICV sempre hi ha
estat disposada, però va
mostrar-se escèptic sobre
la possibilitat d’un canvi
d’actitud de CiU si el PP
obtingués majoria absoluta. Al seu parer, la federació ha optat per situar el
PP al centre de la política
catalana, cedint-los alcaldies importants a Catalunya i àrees de responsabilitat en institucions com la
Diputació de Barcelona. A
més, Herrera va qualificar
de condició insuficient ne-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 4/8/2011. Page 6

gociar el pacte fiscal a canvi d’un acord de governabilitat a l’Estat espanyol. Va
recordar que la sentència
del Tribunal Constitucional contra l’Estatut ha
canviat les relacions amb
l’Estat i no es pot tornar a
la política “del peix al cove
elevat a l’enèsima potència”. Per això Herrera va
instar CiU a no condicionar el seu suport a una
qüestió econòmica, sinó
que posi sobre la taula temes com el reconeixement de Catalunya com a
nació i les relacions entre
els dos països.
Per la seva banda, Turull va contestar amb contundència, i va acusar
Herrera –també a l’ACN–

Joan Herrera, d’ICV, durant un acte de les passades eleccions municipals ■ G. ARIÑO

d’estar instal·lat en una
demagògia que “s’acosta al
ridícul”. En opinió del portaveu de CiU, no es tracta
de mercadejar ni amb el
PP ni amb ningú, sinó d’aixecar la situació en què es
troba Catalunya i “arreglar els desperfectes que

va fer el tripartit, i molt especialment ICV”. Va retreure la gestió del partit al
capdavant de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)
i va assegurar que els pactes amb el PP no influiran
en un futur front comú a
Madrid després de les elec-

cions. També va recordar
que Mas després de la sentència de l’Estatut va avisar que començava la
transició nacional de Catalunya cap al dret a decidir i que un primer pas per
aconseguir-ho és, precisament, el pacte fiscal. ■
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ANÀLISI

Carles Ribera

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

Cop de sort per al PSC
“L’

executiva nacional del
PSC ajorna el congrés
del partit al desembre.
Sensat. Acabat cicle electoral sabrem millor on som. Ara, @conRubalcaba!”
Aquesta piulada a la xarxa social Twitter feta per un diputat
socialista català al Congrés
exemplifica força bé quina és la
sensació dominant al nucli dur
d’un partit que des del novembre
passat està en un període de
transició en què alguns consideren potser massa alegrement el
concepte transició com a sinònim
de renovació. No hi ha dubte que
la decisió més assenyada des del
punt de vista dels interessos del
PSC ha estat ajornar el congrés.
Algú pot pensar que això representa un contratemps, que agafa
la formació amb el pas canviat o
que la deixa en una situació d’interinitat poc desitjable. Ben al
contrari. És el millor que podia
passar al PSC de Catalunya. Al
PSC-PSOE, per ser precisos.
Després de la recordada desfeta del 28-N, l’entorn del socialisme català ha iniciat un procés
de debat que pot ser poc o molt
intens però que en certa manera
se situa força en la marginalitat,
entenent la marginalitat no pas
despectivament sinó de manera
estrictament geogràfica: les veus
de renovació i de catalanització
(no necessàriament confluents)
són encara lluny de tenir prou
força per articular un gir decisiu
en el pròxim congrés que arraconi els timoners que han dirigit la
nau amb pols de ferro durant una
bona colla d’anys.
El carrer Nicaragua, seu dels
socialistes catalans, continua
sent el referent principal. Algú
podria pensar que als ocupants
dels despatxos de comandament

Zaragoza, Montilla i Iceta, en una reunió de l’executiva del partit ■ GABRIEL MASSANA

l’avançament electoral els ha
agafat per sorpresa. En realitat,
però, ha estat oli en un llum, o
com anell al dit, per dir-ho en un
registre lingüístic més apropiat
per alguns dirigents que, tot i ser
catalanoparlants, confessen en
privat que les frases fetes els surten en castellà. Retardar el congrés significa, bàsicament, fer-lo
després de les eleccions generals. Això és el que compta. Si les
eleccions generals haguessin sigut al març no hi hauria quedat
altre remei que passar per un
tràngol congressual que en cap
cas beneficiaria electoralment el
PSC. El PSC-PSOE. En cap cas.
A la cuina socialista són conscients que el mapa polític català
ha canviat substancialment respecte del bipartidisme imperfec-

te tradicional. Amb el desgavell
de l’independentisme parlamentari, CiU té garantida una certa
hegemonia catalanista durant,
com a mínim, un parell de legislatures. Paral·lelament, els socialistes han perdut centralitat. Centralitat catalana. Són pocs, molt
pocs, els electors que encara creuen que el PSC és un partit catalanista. Per això la representació
ha caigut per sota dels 30 diputats. En aquesta situació, intentar
recuperar el marge perdut respecte de CiU és no tan sols una
empresa complicada sinó probablement contraproduent.
Per què? El PSC ja no defensa
el lideratge a Catalunya sinó que,
a hores d’ara, pugna per no caure
al tercer lloc en els comicis del
20-N. En aquest escenari, amb

un PSOE més espanyolista i recentralitzador que mai amb Rubalcaba, i amb un electorat socialista a Catalunya cada cop amb
menys manies per votar a la dreta, el marge de maniobra del partit que encara lidera José Montilla
————————————————————————————————————————

L’ajornament del
congrés es el millor que
podia passar al PSC. Al
PSC-PSOE, és clar
————————————————————————————————————————

és traslladar més que mai al nostre país, i de manera pràcticament exclusiva, la confrontació
entre el PSOE i el PP. Dos rivals
que actualment juguen, bàsicament, a veure qui és més espanyol. No hi ha marge per a dis-

cussions sobre el grup propi. No
hi ha marge ni tan sols per a discursos ambigus entorn de la doble ànima. La paraula catalanisme ara mateix fa més nosa que
servei en un PSC abocat a remar
per Rubalcaba en els ràpids de la
cursa electoral, sense aturar-se
en els meandres del debat ideològic. Qualsevol sospita de catalanisme, que a Catalunya tothom
entendria com un compromís
d’equilibris interns sense més importància ni transcendència, des
de Madrid seria utilitzada com a
munició contra un PSOE que per
retallar les distàncies contra Rajoy necessita mostrar-se més nacionalment més incorruptible que
el braç de Santa Teresa. Passar
per un congrés abans de les eleccions hauria estat bo per al PSC
però nefast per al PSOE. Per tant,
no hauria estat bo per al PSC. Un
sil·logisme impossible, però absolutament real.
Ara toca Rubalcaba. Això sí,
amb una cap de cartell per a la
qual el retorn a províncies és un
suplici excessiu, un cop ha sortit
escaldada del seu intent de ser
cap de cartell cap a la Moncloa.
Cap problema. No es pot oblidar
que la disputa amb l’etern Rubalcaba és purament personal,
d’egos. Ideològicament parlant,
aquella Carme Chacón de l’article
escrit a quatre mans amb Felipe
González per beneir la sentència
del TC contra l’Estatut, és un perfecte general en la reserva activa
d’un socialisme centralista que
s’està edificant sobre les cendres
zapateristes de l’Espanya plural.
Indubtablement, doncs, res millor
que deixar el debat congressual
al congelador. Al carrer Nicaragua almenys respiren alleugerits.
El PSC pot esperar. El PSC sempre pot esperar. ■

Mascarell insta els socialistes a no
dubtar de la catalanitat del partit
Redacció
BARCELONA

Entre les nombroses veus
que opinen sobre la crisi
interna que viu el PSC,
ahir es va poder sentir la
del conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, antic
militant socialista. En una
entrevista a Catalunya Ràdio, el que també havia es-

tat regidor de Cultura a
l’Ajuntament de Barcelona va demanar a la seva
antiga formació que “no
tingui dubtes” sobre la catalanitat del partit, que farà el congrés de renovació
al desembre.
“El PSC és un partit essencial que ha tingut una
gran importància en els últims trenta anys i crec que
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Catalunya necessita un
PSC ben orientat que sàpiga cap a on va”, va afirmar
el conseller, que va descobrir que segueix “amb
molt interès” el debat intern que hi ha entre els socialistes catalans.
Un
dels
puntals
d’aquesta reflexió és si el
PSC ha de tenir grup propi
a Madrid, separat del

PSOE. Mascarell és partidari que sigui així. “Ho
hauria resolt fa molt
temps”, va apuntar Mascarell irònicament.
Amb tot, com altres dirigents del mateix partit,
el conseller creu que la
qüestió de l’estatus dels
socialistes al Congrés no
ha de centrar el debat de
renovació. ■

Ferran Mascarell conversant amb Joaquim Nadal, durant
el darrer ple del Parlament ■ ANDREU PUIG
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Entrevistes del Parlament

Albert Batalla. Diputat de CiU

“Patim el mal de la
mirada Twitter”
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

A

lbert Batalla compagina
la feina d’alcalde de la
Seu d’Urgell amb la de
diputat. És membre de
les comissions parlamentàries d’Empresa i Ocupació;
d’Agricultura, i de Polítiques de Joventut. Per al seu municipi pirinenc, és gairebé una tradició que
l’alcalde tingui un escó a l’hemicicle.

Francisco Camps amb Pedro Hernández Mateo, quan era
alcalde de Torrevella, en una imatge d’arxiu ■ ARXIU

Dóna veu a un territori força aïllat
de Barcelona.
És un territori demogràficament petit, geogràficament molt gran. El Pirineu té menys de l’1% de la població
de Catalunya. Representem l’equivalent a un barri i mig d’una ciutat
metropolitana, som 60.000 habitants i escaig. Però en canvi som el
20% del territori. Representem una
part molt important del país. Seria
bo que, si es planteja una reforma de
la llei electoral, s’entengui molt clarament que hi ha territoris amb poca població que necessiten tenir
veus al Parlament per rectificar la
força centrípeta que exerceix la visió barcelonina de les coses.

ANDREU PUIG

La “circumstància vital” del polític

Si hi ha una nova llei electoral, confia que el pes del territori es mantindrà?
Sí, tinc confiança que la nova llei
existirà i que tindrà molt en compte
el principi de territorialitat i la representació de tots i cadascun dels
territoris del país. Tenim un país
que no és massa gran. Això és bo
perquè permet conèixer la realitat
de qualsevol racó però també s’ha
de tenir gent que vetlli per aquestes
comarques. CiU defensarà aquest
criteri perquè tots hi siguem representats.
Un altre objectiu de la llei electoral
hauria de ser apropar la política al
ciutadà. Com veu les reivindicacions dels “indignats”?
Tots plegats, i els “indignats” també, patim el mal de la generalització, de la mirada Twitter. Allò que
no cap en 140 caràcters és molt difícil d’explicar i fa que finalment tendim a la generalització. És dolent
per la societat i la política. Hem de
ser capaços de poder-nos explicar
tots molt millor. Quan es diu que
tots els polítics són iguals és tan
mentida com dir que tots els “indignats” són iguals. Una part dels “indignats” aporta idees i energia positiva perquè el país funcioni millor.
En canvi, amb una altra part no hi

Albert Batalla (la Seu, 1977) és un polí-

hi afegeix que “durant uns anys tens

tic jove i forjat a la JNC, les joventuts

l’oportunitat de servir el teu país des

convergents. En va ser el secretari ge-

d’un espai molt interessant, des d’on es

neral (2000-2004) i el president

poden transformar molt les coses”.

(2004-2006). Es va estrenar al Parla-

Després, s’hi dedicaran altres i ell asse-

ment el 2003, amb tan sols 25 anys.

gura que treballarà per Catalunya des

Tres anys després, a l’abril, va ser esco-

d’altres àmbits. És llicenciat en perio-

Tere Rodríguez

disme per la Universitat Ramon Llull.

VALÈNCIA

cació i els ciutadans en general en
som coresponsables. Hem de trobar
espais que ens ajudin a la reflexió, a
compartir ponts entre la gent que
ens dediquem durant uns anys de la
nostra vida a exercir un servei públic a través de la política, i la societat civil organitzada o semiorganitzada a través de formes espontànies. També és cert que la interlocució s’ha de produir sempre respectant el terreny de joc. Que es vulgui
tancar l’accés al Parlament, que és
la primera institució democràtica
d’aquest país, i que malauradament
durant una colla d’anys va estar
tancat perquè algú va decidir que
no es podia exercir el poder polític
des de Catalunya, no em sembla la
fórmula més adequada d’aprofundir en la democràcia. ■

El nou president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ja té una
oportunitat per complir
un dels primers objectius
que es va marcar durant la
presa de possessió del càrrec: la transparència en la
gestió pública.
I és que el Tribunal Superior de Justícia valencià
(TSJ) es farà càrrec de la
presumpta adjudicació irregular del contracte dels
residus de Torrevella en
2004 en estar imputat en
la causa l’exalcalde, el popular Pedro Ángel Hernández Mateo, en l’actualitat diputat autonòmic i,
per tant, aforat. És el primer imputat del PP de
l’era Fabra i l’oposició ja li
ha exigit que actue d’acord
amb el seu compromís i el
“desallotge” de les Corts
Valencianes.
La formació d’Els Verds
va denunciar les irregularitats comeses en 2004,
però no va ser fins al 2007
quan van començar les in-

llit alcalde de la Seu. En les últimes eleccions catalanes, va ser el cap de llista de
CiU per Lleida. Trasllada a l’hemicicle el
batec del món local.
Batalla concep la política com una
“circumstància vital”. “No és ni una feina ni la considero una professió”, diu. I

“Que tots els polítics
són iguals és tan mentida
com que tots els
«indignats» són iguals”
“Hi ha territoris amb poca
població que necessiten
[...] rectificar la visió
barcelonina de les coses”
estic d’acord principalment per les
formes que han utilitzat. Per això
demano que la gent que mira la política sigui capaç de trencar aquesta
crosta de la generalització.
Qui és el responsable que s’hagi estès aquesta visió?
Els polítics, els mitjans de comuni-
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L’exalcalde de
Torrevella,
imputat per
prevaricació
a El popular Hernández Mateo serà

jutjat per haver falsificat documents
en l’adjudicació del contracte del fem
vestigacions. Ara, la jutgessa que intrueix el cas,
Isabel Flor, ha imputat
l’exalcalde per prevaricació i falsedat documental i
ha traslladat la interlocutòria al TSJ per la condició
d’aforat
d’Hernández.
Flor considera provat que
Hernández va falsejar un
informe jurídic –pretesa-

La xifra

—————————————————————————————————

1
Pedro Hernández Mateo és
el primer imputat del PP des
que Fabra va prendre possessió com a president.

ment redactat per tres
despatxos diferents que
neguen la seua implicació– per concedir el
contracte del fem a l’empresa Necso Entrecanales
per 9,6 milions d’euros durant deu anys. Aquesta
operació no tenia el vistiplau dels tècnics municipals. ■
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Ajuntament de
Vallirana

EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 15.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, es va incoar expedient amb la finalitat d’ordenar l’Impost sobre la nova “ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ
DE TERRASSES ANNEXES ALS ESTABLIMENTS DEL SECTOR D’HOSTALERIA”
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 21 de juliol de 2011.
El Ple acorda per majoria:
PRIMER. Aprovar provisionalment la nova “ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES ANNEXES ALS ESTABLIMENTS DEL SECTOR D’HOSTALERIA”, que és del següent tenor literal:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES ANNEXES ALS ESTABLIMENTS DEL SECTOR D’HOSTALERIA
Article 1. Definició de la terrassa
S’entén per terrassa l’espai públic o privat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment d’hostaleria
(restaurant, bar, cafeteria, granja o similar) i en el que es col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al
servei dels esmentats establiments.
Article 2. Objecte
2.1 La present Ordenança té per objecte la regulació del procediment i les condicions necessàries per a l’autorització o denegació de l’ocupació
del sòl públic (voravia, passeig, plaça, etcètera) mitjançant una terrassa al servei d’establiments del sector d’hostaleria (restaurants, bars, cafeteries, granges o similars).
2.2 També forma part de l’objecte d’aquesta Ordenança la instal·lació de terrasses en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús públic o privat.
Article 3. Naturalesa jurídica
L’ocupació del sòl públic amb terrasses al servei d’establiments del sector d’hostaleria tindrà la naturalesa d’ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic i es regirà per Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Article 4. Règim jurídic
La instal·lació de mobiliari propi de terrassa de bars i similars (taules, cadires, para-sols i altres) resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.
Article 5. Sol·licitud de la llicència
5.1 La sol·licitud de la llicència temporal per instal·lar una terrassa en espai públic o privat s’efectuarà per part del titular de l’establiment d’hostaleria mitjançant el model oficial d’instància, en el qual s’indicarà:
• La referència del permís municipal concedit per exercir l’activitat.
• La superfície a ocupar.
• El període d’instal·lació de la terrassa.
5.2 A la sol·licitud s’acompanyarà:
• Un plànol delineat a escala mínima 1:100 en què es reflecteixi l’espai concret on es volen col·locar els elements que configuren la terrassa,
així com el mobiliari públic (fanals, papereres, bancs, arbres, etcètera), en cas d’existir, i la seva distribució en l’espai que volen ocupar.
• Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques, així com la necessitat i la forma de connectar enllumenat.
• Còpia del permís municipal concedit per exercir l’activitat principal.
• Quan es tracti d’una renovació de llicència, s’acompanyarà còpia de l’autorització d’instal·lació de terrassa de l’any o del període anterior.
• Si la instal·lació de la terrassa afecta el sòl de titularitat privada, s’acompanyarà el document que acrediti que s’ha comunicat aquest fet a la
propietat de l’espai.
Article 6. Durada
La llicència o autorització s’atorgarà amb una durada màxima d’un any natural. Si el període d’instal·lació de la terrassa fos inferior a un any, es
podran atorgar pròrrogues o més d’una llicència dins del mateix any.
Article 7. Horari de funcionament de les terrasses
7.1 S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:
• De diumenge a dijous i els dies festius, la terrassa deixarà de funcionar com a màxim a les 23 hores.
• Els divendres, dissabtes i vigílies de festius l’activitat de terrassa finalitzarà com a màxim a les 24 hores.
7.2 Finalitzat l’horari màxim de funcionament de les terrasses, els titulars dels establiments disposaran d’un termini màxim de 20 minuts per desallotjar l’espai i retirar tot el material instal·lat.
7.3 En cap cas es podrà iniciar l’activitat de terrassa abans de les 8 hores.
7.4 Quan existeixin causes que ho justifiquin, la Junta de Govern podrà acordar l’ampliació de l’horari màxim de funcionament en una o més zones de la localitat, respectant en tot cas el límit màxim de les 24 hores els dies feiners, diumenges i festius i el de la 1 del matí del dia següent els
divendres, dissabtes i vigílies de festiu.
7.5 Si per les raons que sigui un establiment té limitat l’horari màxim de funcionament, l’horari de la terrassa coincidirà amb l’establert per a l’activitat principal.
7.6 L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal·lació de terrassa podrà limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general o causes degudament justificades. Aquesta mesura no tindrà caràcter sancionador.
Article 8. Característiques del mobiliari de la terrassa
8.1 El mobiliari que s’utilitzi per a les terrasses (taules, cadires, para-sol, etcètera) haurà d’estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors.
8.2 Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties de solidesa.
8.3 L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment desmuntable. Els para-sols es col·locaran sobre suports adients
perquè siguin segurs i no es moguin, sense foradar el terra, excepte quan es tracti de para-sols de dimensions iguals o superiors a 3 x 4 m, que
podran ser encastats a terra.
8.4 L’alçada mínima de les instal·lacions de para-sols, tendals, etcètera serà de 2,10 m i un màxim de 2,50 m.
8.5 No es permetrà la utilització de publicitat en el mobiliari que es col·loqui a les terrasses.
8.6
1- Les taules hauran de ser d’alumini, bé extrusionat amb parets >2 mm de gruix acabat anoditzat plata o de foneria. Han de ser estables i permetre el correcte anivellament, i apilables.
Sobre amb taulell de resines o altres elements duradors i sempre xapat amb acer inoxidable. De geometria rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm. Els acabats superficials poden ser diversos, excloent el polit-abrillantat.
2- Les cadires poden ser de dos tipus:
a) Metàl·liques, amb estructura d’alumini extrusionat amb parets >2 mm de gruix, acabat anoditzat, plata o foneria també d’alumini. El seient
serà de les mateixes característiques, és a dir, lames d’alumini extrusionat o de foneria, podent incloure altres materials duradors tals com
polipropilè de primera generació, medul·la trenada, etcètera, incloent ocasionalment coixins o folres teixits.
b) Derivats plàstics del petroli, únicament s’admeten cadires fabricades per injecció amb polipropilè de primera generació o reciclat, sempre
que es justifiqui el manteniment de les característiques tècniques del producte primer. El gruix de les parets serà > 3mm, sempre de color
blanc, i s’evitaran aliens al propi producte.
3- Els para-sols o tendals seran d’estructura amb fusta tractada tipus iroko, bolondo o similar, sense envernissar i plegable. La base suficientment
estable amb peces de pedra artificial o foneria i mai fixades al paviment, excepte en el cas dels para-sols de dimensions iguals o superiors a 3 x 4
m, que podran ser encastats a terra mitjançant peces metàl·liques fixes que no sobresurtin de la rasant del paviment. Els forats que es facin per
col·locar aquestes peces hauran de quedar totalment tapats al finalitzar l’horari diari de funcionament de la terrassa, així com al acabar la temporada, per evitar possibles perills per a les persones i deteriorament de la via pública.
El recobriment serà amb lones impermeabilitzades, de color cru i geometria rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i
4.000mm.
4- Les baranes i elements separadors o delimitadors, seran amb fusta tractada tipus iroko, bolondo o similar sense envernissar.
8.7 Com a norma general no es permetrà la instal·lació de jardineres, tarimes i altres elements similars. La col·locació de qualsevol d’aquests elements resta subjecta a una anàlisi específica i l’emissió d’un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
8.8 No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics, neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el
trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà.
8.9 No s’autoritzarà la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions assenyalades en aquest article.
Article 9. Instal·lació elèctrica
La instal·lació d’enllumenat a la terrassa haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries
MI BT.
No es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell de sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o
usuaris/àries de les terrasses o aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.
En els supòsits d’efectuar instal·lació elèctrica, es presentarà Certificat Tècnic del compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries MI BT.
Article 10. Condicions tècniques de l’espai
La instal·lació d’una terrassa al servei dels establiments d’hostaleria (restaurant, bar granja o similar) haurà de permetre en tot cas el pas de vianants i complir les condicions mínimes següents:
10.1 La instal·lació de la terrassa en voravia no podrà ocupar més enllà de la façana corresponent a l’edifici on està ubicat el local.
10.2 L’ocupació de les voravies o passeigs no podrà ser superior al 50% de l’amplada total, i en tots els casos haurà de quedar un passadís d’1,2
m lliure per als vianants.
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10.3 En els carrers en els quals solament existeixin voravies (carrers sense passeig), les taules es col·locaran a la voravia en la qual estigui instal·lat l’establiment i en la zona més allunyada de l’edifici, complint tanmateix les mesures de seguretat necessàries per als usuaris/àries de la terrassa.
10.4 En el cas que existeixi un passeig central o una plaça en la proximitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació
de la terrassa al passeig central, a la plaça o a la voravia, encara que aquesta compleixi les condicions mínimes d’amplada.
10.5 Si la instal·lació de la terrassa s’ha d’efectuar en una plaça, l’Ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior al nombre de taules i cadires de l’interior del local.
10.6 Amb independència de les que s’ha assenyalat anteriorment, respecte a les dimensions de l’espai públic a ocupar amb les terrasses, si en
una zona concreta hi hagués diferents establiments que volguessin instal·lar una terrassa, l’Ajuntament distribuirà aquest en funció de l’espai
sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiments, l’espai màxim que podran utilitzar, restant l’espai lliure suficient per al trànsit dels vianants.
10.7 La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas les sortides d’emergència, trànsit de vehicles i pas de vianants.
10.8 No es permetrà la instal·lació o ús a les terrasses de qualsevol sistema de reproducció musical o sonora, excepte en supòsits especialment
permesos a causa de festes populars, revetlles, etc.
Article 11. Procediment de concessió de llicència
11.1 La concessió de llicència d’instal·lació de terrassa està subjecta a l’emissió d’un informe tècnic favorable. En aquest informe constarà el compliment de totes les condicions establertes respecte a l’espai, el mobiliari i altres, alhora que s’assenyalarà el lloc concret on s’ha de col·locar. D’acord amb les característiques de l’espai on es vol instal·lar aquesta i basant-se en l’informe tècnic que s’emeti, l’Ajuntament podrà desestimar la
instal·lació d’un o més elements dels projectats (tendals, para-sols, etcètera).
11.2 Serà requisit indispensable perquè s’autoritzi la instal·lació d’una terrassa que el sol·licitant disposi del permís municipal per exercir l’activitat.
Si es tractés d’un canvi de titularitat, l’Ajuntament podrà concedir la llicència sempre que el responsable de la mateixa hagi realitzat correctament
els tràmits per a la transmissió del permís municipal.
11-3 Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o sancionador en què s’hagués constatat l’incompliment
per part del titular d’alguna de les condicions imposades al permís concedit per exercir-la, es podrà suspendre la tramitació del permís d’instal·lació de terrassa fins que s’hagi resolt l’expedient.
Si la resolució de l’expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d’una sanció, l’Ajuntament, entenent les causes que van donar lloc
a la mateixa, el possibles perjudicis a tercers, etcètera, podrà decidir la concessió o denegació de la llicència sol·licitada durant un període màxim
de dos anys.
11.4 La resolució sobre la concessió o denegació de la llicència d’instal·lació d’una terrassa, la dictarà l’Alcalde/ssa o regidor/a en què delegui
aquesta competència.
Article 12. Obligacions del titular de la llicència
Els titulars de la llicència d’instal·lació d’una terrassa estan obligats a:
• Respectar l’horari màxim de funcionament.
• Ocupar únicament l’espai autoritzat.
• Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats.
• Marcar amb pintura els angles que delimiten la zona a ocupar, d’acord amb el que s’indiqui a l’informe tècnic emès sobre això.
• Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi la terrassa.
• Retirar diàriament de la via pública, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari instal·lat i netejar adequadament la zona.
• Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat.
• Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via pública dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A
aquest efecte haurà de disposar de l’assegurança per fer front a aquesta responsabilitat.
Article 13. Ocupació del sòl de titularitat privada
13.1 La llicència d’instal·lació de terrassa en un espai obert de titularitat privada no es considerarà inclosa en el permís municipal concedit per
exercir l’activitat, excepte que hi estigui previst de manera expressa; per tant, el titular de l’activitat haurà de sol·licitar la llicència específica per
instal·lació de terrassa.
13.2 Per a la sol·licitud d’atorgament o denegació d’instal·lació d’una terrassa en sòl de propietat privada, ja sigui d’ús públic o privat, s’aplicaran
els mateixos criteris i requisits que a les de titularitat pública.
Article 14. Revocació de la llicència
Les llicències es concedeixen a precari i, per tant, poden revocar-se en qualsevol moment. Aquesta revocació no comportarà indemnització que
sigui motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per l’incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència, d’acord amb el que
preveu l’article 88 del Reglament d’obres i serveis.
Article 15. Incompliment de les obligacions
15.1 L’incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordenança, comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes, i simultàniament o alternativament a la revocació de la llicència concedida.
15.2 Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus o molt greus.
1. Són faltes lleus:
a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, retirar diàriament el mobiliari de la via pública o espai privat d’ús públic i netejar la zona ocupada.
b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai provat autoritzat, durant l’horari de funcionament de la terrassa o
en el moment de retirar el mobiliari de la via pública.
c) La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no autoritzats.
d) Col·locar publicitat en els tendals, para-sols o altres elements de terrassa.
e) Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les faltes greus o molt greus.
2. Són faltes greus:
a) Ocupar la via pública o els espais privats sens disposar de llicència municipal o excedint-se dels seus límits d’espai.
b) Tolerar altercats, escàndols a la zona de via pública o espai privat autoritzat.
c) L’incompliment reiterat de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat de terrassa.
d) Instal·lar mobiliari de característiques diferents de les establertes en aquesta Ordenança.
e) La reiteració de qualsevol falta lleu.
3. Són faltes molt greus:
a) La reincidència en dos o més faltes greus.
Article 16. Sanció
16.1 La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança serà sancionada:
a) Les faltes lleus, amb multa fins a 150 €.
b) Les faltes greus, amb multa entre 151 i 600 €.
c) Les faltes molt greus, amb multa entre 601 i 1.200 €.
16.2 Les limitacions, condicions o sancions imposables a l’activitat principal, afectaran també la llicència per ocupació temporal de la via pública o
un espai privat, per tractar-se d’una unitat d’explotació. També afectarà i serà d’aplicació a la llicència temporal la normativa vigent en matèria
d’establiment de pública concurrència.
Article 17. Graduació de la sanció
Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte:
• Els perjudicis causats.
• La reiteració reincidència.
• La intencionalitat.
• La no-observança dels requisits o advertiments efectuats per l’Ajuntament.
Article 18. Procediment sancionador
Les faltes comeses per infracció d’aquesta Ordenança seran sancionadores amb instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Reial decret
1398/1993, que regula el procediment a l’exercici de la potestat sancionadora, i el Decret 278/1993, sobre el procediment sancionador d’aplicació
dels àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2011 i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
SEGON.- Publicar al BOP, en un Diari dels de major difusió de la província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el text de la nova “ORDENANÇA
REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES ANNEXES ALS ESTABLIMENTS DEL SECTOR D’HOSTALERIA”, durant el termini de
trenta dies hàbils, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’esmentat anunci al Butlletí Oficial de la Província, dins del
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions que creguin oportunes.
TERCER. En cas que no es presentessin al·legacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’Acord plenari, d’acord amb
l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vallirana, 29 de juliol de 2011
L’alcaldessa,
Eva-Maria Martínez Morales
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L’exèrcit sirià
ocupa el cor
de Hamà

Europa - Món

Els tancs bombardegen
la ciutat rebel i entren a
la cèntrica plaça Orontes,
escenari de massives
protestes contra el règim

La transició egípcia

L’expresident d’Egipte Hosni Mubàrak, durant l’obertura del seu judici a l’acadèmia de policia del Caire, en una imatge capturada de la televisió egípcia ■ AFP

Mubàrak ho nega tot
DEFENSA L’expresident egipci es declara no culpable en l’obertura del judici per corrupció i conspiració per assassinar
manifestants durant les revoltes que el van deposar MALALT Parla ajagut en un llit d’hospital, dins d’un box amb barrots
Redacció
EL CAIRE

És una imatge que ha causat un gran impacte als
egipcis i a la resta del món
àrab: l’expresident Hosni
Mubàrak, el rais omnipotent que va governar Egipte
durant tres dècades, compareixent davant dels jutges en un tribunal del Caire
negant els càrrecs de corrupció, malversació de fons
públics i conspiració per assassinar manifestants en la
revolta que el va deposar
del poder, aviat farà sis mesos.
“Nego totes aquestes
acusacions”, va proclamar
amb veu ronca però ferma
Mubàrak, de 83 anys, amb
l’ajuda d’un micròfon. L’exdictador jeia en un llit

d’hospital col·locat dins
d’un box amb barrots amb
la resta d’acusats, nou més,
entre els quals hi havia els
seus fills Alaa i Gamal.
L’obertura d’aquest històric judici suposa la primera aparició pública del rais
egipci des del 10 de febrer,
la vigília de la seva renúncia
a la presidència d’Egipte
després de divuit dies de
protestes.
Pena de mort
És també el primer líder
àrab que afronta personalment un judici des que va
esclatar l’onada de revoltes al nord d’Àfrica i a
l’Orient Mitjà. L’exmandatari i els seus fills podrien
ser sentenciats a la pena
capital si se’ls considera
culpables de planejar
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l’atac contra els participants en la revolta popular, que va causar 850
morts.
Segons la fiscalia, l’expresident i el seu aleshores ministre d’Interior,
Habib al-Adli –també jutjat ahir–, van acordar l’assassinat de manifestants
en les protestes pacífiques
que van esclatar el 25 de
gener. Per la fiscalia, els
dos van permetre a la policia disparar contra els manifestants amb bales reals
i atropellar-los amb els
seus vehicles, i en cap moment van utilitzar els seus
poders per evitar-ho. També se l’acusa que, sent el
cap d’estat, va acceptar
per a ell i els seus fills cinc
mansions i altres propietats per valor d’uns 4,5 mi-

Els fills afronten 15 anys de presó

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

Alaa i Gamal Mubàrak, fills de
l’expresident egipci, també
van comparèixer com a acusats al judici contra el seu pare, l’exministre d’Interior i sis
alts càrrecs més. Durant la
vista van estar en tot moment al costat de l’expresi-

dent protegint-lo a estones
de les càmeres de la televisió
estatal, que retransmetien en
directe l’obertura del judici.
La fiscalia acusa Alaa (dreta)
i Gamal d’abús de poder i corrupció, càrrecs amb penes de
5 a 15 anys.

lions d’euros de l’empresari Hussein Salem –detingut a Espanya–, a canvi de
terrenys privilegiats al balneari de Xarm al-Xeikh. Se
li imputa també un acord
amb l’exministre de Petroli Sameh Fahmi per vendre gas a Israel a un preu
inferior al seu valor real, a
través d’una empresa de
Salem, jutjat en rebel·lia.
L’advocat de Mubàrak va
demanar al tribunal que
escolti el testimoni d’unes
1.631 persones que van
presentar acusacions contra els detinguts, en un
aparent intent d’allargar
el judici, i que se citi el cap
de les forces armades,
Hussein Tantawi, que dirigeix el país des del 28 de
gener. El judici es reprendrà el proper 15 d’agost. ■
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La transició egípcia

Un poble dividit
i expectant
afronta el judici
a El desplegament policial massiu no pot evitar el xoc de
contraris i partidaris de Mubàrak a Hi ha uns 60 ferits
Redacció
EL CAIRE

Un contrari a Mubarak mostra una soga per reclamar la
pena de mort per a l’expresident egipci ■ M. NAAMANI / AFP

L’avançada edat de Hosni
Mubàrak, de 83 anys, i el
seu delicat estat de salut feien pensar que no apareixeria en el seu judici. Quan
la televisió va difondre la
imatge de l’ambulància
que s’obria per traslladarlo dins del tribunal, l’expectació a l’exterior de
l’acadèmia de policia va ser
màxima. Els manifestants
d’un i altre bàndol estaven
reunits des de primeres
hores del matí i observaven l’arribada del rais des
del seu costat, separats per
un cordó policial sense precedents. Les cares reflectien el seu estat d’ànim.
Des de l’alegria dels seus
contraris, que van començar a cridar Allahu Akbar
(Al·là és gran) quan la pantalla gegant instal·lada fora

l’acadèmia difonia les primeres imatges de l’helicòpter que portava l’exmandatari aterrant, fins a les llàgrimes i les queixes dels
seus seguidors, que criticaven durament el fet de veure el seu ídol en una llitera,
tancat en una box amb reixes i assistit al seu judici.
Malgrat les mesures de seguretat, partidaris i opositors es van enfrontar a
cops de pedra. Més de 60
persones van resultar ferides.
Els analistes creuen que
el judici a Mubàrak servirà
per donar més legitimitat a
l’exèrcit, molt criticat per
la lentitud amb què porta a
terme les reformes promeses i que ja ha provocat més
mostres de protesta als
carrers, on centenars de
manifestants es van reunir aquestes últimes setmanes per protestar fins

Perfil

El pitjor càstig per al Faraó
MANDAT · Va governar 30 anys Egipte amb mà de ferro ALIAT · Amb
l’ajut dels EUA es va convertir en mediador del conflicte a l’Orient Mitjà
REDACCIÓ

H
EL CAIRE

osni Mubàrak, que durant 30 anys va governar Egipte amb mà de ferro, fet que li va valdre el sobrenom de Faraó, afronta un judici
que li suposa el pitjor càstig que pot rebre: el
repudi dels seus ciutadans. Nascut el 1928
al delta del Nil, es va fer pilot de combat i el 1973 va tenir
un paper transcendental en la guerra del Yom Kippur
contra Israel com a cap de la força aèria. El 1981 el llavors president, Anwar al-Sadat el va nomenar vicepresident. Des de llavors va governar interrompudament
Egipte sense una ideologia definida ni un gran carisma,
però amb una habilitat especial per esquivar atemptats i
perpetuar-se en el poder. Tot i la seva severitat, considerava els egipcis com “els seus fills”, que necessitaven un
pare fort que els guiés.
Amb l’ajuda dels EUA es va convertir en el gran me-
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diador a l’Orient Mitja i va aconseguir una
reputació d’estadista que el va portar a
ser l’aliat d’Occident a la zona. Dins del
país va exercir un control ferri ajudat per
la llei d’emergència, utilitzada per contenir
l’onada de terrorisme islàmic que va sacsejar
Egipte els anys noranta i per escombrar l’oposició política. Va suspendre les llibertats de
premsa i associació, i va anul·lar els drets
civils i polítics. Egipte va viure anys
d’estabilitat en què Mubàrak guanyava les eleccions amb trampes descarades, però de mica en mica la falta de llibertat, la corrupció, la pobresa i la falta d’horitzons van fer
germinar un malestar que va culminar amb les protestes que el van
portar a dimitir després de 18 dies de
revolució.

que van ser desallotjats
a la força de la plaça
Tahrir. El judici també
tindrà una gran repercussió a altres països
àrabs, com per exemple Líbia o Síria, on part
de la població s’ha rebel·lat
contra el poder totalitari.
Mubàrak no és el primer líder àrab que és
jutjat. El president de
Tunis, Zine al-Abidine Ben Ali, va ser
jutjat i condemnat en
rebel·lia. ■
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L’exèrcit sirià bombardeja
Hamà i n’ocupa el centre

a El règim reforça els atacs en el quart dia d’ofensiva contra la ciutat rebel aEls soldats disparen als
civils que intenten fugir dels tancs a El Consell de Seguretat consensua un text de condemna
Redacció
DAMASC

Els tancs de l’exèrcit sirià
van ocupar ahir la cèntrica
plaça Orontes de la ciutat
de Hamà després d’un intens bombardeig, en el
quart dia d’ofensiva militar per esclafar les massives protestes contra el
president Baixar al-Assad.
“El règim aprofita que
l’atenció mediàtica està
focalitzada en el judici de
Mubàrak per liquidar Hamà”, va declarar a l’agència Reuters un habitant de
la ciutat a través d’un telèfon per satèl·lit.
El mateix testimoni va
informar que els bombardejos es concentren al districte d’Al-Hader i que els
tancs van entrar al centre
des del sud, acompanyats
per una columna d’unitats de lleials al règim,
com les temudes milícies
shabbiha, paracaigudistes i forces especials. La
plaça Orontes té un valor
simbòlic ja que s’ha convertit en l’escenari de les
massives protestes contra el president Assad i el
seu règim. Aquesta nova

Uns manifestants porten el cadàver d’un opositor, presumptament abatut en les protestes a Homs ■ REUTERS

operació va arribar després que dimarts morissin quatre persones a Hamà i cinc més a diferents
localitats de Síria, segons
dades de l’Observatori
dels Drets Humans sirià.
L’exèrcit també va enviar
reforços a Dair as-Zaur, a
l’est, on s’han produït
durs enfrontaments durant els darrers dies. El

La data

1982

—————————————————————————————————

L’expresident Hafiz al-Assad, pare de Baixar, esclafa
una insurrecció islamista a
Hamà. La repressió causa entre 10.000 i 40.000 morts.

Condemna històrica a 4
exsoldats de Guatemala
a Són sentenciats a

6.060 anys de presó
per la matança de 201
camperols el 1982

Redacció
GUATEMALA

Quatre exmilitars guatemalencs van ser condemnats ahir a la matinada a
6.060 anys de presó cadascun per la matança de 201
camperols el 1982, un dels
crims més cruents comès
en aquest país centreafricà per l’exèrcit contra civils entre 1960 i 1996. La
sentència, considerada
històrica, diu que els integrants del grup d’elit Kaibil de l’exèrcit de Guate-

Els quatre exmilitars acusats escolten el veredicte de la
jutgessa ■ SAÚL MARTÍNEZ / EFE

mala Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin i
Carlos Carías, són responsables de delictes de lesa
humanitat per l’assassinat col·lectiu dels 201
camperols, entre els quals
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hi havia més d’un centenar de menors d’edat.
La jutgessa va explicar
que els exmilitars van ser
condemnats a 6.060 anys
de presó per l’assassinat
dels 201 camperols, per-

La xifra

La frase

9

“El que estan fent a
Hamà és una atrocitat
[...]. S’estan
equivocant”

—————————————————————————————————

anys tenia una de les últimes
víctimes de la repressió a Lataquia, al nord de Síria. El nen
va ser abatut d’un tret per les
forces de seguretat.

petrat el 7 de desembre de
1982 a la localitat de Las
Dos Erres, a La Libertat, al
departament del nord del
país, Petén. Segons les investigacions els soldats
van entrar a la població
per buscar diversos fusells
robats per una guerrilla
d’extrema esquerra. Tot i
que no van trobar les armes, van acusar la població d’haver col·laborat
amb la insurgència i els
van matar. Fins ara encara no s’han trobat tots els
cossos, però es calcula que
250 homes, dones i nenes
van ser enterrats en fosses
comunes que van fer cavar
als mateixos residents de
la població.
El govern presidit per
Álvero Colom ha estat
pressionat per nombroses
organitzacions per portar
davant els tribunals els
criminals de guerra, que
es calcula que va finalitzar
amb unes 250.000 víctimes mortals. ■

—————————————————————————————————

Arinc Bulent

VICEPRIMER MINISTRE TURC

Comitè de Coordinació
Local (CCL), que representa els manifestants,
va confirmar ahir que Hamà suporta intensos
bombardejos i que algunes cases s’havien esfondrat a resultes de les explosions. Alguns habitants, segons el CCL, estan intentant fugir de la
ciutat i són tirotejats per
les forces de seguretat.
Les línies telefòniques, internet i la resta de comunicacions en aquesta població estan tallades.
Dimarts van morir almenys set persones arreu
de Síria, incloent-hi un
nen de 9 anys, abatut
d’un tret a la ciutat de Lataquia, al nord del país.
Davant d’aquesta escalada de la violència, el
Consell de Seguretat de
l’ONU va arribar finalment ahir a un acord sobre un text de condemna
de la repressió contra els
manifestants a Síria.
Rússia pressiona
El text, que havia de ser
aprovat sota la forma
d’una declaració –menys
vinculant que una resolució–, “condemna les nombroses violacions dels
drets humans i l’ús de la
força contra els civils” i
afegeix que “els responsables de les violències han
de retre comptes” dels
seus actes. L’acord va arribar després que es reformulés el text en una nova
versió que Rússia, que fins
ara s’havia oposat a la condemna, va considerar
“equilibrada”. ■

La policia allibera
una australiana que
duia un collar bomba
a La noia va dir que l’hi

havia posat un home
encaputxat que havia
entrat a casa seva
Redacció
SYDNEY

La policia australiana va
aconseguir alliberar ahir
una jove que tenia posat
un collar bomba després
d’una operació de deu hores per aconseguir desarticular l’artefacte explosiu,
que era molt complex, segons informava ahir el diari The Australian. Un portaveu de la policia va confirmar que la jove Madeleine Pulver, de 18 anys, ha-

via avisat ahir a la matinada la policia dient que li havien posat un collar bomba quan estava a casa seva
en un dels barris més luxosos del nord de Sydney.
Segons el diari, un home encaputxat va entrar
al domicili de la jove i li va
posar l’explosiu al coll
amb una nota de rescat,
tot i que aquesta última
dada no va ser confirmada
per la policia. El subcomissari Mark Murdoch va explicar que la família, una
de les més riques de la ciutat, no sap explicar-ne els
motius i va dir que arran
de la declaració feta per
la noia es començaran les
investigacions. ■
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La Xina Conflicte ètnic
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xinjiang es revolta
VIOLÈNCIA · Diversos atemptats suposadament d’autoria uigur causen 40 morts OFICIALS · El règim xinès parla de
terrorisme organitzat que s’entrena al Pakistan ANTECEDENTS · Són els primers incidents des dels avalots del 2009
El far west xinès
torna a ser el centre de totes les mirades després que
el cap de setmana
passat una cadena
Laia
d’atemptats hi
causés 18 morts.
Gordi
És el segon inciPequín
dent violent del juliol. La Xina ja parla de terrorisme
organitzat que s’entrena al Pakistan. Al Xinjiang, la regió més a l’oest
del país, la convivència entre les comunitats uigur, musulmana, i l’ètnia han, majoritària a la Xina, és
històricament tensa i viu un rebrot
de fúria molt perillós.
Dissabte dos homes suposadament uigurs van robar un camió i
van matar el conductor a punyalades, per, tot seguit, llençar-lo contra
la multitud en un carrer ple de parades de menjar a Kashi, capital cultural del Xinjiang i antiga parada de
la ruta de la seda. Segons fons oficials, els homes van saltar del camió
i van començar a atacar la població
a punyalades. Sis venedors van morir i 28 van resultar ferits, la multitud es va llançar sobre un dels atacants i el va matar, l’altre va ser arrestat per la policia. Diumenge, la
ràtzia va continuar. Dotze persones, encara no se sap de quina ètnia, van atacar un mercat armats
amb punyals i van matar i ferir més
d’una desena de persones i agents
de la policia.
Els fets són molt confusos i la informació es filtra amb comptagotes.
Mentre es produïa l’atac al mercat,
segons testimonis, es van sentir
dues explosions, una era una furgoneta i l’altra provenia d’un carrer de
parades de menjar on solen reunirse els treballadors d’ètnia han. Diu———————————————————

Agents de la policia patrullen per Kashi, la capital cultural del Xinjiang després dels incidents ■ REUTERS

menge a la nit, segons les autoritats
locals, la policia va matar quatre
sospitosos després que “un grup de
terroristes armats” va entrar en un
restaurant a Kashi i va assassinar el
propietari i el cambrer i va cremar
el local.
La identitat dels anomenats, per
la Xina, “terroristes” i els seus motius no s’han aclarit. Dos ciutadans
d’ètnia uigur van ser executats per
la seva implicació en aquests actes,
segons va anunciar el govern de
Kashi.
Però el cap de setmana sagnant
arriba després que, el 18 de juliol,
una vintena de persones morissin
en un enfrontament entre la policia
i una manifestants uigurs que suposadament va acabar amb l’assalt

d’una comissaria a Hotan, a 500
quilòmetres de Kashi.
Dilxat Raxit, portaveu del Congrés Mundial Uigur amb seu a Munic, una organització d’exiliats, va
explicar que els uigurs no tenen altre remei que sortir al carrer per defensar els seus drets i que “no tenen
manera pacífica d’enfrontar-se al
govern xinès, per això han de prendre mesures extremes que són impensables però reals”.
Aquest juliol violent és el primer
des dels grans avalots del mateix
mes del 2009, quan les batudes entre les dues comunitats, una guerra
oberta amb marxes d’homes armats amb bats i pals que assaltaven
els barris de l’ètnia contrària, van
deixar un balanç 200 morts i cente-

Breivik va telefonar a la
policia després dels atacs
Redacció
OSLO

L’autor del doble atemptat
de Noruega, l’ultradretà
Anders Behring Breivik,
va telefonar a la policia
després d’haver col·locat
el cotxe bomba a Oslo i haver assassinat desenes de
joves a l’illa d’Utoya, per
comunicar la seva disposi-

ció a entregar-se, segons
informava ahir el diari local VG. “Breivik. Comandant. Integrat en el moviment de resistència anticomunista contra la islamització. L’operació ha estat completada, vull entregar-me a Delta”, va explicar en una trucada a la comissaria de districte de
Buskerud Sud que va du-
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rar uns tres segons.
L’agent que va rebre el
missatge va intentar tornar la trucada a Breivik
immediatament, ja que
coincidia amb les desenes
de peticions d’auxili de les
seves víctimes a l’illa, però
aquest ja no va contestar.
De tota manera, segons
les primeres investigacions, entre els objectes

que les forces de seguretat
van comissar al campament juvenil d’Utoya, on
van morir 69 persones, no
apareix de moment el telèfon mòbil de l’assassí. Els
equips dels serveis secrets
noruecs encara treballen a
l’illa buscant noves evidències que aportin més
dades sobre la matança
del 22 de juliol passat.
Mentrestant Breivik
continua totalment aïllat,
vigilat les 24 hores del dia
per evitar que intenti suïcidar-se i entre fortes mesures de seguretat perquè
no sigui atacat per altres
presoners. ■

Un poble
perseguit
Els uigurs s’han
convertit en l’ètnia
minoritària a Xinjiang ja que la xinesa ha immigrat
massivament a la
regió i en els últims
anys hi ha hagut
una gran tensió a
la zona.

nars de detinguts, en ambdós casos
majoritàriament uigurs, i Urumqi,
la capital, militaritzada.
El Xinjiang és un element clau de
la ruta del petroli i el gas mundial.
Fa frontera amb Mongòlia, Rússia,
el Kazakhstan, el Kirguizistan, el
Tadjikistan, l’Afganistan i el Pakistan, i disposa del 25% de les reserves de gas i petroli de la Xina, s’hi
troba un 40% de les reserves de carbó i té el jaciment d’urani més gran.
Té una extensió tres cops la mida de
França i és el pas natural de la Xina
cap a occident. Els uigurs, però, veuen molt pocs beneficis de les riqueses de la seva terra i se senten colonitzats per les onades migratòries
de xinesos que hi han arribat amb el
suport del règim. ■

Operaris retiren les espelmes i flors mortes col·locades
davant la catedral d’Oslo en memòria de les víctimes ■ EFE
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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

INTERLUDI - FESTIVALS DE MÚSICA DE CALONGE

Refree
Pop preciosista
Més informació a www.festivalscalonge.cat
LLOC: Castell de Calonge
DIA I HORA: Dissabte 6 d’agost, a les 11 de la nit
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 12 euros

22a COPA CATALUNYA
8 d'agost

19:00 h RCD ESPANYOL - C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
21:45 h FC BARCELONA - GIRONA FC
9 d'agost: 21:45h FINAL
LLOC: Camp de futbol del Gimnàstic de Tarragona.
OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per targeta

ESPORTS

Estació Nàutica Costa Daurada

Pérez Rubalcaba, candidat del PSOE a La Moncloa, durant l’entrevista d’ahir ■ P. CAMPOS / EFE

Sortides guiades en caiac els caps de setmana a Salou,
Miami i l’Hospitalet de l’Infant

Rubalcaba assegura
que hauria guanyat
les primàries

DIES I HORARIS: Salou: divendres, de 5 a 7
Miami: dissabtes de les 10 a les 12 h. L’Hospitalet de l'Infant: dissabtes de 11 a 13 h.
OFERTA 2x1 Preu: 10 €.
Reserves al 977 35 35 92 o a/e info@estacionautica.info

MUSEUS

Museu de Joguets i Autòmats
Exposió temporal de dibuixos de Mariscal
LLOC: Plaça Major, 23, de Verdú
HORARI: De dimecres a divendres, de 10 a 14 h. Dissabtes, d’11 a 14 i de 16.30 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

a Diu que mai no va demanar al PSOE que no les fes a Se sent

coresponsable dels encerts i dels errors de Zapatero

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 5,50 euros

FESTIVAL PORTALBLAU

Redacció
MADRID

Carles Dènia
LLOC: Mar d'en Manassa, l'Escala-Empúries
DIA I HORA: Divendres 5 d’agost a 2/4 d'11 del vespre
OFERTA 2x1
Preu de l'entrada: 10 euros

LLIBRES

Dietari de treball de camp a la
Segarra, de Joan Cervera i Batariu
Crònica de les vivències durant la recerca i alhora testimoni de les expressions
genuïnes de la llengua
OFERTA SUBSCRIPTORS: 13 euros (enviament inclòs)
PREU LECTORS: 20 euros

MÚSICA

Sopa de Cabra
Un concert únic per celebrar els vint-i-cinc anys del naixement de Sopa de Cabra
LLOC: Palau Sant Jordi de Barcelona.
DIA I HORA: Diumenge 11 de setembre, a les 7 de la tarda.
OFERTA 50% DESCOMPTE
Preu de l’entrada: 17,50 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

801175-1037814C
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El candidat socialista a La
Moncloa,
l’exvicepresident primer i exministre
de l’Interior Alfredo Pérez
Rubalcaba, va assegurar
ahir que ell mai no va demanar al PSOE que no
convoqués primàries per
elegir el seu cap de llista a
les eleccions del 20-N, entre altres coses, va dir, perquè està convençut que en
cas que s’haguessin celebrat hauria aconseguit la
victòria i hauria guanyat
“de carrer” a Carme Chacón. “Mai no vaig demanar
que no hi hagués primàries, entre altres coses
perquè tenia l’absoluta
certesa que si s’haguessin
fet hauria guanyat”, va
afirmar així de rotund Rubalcaba en declaracions a
Onda Cero en ser interrogat pel procés pel qual va
arribar a ser el candidat.
Amb la mateixa rotunditat va negar que hagués
demanat al president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que avancés les eleccions. Tot i això, va reconèixer que li
sembla “bé” el calendari.

“Complir el que es va acordar”

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

El candidat del PSOE a La
Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, va fer al·lusió ahir a
la petició del president de la
Generalitat, Artur Mas, d’un
acord fiscal per a Catalunya.
Rubalcaba va recordar que
és vigent el sistema de finançament autonòmic que es va
elaborar per “corregir determinats desequilibris” i que

inclou una clàusula de revisió
quan acabi el termini de vigència. “Aleshores caldrà revisar-lo, però de moment caldrà complir el que es va acordar”, va advertir el candidat
socialista, que en relació amb
les seves propostes va reconèixer que ja té “força treballat” un impost sobre les
grans fortunes.

La data

La frase

—————————————————————————————————

20.11.11

Pròximes eleccions generals, convocades pel president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.

Pel que fa a la seva relació
amb Zapatero, qui va ser el
seu vicepresident primer i
exministre de l’Interior va
assumir les decisions
adoptades per l’executiu
“amb els seus encerts i els
seus errors”.
Pel que fa al seu futur
polític en cas de perdre

—————————————————————————————————

“Tinc l’absoluta
certesa que si el PSOE
hagués fet primàries
les hauria guanyat”
Alfredo Pérez Rubalcaba

CANDIDAT DEL PSOE A LA
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN ESPANYOL
EN LES ELECCIONS GENERALS

els comicis, Rubalcaba no
va voler parlar-ne. El candidat socialista i exvicepresident primer es va limitar a dir: “Estic convençut de fer un bon programa i ofertes als espanyols
que siguin plausibles, el
que passi després ja ho
veurem”. ■
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Economia
LONDRES
5.584,51
-2,34%

FRANKFURT
3.454,94
-1,93%

PARÍS
3.454,94
-1,93%

BALANÇ

ZURIC
5.483,15
-1,15%

Un president sense
força

Benito
Badrinas

NOVA YORK
11.896,40
+0,25%

La prima de
risc arriba a
un nou màxim

TÒQUIO
9.637,14
-2,1%

El sobrepreu del bo
espanyol arriba als
407 punts bàsics,
encara que després
es replega

IBEX-35

0,85%

A Zapatero se li han acabat les alternatives i deixa ja en mans europees la solució de la crisi del
deute sobirà estatal, ja sigui per bé
o per mal en forma de rescat. Després de la reunió que va mantenir

El BCE es
reuneix avui a
Frankfurt

BARCELONA

l 0,74%
ahir amb el seu equip econòmic, el
president estatal manté les seves
polítiques i, per tant, descarta noves retallades, fet que deixa Espanya a la deriva dels inversors. En el
crepuscle del seu mandat, Zapate-

El regulador monetari
podria accelerar la
compra de bons i
endarrerir noves alces
dels tipus d’interès
MADRID

l 0,77%

l

ro ja no té força per impulsar noves
reformes que tranquil·litzin els
mercats i revifin l’economia. Està
per veure ara si l’Estat aguantarà
els gairebé quatre mesos que resten fins a les eleccions.

La crisi del deute

Zapatero es posa en mans de
la UE per apaivagar el càstig
INACCIÓ Apressa els socis de l’euro a aplicar el rescat grec i confia que el BCE compri deute espanyol ALÈ Barroso veu
“injustificat” l’atac i Rajoy reivindica ara una Espanya “solvent” REPTE El Tresor surt a col·locar 3.500 milions en ple xàfec
David Portabella
MADRID

La fuetada dels mercats i
dels especuladors que hi
habiten al deute espanyol
fins al límit que va conduir
Grècia i Portugal al precipici del rescat va posar fi ahir
d’una tacada a les vacances
del president espanyol a
Doñana i a les veus altisonants en la lluita política.
Després del seu retorn precipitat a La Moncloa l’endemà de marxar de vacances,
José Luis Rodríguez Zapatero va esprémer el fil telefònic amb les autoritats de
la UE i va esperar el tancament dels mercats per reunir el seu equip econòmic i
avaluar l’escalada exorbitant de la prima de risc als
407 punts, sostre desconegut des de l’euro. La rèplica a l’atac, però, va ser posar-se en mans de la UE
perquè s’afanyi a aplicar el
rescat grec.
Després d’un dia prolífic
en converses de telèfon i rubricat amb una reunió de

crisi a La Moncloa, la vicepresidenta Elena Salgado
hi compareixia a les nou del
vespre i admetia la “preocupació” per una situació que
es va negar a titllar de “gravíssima”, el superlatiu usat
per Josep Antoni Duran i
Lleida (CiU).
Atès el furibund atac
dels especuladors als deutes italià i espanyol, amb un
diferencial rècord sobre el
bo alemany de 407 punts
bàsics, l’única munició de
Salgado va ser exigir –en
públic i en privat– als col·legues europeus que posin en
marxa de seguida el segon
rescat grec aprovat el 21 de
juliol i que molts estats no
han ratificat. “Encara no
han estat implementats i hi
ha una recomanació del
president de la Comissió
[Durão Barroso] de fer-ho
ja”, va exhortar.
A l’hora d’apaivagar el
càstig, Salgado va suggerir
el socors del president del
BCE, Jean Claude Trichet,
amb la compra directa de
deute al mercat secundari

151666-1038700V
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sempre ha complert els
seus compromisos”. “El
president del govern diu la
veritat en aquest cas: diu
que la situació és difícil, i és
difícil”, va anunciar. “Espanya no serà rescatada”, afegia Rajoy. Alhora, però,
veus del PP com ara la de
Cristóbal Montoro i la
—————————————————————————————————

Tan sols es retocarà
l’impost de societats
i es reduirà despesa
farmacèutica
—————————————————————————————————

Zapatero es va reunir ahir amb Salgado i el seu equip més proper ■ JAVIER SORIANO / AFP

–un cop emesos els bons–
per foragitar les aus especuladores. “Trichet actuarà
de la millor manera per a
l’euro”, va apuntar Salgado.
El govern espanyol sí que va
trobar un aliat immediat
en el president de la Comissió, Durão Barroso, que veu

“clarament injustificat”
l’atac al deute. En l’àmbit
domèstic, el govern només
va oferir als mercats la celebració d’un nou Consell de
Ministres el 26 d’agost que,
junt amb el del 19, abordarà el fre a la despesa farmacèutica i algun retoc en la

recaptació de l’impost de
societats.
En un gir que evidencia
l’impacte de la crisi, després de ser informat de primera mà per Zapatero, el líder del PP, Mariano Rajoy,
va reivindicar que “Espanya és un país solvent que

d’Esperanza Aguirre exigien avançar a octubre
unes generals ja anticipades al 20 de novembre.
Fins i tot el rei Joan Carles
va expressar la seva preocupació per la deriva de la
crisi del deute.
En ple xàfec, el Tresor
espanyol surt a col·locar
avui entre 2.500 i 3.500 milions en bons a tres anys, la
primera subhasta des de
l’avançament electoral. ■
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Instal·lats al perillós
regne de la histèresi
POR · La prima de risc espanyola no ha retornat mai al punt inicial després de
cada nova escalada LLAST · Els exorbitants interessos del 6,5% per col·locar
deute són una fuga d’estalvi que amenaça l’objectiu del dèficit i el creixement
David Portabella
MADRID

L

a histèresi no és més que
la inèrcia d’un material a
seguir conservant una
propietat més enllà de
l’estímul que l’ha causat.
En física serveix, per exemple, per
explicar el fenomen dels imants.
Però un veterà del sector financer
com Carlos Egea, director general
de Caja Múrcia durant 25 anys i
ara president de l’entitat, hi troba
ara una explicació per al nerviós
comportament de la prima de risc
d’Espanya en la crisi del deute. “En
la crisi regna el que s’anomenaria
histèresi: després d’un repunt mai
no tornem al punt inicial. Al principi la prima de risc va pujar a 200,
però quan va afluixar la tensió mai
no vam tornar ja als 120 punts;
després vam pujar a 280 i ja no
vam recuperar els 200 punts; i així
successivament fins ara”, evocava
recentment l’executiu de Caja
Múrcia amb to d’alarma.
La prima de risc, que és el que el
Tresor espanyol ha de pagar de
més respecte al bo alemany –el
més segur de l’eurozona– perquè
els inversors comprin deute de
l’Estat, és una fuga d’estalvis que
va a pagar interessos. No hi ha un
càlcul oficial, però el president del
BBVA, Francisco González, quantifica que per cada 100 punts bàsics l’Estat eleva el sobrecost anual
en 12.400 milions, l’1,2% del PIB, i
avorta la creació de 160.000 llocs
de treball. Si es té en compte que la
prima de risc va escalar ahir als
407 punts abans de retrocedir fins
als 387, una simple multiplicació
esbossa el significat de la tragèdia.
Una prima de risc al voltant dels
390 punts bàsics vol dir que l’Estat
havia de pagar ahir un interès del
6,4% per col·locar els bons a deu
anys, el sobrecost més alt des de
l’adopció de l’euro i una amenaça
al compliment del 6% de dèficit i al
tímid creixement de dècimes. Un
interès que ja és proper a la barrera del 7% que va ser el preludi dels
rescats de Grècia, Irlanda i Portugal. Sense anar més lluny, els bons
patriòtics del tripartit de José
Montilla encenien un viu debat sobre si la factura era massa cara i
tenien un cost del 7,75%.
Que el BCE acudeixi al socors

Silvio Berlusconi, dret, ahir al Parlament italià al costat del
ministre de Finances, Giulio Tremonti ■ TIZIANA FABI / AFP

Berlusconi vol
que Itàlia no es
deixi dur pel
nerviosisme
a El primer ministre confia en el seu
pla per retallar 79.000 milions a El

sobrepeu del bo arriba als 390 punts
Redacció
ROMA

Un agent de borsa segueix les evolucions del monitor de preus ahir al parquet
de Nova York ■ STAN HONDA / AFP
————————————————————————————————————————————

Pagar un interès del 7%
és preludi de rebaixa de
‘rating’ i el que va dur al
rescat grec i portuguès
————————————————————————————————————————————

avui comprant deute perifèric
d’Espanya i Itàlia és una fogonada
d’extintor, però no apaga l’incendi
que els mercats –i els especuladors
que hi neden– aviven cada cop que
oloren signes de desgovern a la UE.
Curiosament, els EUA han viscut
l’últim mes a un sol pas de la suspensió de pagaments i, enmig de
les estridències del Tea Party al
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Capitoli, no només ha conservat el
màxim rating –triple A–, sinó que
ni un sol especulador ha olorat
sang per fer-hi negoci. I això que
un dels estats, Califòrnia, està en
fallida tècnica. Perquè fins i tot
l’especulador més voraç diferencia
entre una Casa Blanca i una Reserva Federal que van a l’uníson i una
UE de 17 estats socis de l’euro que
renuncia als eurobons i que encara
no ha posat en marxa el segon rescat de Grècia pactat fa quinze dies.
És la tempesta en què el Tresor
emetrà avui entre 2.500 i 3.500
milions en bons a tres anys en un
clima d’histèria i d’histèresi. ■

El primer ministre italià,
Silvio Berlusconi, va demanar ahir que el país no es
deixi dur pel nerviosisme
dels mercats, tot i que la
prima de risc del deute públic transalpí va tornar a
marcar un altre rècord en
assolir els 390 punts bàsics, tot i tancar amb 367.
En una compareixença urgent al Parlament, Berlusconi va insistir en la solidesa de la política i l’economia italiana i en les perspectives del pla d’ajustament de 79.000 milions
d’euros aprovat el 15 de juliol. L’eurozona també es
va mobilitzar, amb trucades i reunions, per evitar
que Itàlia i l’Estat espanyol
siguin víctimes de la crisi
del deute. El president de
la Comissió Europea (CE),
José Manuel Durão Barroso, va qualificar d’“injustificat” l’assetjament dels
mercats a espanyols i italians, els més atacats pels
dubtes que genera el
seu deute. Berlusconi va
afirmar: “La situació que
hem d’afrontar és conse-

qüència directa d’una crisi
de confiança que cal afrontar amb coherència i força,
sense deixar-nos dur pel
nerviosisme dels mercats”. I hi va afegir: “Tenim
unes bases econòmiques
sòlides. Les nostres entitats bancàries tenen liquiditat i han superat lesproves de solvència europees”.
El fet que la CE hagi remarcat la confiança en

La frase

—————————————————————————————————

“Tenim unes bases
econòmiques sòlides i
els nostres bancs han
superat les proves de
solvència europees”
Silvio Berlusconi
PRIMER MINISTRE ITALIÀ

les mesures d’ajustament
de Madrid i Roma i que
descartés un rescat no
va evitar que les primes de
risc assolissin ahir nous
màxims històrics, amb
385 punts a l’Estat i 367
a Itàlia, amb puntes molt
més altes durant el dia,
de 407 i 390 punts, respectivament. ■
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Les borses ahir

Rendibilitat dels bons a 10 anys
(Entre parèntesis, la prima de risc, punts bàsics)

6,081%

6,034%

(354)

(340)

5,858%

5,810%

(332)

(318)

6,200%
(375)

Estat
espanyol
6,255%

6,282%
(387)

(385)

6,120%

5,997%

-0,9%

FTSE 100

-2,3%

DAX

-2,3%

CAC 40

-1,9%

BEL 20

-1,7%

FTSEMIB

-1,5%

Estat espanyol

Regne Unit

Itàlia

(370)

(354)

Ibex 35

6,076%
(367)

Alemanya

França

2,633%

2,538%

28

29

2,453%

2,416%

1

Juliol

2

Alemanya
2,403%
Ahir

Bèlgica

Itàlia

Agost

La prima de risc es modera
després de nous màxims
a El sobrepreu dels bons espanyols a deu anys toca sostre en els 407 punts bàsics però tanca en els
385, per sota dels de dimarts a Frankfurt i Londres lideren els descensos a les borses europees
Xavier Alegret
BARCELONA

Nervis als mercats, un dia
més superats per les incerteses sobre la situació econòmica europea. Això va
portar la prima de risc dels
bons espanyols a un nou
màxim intradia des de la
creació de l’euro, però després d’una setmana d’alces el diferencial del deute
de l’Estat respecte a l’alemany va caure al final de la
sessió. Així, els bons a deu
anys van baixar ahir lleugerament, fins al 6,25% i,
tot i que el deute germànic
també va baixar, la prima

de risc –el diferencial entre el bo espanyol i l’alemany– va moderar-se en
dos punts bàsics respecte
a dimarts, fins als 385.
Després,
però,
que
l’spread o diferencial batés
el seu propi rècord per enèsima vegada i arribés als
407 punts bàsics al llarg de
la sessió. Els analistes situen en els 400 punts bàsics una de les línies vermelles, a partir dels quals
es fa més difícil aconseguir
finançament en els mercats internacionals de
deute.
Tot i el lleuger descens
de la prima de risc, no es

pot dir que el mercat financer espanyol visqués un
bon dia, però sí que va ser
millor que el de l’europeu, i
l’Íbex va ser, entre els principals índexs del continent, el que menys va baixar ahir. Continua, però,
en mínims dels darrers catorze mesos. Va sorprendre el daltabaix de borses
com l’alemanya i la britànica, menys donades a dibuixar muntanyes russes.
Mirant als EUA
L’obertura de la sessió va
ser tensa a causa de la notícia, la nit de dimarts, que
Moody’s podria rebaixar el

La xifra

—————————————————————————————————

750
milions d’euros va col·locar
ahir Portugal en lletres a tres
mesos, el màxim previst, cosa
que va animar els mercats.

ràting dels Estats Units,
cosa que no va fer, ja que el
va mantenir en l’AAA, però amb perspectiva negativa. Això va provocar l’obertura negativa de les borses
europees i que la prima de
risc dels països perifèrics

continués l’escalada. Va
ser en aquests moments
de tensió que els bons espanyols van encarir-se i el
diferencial va superar els
407 punts bàsics.
Quan el pànic inicial va
passar, els descensos es
van moderar i l’Íbex fins i
tot es va situar en positiu.
També es va relaxar la prima de risc, que va tornar a
nivells de dilluns gràcies en
part a la subhasta de lletres
a tres mesos de Portugal,
que va aconseguir col·locar
el màxim previst, 750 milions d’euros. No obstant
això, no hi havia tot el peix
venut i les borses euro-

pees, que viuen amb un ull
permanentment centrat a
Wall Street, van tornar al
vermell quan el Dow Jones
va obrir amb descensos a
causa de la caiguda de les
comandes industrials i de
l’activitat del sector de serveis als EUA.
En aquest context, la
prima de risc espanyola va
pujar fins a nivells de dimarts i l’Íbex va arribar a
perdre els 9.000 punts, tot
i que va aconseguir tancar
per sobre, en els 9.037,7
punts, amb un descens del
0,85%. Frankfurt i Londres van ser, d’entre les
principals places europees, les més perjudicades
pels nervis dels inversors,
amb descensos del 2,3%.
París queia un 1,9% i Itàlia,
que també veia com es moderava la seva prima de
risc, un 1,5%. Els valors
més castigats ahir van ser
els financers, sobretot els
francesos Société Générale (9%) i Crédit Agricole
(6,6%), l’holandès ING
(4,4%) i l’italià Intesa San
Paolo (2,8%). ■

MÉS TURBULÈNCIES

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

L’agència xinesa Dagong
rebaixa el ràting dels EUA

La CEOE demana
una solució
europea al deute

La recuperació de
l’eurozona serà
llarga, per S&P

L’or puja a 1.670
dòlars l’unça, nou
màxim històric

L’agència de ràting xinesa Dagong va fer ahir el que no es
van atrevir a fer les nord-americanes i va rebaixar la qualificació del deute dels EUA, que
va passar d’A+ a A. Per Dagong, “l’augment del sostre del

El president de la CEOE, Joan
Rosell, va dir ahir que la “preocupació” pel repunt de la prima de risc espanyola no és
només de l’Estat, sinó de tot
Europa, i va demanar una solució conjunta de la UE. ■ EP

L’agència de qualificació Standard & Poor’s ha advertit que
el sotrac econòmic que va patir l’eurozona en el segon trimestre es podria allargar durant tot l’any, ja que els indicadors són “negatius”. ■ EP

Amb els mercats financers
sota mínims, els inversors estan optant per valors refugi
com l’or, cosa que n’ha fet
pujar el preu fins als 1.670 dòlars l’unça al mercat de metalls de Londres. ■ REDACCIÓ

deute no canvia el fet que el
creixement de l’endeutament
nacional dels EUA ha superat
el de la seva economia i els
seus ingressos fiscals, i reduirà
la seva disponibilitat per pagar
els deutes”. ■ EFE
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Joan Rosell és president de
la patronal CEOE
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EMPRESA

L’endeutament mana
sobre els tipus del BCE
a Els analistes descarten una nova pujada del preu del diner fins i tot a mitjà
termini a La pressió sobre l’Estat espanyol i Itàlia eclipsa les altres prioritats
Gemma
C. Serra
Berlín

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

La crisi del deute serà avui
el principal, i potser únic,
tema de la reunió mensual
del consell de govern del
Banc Central Europeu
(BCE). Malgrat la pressió
inflacionista persistent, la
majoria dels observadors
de la política monetària comuna coincideixen a descartar una nova pujada
dels tipus d’interès en
aquesta reunió o, fins i tot,
a mitjà termini.
Si després del darrer
augment, a principi de juliol, es partia de la base que
el banc que presideix JeanClaude Trichet optaria per
encarir un altre cop el preu
del diner en els mesos següents, ara es dóna per segur que es mantindrà el nivell actual –l’1,5%–, a l’espera que es redueixi la
pressió sobre el deute. Ara
per ara, la màxima atenció
se centra en el risc de contagi de l’Estat espanyol i
Itàlia.
La pregunta ara és si el

El nombre d’empreses i persones que es van declarar en
concurs de creditors entre
l’abril i el juny a Catalunya es
va elevar a 381, un 6,4% més
que en el mateix període de
l’any anterior. Del total d’insolvències declarades a Catalunya, la comunitat autònoma
de l’Estat que més concursos
va registrar, 59 van ser famílies i la resta, empreses. En el
conjunt de l’Estat, el nombre
d’empreses i persones va ser
de 1.771, el 16,5% més que en
els mateixos tres mesos del

2010. Les famílies en fallida
van augmentar l’1,8% fins a
les 277, mentre que les empreses van apropar-se al 20%
d’alça, fins a les 1.494, segons
dades de l’Instituto Nacional
de Estadística. Segons el tipus de concurs, 1.692 van ser
voluntaris, per 79 de necessaris. Gairebé una de cada tres
empreses (31,7%) és del sector immobiliari i de la construcció; 18,1%, del comerç, i el
17%, d’indústria i energia. El
64% són pimes entre 1 i 19
treballadors. ■ REDACCIÓ

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

Trichet, president del BCE, en una compareixença a la seu de Frankfurt ■ REUTERS / ARXIU

BCE es decidirà a intervenir amb la compra de deute en el mercat secundari,
després de mesos sense
fer-ho. En les últimes setmanes, la notícia d’una imminent intervenció fins i
tot s’ha donat per feta, però s’ha trobat després amb
el comunicat setmanal del
BCE desmentint tot moviment. Està clar que la gran
preocupació del BCE ara

és la situació a l’alça de la
prima de risc espanyola i
italiana i l’alentiment del
creixement de la zona euro. Es tem que la tendència
arribi fins als motors tradicionals de l’economia europea, principalment Alemanya, fet que complicaria encara més els mercats
continentals.
Pel que fa als tipus, el
BCE tracta ara d’estalviar

qualsevol perill afegit a les
economies sobreendeutades, tant pel que fa a deute
públic com privat, com és
el cas espanyol. Una pujada del tipus d’interès ajudaria a contenir la inflació,
d’acord amb els paràmetres de l’ortodòxia del
BCE, però també implica
sobrecarregar
aquelles
economies castigades pel
sobreendeutament. ■

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

TANTXTANT

Martin Rahe

El llarg camí cap a la recuperació
airebé cada dia rebem noves notícies sobre el preu del deute públic
espanyol i un pot pensar que tant
li fa si el diferencial entre el bo espanyol
i l’alemany puja un puntet més o
menys. Curiosament, en tots els mitjans de comunicació es presta molta
atenció a aquests moviments sense entrar en una reflexió més profunda sobre
riscos i conseqüències.
A banda del preu, el que veritablement preocupa és que el deute públic
espanyol venç a curt termini. Fins al
2014 el govern espanyol ha de retornar
uns 240.000 milions d’euros. Com cal
fer-ho? Només hi ha dues maneres: estalviar o demanar nous crèdits en el
mercat financer. Les mesures preses
fins ara semblen eclèctiques i no suficients. Amb el baix creixement econòmic i les retallades en la despesa pública l’Estat difícilment redueix el seu dèfi-

R. ROYO / ARXIU

DISTRIBUCIÓ

La gran superfície ven menys
Les vendes en grans superfícies de Catalunya han registrat un descens interanual del
6,7% al juny, motivat per la
reducció de les vendes de
productes no alimentaris, que
han caigut un 12%. En canvi,

els productes d’alimentació
han presentat un increment
interanual de l’1,1%. En el
conjunt del primer semestre,
s’ha registrat un descens del
3,1% de les vendes en les
grans superfícies. ■ EFE

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

FINANCES

Caixa Penedès
destitueix el seu
director general

Professor d’economia internacional d’Eada

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

G

Les insolvències
augmenten el 6,4%

cit tal com s’esperava. Tampoc queda
gaire marge per augmentar els impostos. El que fa falta ara és una política a
curt termini per reduir el dèficit i a llarg
termini per recuperar la competitivitat i
atreure capital de fora. El problema és
que això significa més inversions en la
reestructuració econòmica.
—————————————————————————————————————————————

Sortir de l’euro, tornar a la
pesseta i devaluar-la és la
solució econòmica més fàcil,
però té un alt cost polític
—————————————————————————————————————————————

Què és el que podem fer a curt termini? Vendre els nostres productes
més barats en els mercats internacionals i competir per cost. És una estratègia poc sostenible i no gaire digna per a
un país desenvolupat. Però cal pensar
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quin és el nostre avantatge competitiu.
La difícil tasca del govern espanyol serà
fer d’intermediari entre els diversos
grups de pressió per superar interessos
particulars.
Si l’ajustament a través de l’economia real no és possible, queda la via
monetària. Això significa sortir de l’euro, introduir la pesseta i aprofitar-se
d’una forta devaluació de la moneda.
L’ajustament monetari és la solució
econòmica més fàcil, però té un alt cost
polític. Aquest cost pot traduir-se en un
cost econòmic sempre que els inversors perdin la seva confiança en el mercat espanyol i retirin els seus diners. No
dubto que Espanya pot recuperar-se a
llarg termini, encara que es necessiten
una estratègia, recursos i temps. Temo
que els propers anys seran durs per la
necessitat de trobar una solució ràpida
que reduirà el nostre benestar.

El consell d’administració de
Caixa Penedès va destituir
ahir de sorpresa el director
general del grup, Joan Caellas.
El mateix consell, a proposta
del president, Ricard Pagès,
va designar nou director general Manuel Troyano, fins
ahir director adjunt. ■ EFE
—————————————————————————————————

HABITATGE

Els crèdits per
l’habitatge
creixen un 11%
Els crèdits per a l’habitatge
van créixer al juliol un 11%
respecte al juny, arribant als
3.823 milions d’euros. És l’import més alt d’aquest any en
el tercer més consecutiu de
pujades després que al gener
i al febrer l’import fos inferior
als 3.000 milions d’euros. Les
xifres, però, encara se situen
lluny de les del 2010. ■ EFE

FINANCES

Fitch manté la
nota A- a l’ICF i el
posa en vigilància
Fitch Rating ha mantingut la
qualificació a llarg termini de
l’Institut Català de Finances
(ICF), que depèn de la Generalitat, en A-, i en F2 a curt
termini, encara que ho posa
en vigilància mentre espera
conèixer la revisió del ràting
de la Generalitat els pròxims
mesos. La vigilància es posa
quan hi ha un esdeveniment i
s’espera que es resolgui i, en
aquest cas, per l’evolució del
nivell de suport de la Generalitat a l’ICF –Josep-Ramon
Sanromà (foto) n’és el conseller delegat– i per la revisió del
ràting, que s’espera per als
pròxims mesos. ■ EFE
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Borsa

Cotització
de l’euro

1 euro

COMENTARI

Dòlars EUA

1,4317

Lliures esterlines

k 0,8727

La jornada d’ahir semblava
que podia invertir la tendència negativa del dia anterior,
ja que a migdia la pujada
s’acostava al 2%. El conjunt
d’incerteses que planen sobre l’economia, però, va fer

Falses
esperances

0,60
1,00
0,12
1,00
0,75
1,00
0,60
0,10
0,25
2,03
0,60
2,56
3,01
0,75
3,01
2,00
1,00
0,30
1,50
1,00
0,25
1,00
0,10
0,20
0,10
0,24
0,10
3,01
0,60
3,00
1,00
0,10
0,90
0,20
0,16
1,00
2,00
1,00
0,10
1,00
1,00
1,00
0,30
1,00
0,85
0,03
0,60
1,20
1,00
0,12
2,00
1,00
0,80
1,00
0,06
1,00
0,03
1,50
2,75
1,00
1,20
0,10
2,10
1,00
6,00
0,25
0,10
0,60

Mín.
d’ahir

k 1,0967

que tot se n’anés en orris,
per acabar la sessió amb
una caiguda del 0,85%, fins
als 9.037 punts. En algun
moment, la situació va ser
pitjor i l’Íbex va estar per sota dels 9.000 punts. La pri-

Mercat Continu
Nom. Títols

Francs suïssos

Font: Infobolsa
Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

Var.
any %

Negociats

Adolfo Dom.
7,41
7,78
7,51 -0,92 -10,27
3.447
Alba Corp. Finan.
35,02 36,29 35,20 -1,01 -8,48
37.476
Almirall
6,05
6,27
6,15 0,82 -9,82
162.481
Amper
3,17
3,20
3,18 0,32
9,66
26.173
Antena 3 TV
4,91
5,08
4,93 -2,76 -29,06
475.529
Aperam
16,33
17,73 16,34 -7,74 -42,16
10.355
Azkoyen
1,94
2,09
1,99 -2,70
-3,41
7.736
B. Pastor
2,87
2,98
2,90 0,69 -22,56
54.341
B. Valencia
1,21
1,29
1,21 -4,72 -63,11
670.853
Banesto
4,85
5,04
4,87 -1,22 -21,42
296.386
Barón de Ley
44,10 45,96 45,12 0,00
0,29
231
Bayer
52,50 54,85 52,50 -1,13
-5,41
760
Befesa
- 23,22 0,00
51,27
Bodeg. Riojanas
5,99
5,99
5,72 0,00 -19,44
20
CAF
369,80 380,55 375,50 -1,20
-3,72
7.274
CAM
4,20
4,35
4,25 -2,30 -39,20
54.902
Campofrío
6,03
6,27
6,10 0,00 -17,79
30.216
Catalana Occ.
14,89
15,91
15,37 -1,54 19,33
23.973
Cem. Portland
10,50 10,91 10,63 -0,65 -12,51
12.223
Cepsa
27,83 27,99 27,99 0,18
53,12
13.815
Cie Automotive
5,63
5,80
5,74 -1,03 19,83
22.217
Cleop
2,71
3,32
2,99 -8,56 -63,76
13.064
Clínica Baviera
7,50 0,00
4,17
Codere
8,70
8,98
8,94 -0,56
3,23
13.394
Corp. Dermo.
1,23
1,38
1,36 2,26
5,84
15.145
CVNE
15,35 0,00
4,42
Dia
2,55
2,71
2,62 -3,68 -24,03 16.619.226
Dinamia
6,44
6,59
6,44 -0,31 -26,65
4.528
Dogi
0,64 0,00
0,00
Duro Felguera
5,31
5,44
5,33 -1,11
0,95
148.351
EADS
22,75 23,43 22,77 -3,11 25,87
10.764
Elecnor
9,99 10,49 10,10 -1,46
1,20
7.235
Ence
2,28
2,38
2,32 -0,43
-2,52
727.806
Enel Green Power
1,64
1,80
1,69 -0,76
7,15
26.391
Ercros
0,91
0,97
0,91 -1,30 27,45
251.412
Esp. Zinc
1,05 0,00
0,00
Europac
3,58
3,82
3,76 0,67
7,43
108.748
Ezentis
0,20
0,23
0,21 1,44 -53,73
729.345
FAES
1,65
1,78
1,65 -3,79 -39,45
204.769
Fergo Aisa
0,16 0,00 -17,95
Fersa
0,95
1,00
0,96 -4,00 -20,33
181.420
Fluidra
2,75
2,80
2,76 -1,78 19,48
7.344
Funespaña
7,22
7,60
7,58 0,00 12,30
21.667
GAM
1,46
1,48
1,46 0,69
-3,31
3.193
Gral. Invers.
1,75 0,00
0,29
Grupo San Jose
3,30
3,35
3,35 -0,89 -35,45
613
Iberpapel gestión
14,55
15,22 14,99 -3,79
3,59
4.349
Inbesòs
0,36
0,40
0,38 0,00 -76,40
719.245
Indo
0,60 0,00
0,00
Inm. Colonial
Inmob. del Sur
10,20 10,20 10,20 0,00 -21,54
305
Inypsa
1,23 0,00 -28,57
Jazztel
3,87
4,01
3,87 -4,07
8,93 2.109.718
La Seda Barcelona
0,08
0,08
0,08 -1,27 23,81 2.922.606
Laboratorios Rovi
5,35
5,45
5,40 -1,64 12,50
21.628
Lingotes espec.
3,35
3,45
3,35 -3,46
0,30
1.294
Martinsa-Fadesa
7,30 0,00
0,00
Metrovacesa
1,55
1,82
1,64 -4,65 -70,66
265.052
Miquel y Costas
21,01 21,70
21,22 -0,38
-5,77
10.064
Montebalito
1,41
1,48
1,41 -6,00 -11,88
2.250
Natra
1,19
1,27
1,25 0,40 -39,86
16.010
Natraceutical
0,27
0,28
0,27 -1,85 -21,13
24.289
NH Hoteles
3,80
4,06
3,81 -6,39
12,22
867.568
Nicolás Correa
1,78
1,86
1,86 -0,53 25,68
2.080
Pescanova
28,67 29,68 28,67 -1,68 16,54
40.648
Prim
5,14
5,16
5,14 0,00
-1,72
412
Prisa
1,22
1,36
1,25 -5,30 -18,03 2.504.451
Prosegur
30,21 32,02 31,08 1,50 -26,23
216.389
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ÍBEX 35
Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

Var.
any %

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

17,85
11,43
64,58
10,52
26,85
13,17
19,29
3,27
2,36
3,89
6,66
18,88
3,76
12,76
14,97
19,51
17,66
8,22
4,49
13,56
14,64
2,42
5,40
59,60
12,79
2,25
19,28
36,10
20,37
4,99
6,59
26,75
5,77
15,03

18,96
12,15
67,26
11,00
28,13
13,89
20,21
3,40
2,48
4,11
7,00
19,66
3,88
13,18
15,36
20,20
18,43
8,67
4,75
13,92
15,09
2,54
5,57
61,44
13,22
2,37
20,59
36,98
21,14
5,40
6,97
28,25
6,07
15,52

18,02
11,61
65,78
10,60
27,02
13,30
19,49
3,33
2,39
3,95
6,75
19,04
3,78
12,86
15,15
19,80
17,92
8,43
4,68
13,79
14,77
2,44
5,44
60,10
12,90
2,28
19,72
36,56
20,56
5,24
6,66
27,11
5,95
15,12

-1,23
-3,85
-0,29
-2,17
-2,14
-1,48
-5,62
0,09
-0,95
-1,25
-0,82
-1,19
-1,82
-0,66
-0,20
0,43
0,11
0,43
0,69
0,29
-1,57
-3,60
0,20
-0,84
-1,30
-1,17
-1,47
-0,16
-1,44
0,94
-1,22
-2,38
-0,10
0,00

-1,96 976.828
-13,75 3.717.782
24,11 363.274
-19,24 1.844.310
-22,98 1.412.699
-15,18 2.216.732
-31,41 656.868
-13,23 12.433.940
-18,85 7.908.889
-4,96 3.029.288
-10,75 47.734.901
6,76 712.290
-5,02 6.347.941
-18,79 922.744
1,58 1.313.940
2,62 438.109
-8,88 704.979
13,36 4.824.854
-18,15 5.468.732
20,02 3.441.269
44,75 2.948.658
-27,25 5.110.258
-5,65 35.158.949
7,26 1.588.487
0,90 1.193.894
9,62 7.243.517
-13,05 1.615.859
3,85 675.114
-1,39 9.472.571
10,38 1.633.707
-15,9498.670.605
-43,07 636.266
-27,70 3.707.341
-10,88 30.417.816

Abengoa
Abertis
Acciona
Acerinox
ACS
Amadeus
ArcelorMittal
B. Popular
B. Sabadell
Bankinter
BBVA
BME Holding
Caixa Bank
Ebro Foods
Enagás
Endesa
FCC
Ferrovial
Gamesa
Gas Natural
Grífols
IAG
Iberdrola
Iberdrola Renov.
Inditex
Indra
Mapfre
Obrascón Huarte L.
Red Eléctrica Esp.
Repsol YPF
Sacyr Valle.
Santander
Técnicas Reunidas
Telecinco
Telefónica

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

0,63
0,14
1,38
0,20
4,93
1,53
0,71
0,32
1,20
6,27
1,56
0,39
0,41
1,42
2,13
1,90
13,60
3,00
0,05
0,19
19,35
24,68
2,67
6,01
9,27
1,92

0,67
0,15
1,44
0,23
5,03
1,69
0,75
0,35
1,35
6,75
1,67
0,41
0,42
1,53
2,22
1,98
14,01
3,10
0,05
0,20
20,56
26,23
2,80
7,12
9,83
2,09

0,65
0,14
1,42
0,23
5,01
1,59
0,71
0,34
1,30
6,36
1,60
0,41
3,45
0,42
1,49
6,15
2,13
1,94
14,00
3,00
0,05
0,19
19,48
25,70
2,80
6,74
9,57
1,96

0,00
-2,76
-1,05
9,00
0,20
0,00
-5,33
0,00
-3,29
-5,15
-4,76
1,23
0,00
1,68
-3,26
0,00
-2,74
-2,27
0,14
0,00
0,00
-4,02
-0,71
1,62
3,70
7,84
0,63
-2,97

4,84
60,23
-8,97
-3,36
2,24
27,82
-23,66
-19,29
14,10
-8,56
10,34
-60,58
46,81
1,44
-35,43
11,21
-14,11
5,74
37,39
-14,29
-17,86
-5,91
-8,97
-9,38
-19,77
-30,73
-9,20
-29,11

17.745
1.710.361
81.023
49.681
3.391
68.953
65.544
242.866
421.375
426.518
126.037
1.667.339
33.349
11.876
298.896
128.667
7.709
2.705
1.240.726
225.813
2.873
911.285
15.613
366.363
332.840
446.911

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

k
ma de risc va continuar la
particular muntanya russa,
per acabar amb 385 punts.
Els inversors pateixen per
un possible rescat de l’Estat
espanyol, a més de témer
una recaiguda dels EUA.

Gas Natural
va ser de les poques
empreses que va
oferir números verds
en la sessió d’ahir en
pujar un 0,29%

Sectors Barcelona
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

Font: Infobolsa

Anterior

Actual

Variació %

808,74
980,13
793,78
1.021,08
317,52
721,90
564,17
264,35
1.994,97
91,48
687,32
1.766,53
15.595,40
11.157,40
13.843,30
16.464,50

810,15
973,95
782,25
1.016,52
310,65
721,17
559,44
260,41
1.995,64
91,05
684,09
1.758,24
15.401,60
11.045,20
13.689,80
16.316,20

1,41
-10,19
-11,53
-4,56
-6,87
-1,54
-4,73
-3,94
-6,13
-0,68
-5,08
-13,05
-196,10
-119,70
-155,50
-153,20

904,89
868,09
868,63
948,14
957,05
995,57
1.002,59
796,20
917,50
1.020,33

900,96
870,84
863,04
921,05
949,69
991,58
993,59
772,47
906,78
996,15

-5,28
0,60
-8,56
-27,09
-7,36
-3,99
-9,00
-23,73
-10,72
-24,18

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

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%

684,09
11.416,44
15.401,66
11.045,24
9.037,70
3.167,70
913,69
920,98
1.468,70
2.497,83
5.584,51
6.556,55
3.454,94

-0,74
-1,15
-1,26
-1,07
-0,85
-3,75
-0,77
-2,37
-0,85
-1,85
-2,34
-3,53
-1,93

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)
1.163,400
Madrid (euros/g) [brut]
39,648
Madrid (euros/g) [manufac.]
41,893
Plata
Londres (euros/unça)
28,6692
Madrid (euros/quilo)
1.244,34
Platí
Madrid (euros/g)
48,505

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
103,06
100,20
99,90
96,80
-
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JOAN VALL I CLARA, vicepresident executiu
EMILI GISPERT, director general de continguts
ANNA MARIA RIBAS, directora general de gestió
JORDI GRAU, subdirector general de continguts

Punt de Vista
EL FANATISME D’UN NO POT POSAR
EN PERILL ELS VALORS COMPARTITS
PER TOTA UNA SOCIETAT

Joaquim Nadal i
Farreras

Historiador

tan o Somàlia. Però la violència es fa més
evident ens uns casos que en d’altres. I a
Noruega, la violència ha triat explícitament, específicament, un campament de
joves socialdemòcrates. Alguns potser
fills de socialdemòcrates, però altres també potser fills de famílies d’altres
ideologies. L’assassí, des del fanatisme d’extrema dreta, no ha
triat un campament qualsevol,
ha triat un campament connotat
ideològicament. El fet seria igualment execrable en qualsevol cas,
però sí que convé assenyalar que
el fanatisme ultra assenyala amb
el dit i tria l’enemic: els artífexs de
les reformes més profundes i estables de la societat contemporània en la línia de crear drets universals des de l’equitat i la justícia
social. És fàcil de dir i és tremendament difícil de fer. I, ara, més
que mai des d’un nou paradigma.
L’agressió és, en aquest sentit, rellevant i posa el dit a la nafra de les
reaccions de la dreta i la ultradreta a la socialització dels drets i
dels deures.
L’horror, el fanatisme, la violència no coneix límits de raça o cultura. Matar per fanatisme ideològic no és un patrimoni d’uns o
d’altres. Les formes de la violència, amb coartada o sense, expressen o desesperació o impotència. Els terrorismes són tots
igualment detestables. Per això
adquireix una rellevància especial que en un primer moment algú tingués la temptació, perquè
hi estem acostumats, d’atribuir
els atacs d’Oslo i Utoya al terrorisme islamista.

Utoya
T

inc una certa debilitat pels països nòrdics, tot i que no hi he
estat mai. M’agrada saber que
nord enllà podria fugir de la calor (com va fer Descartes per pensar
més tranquil i aïllat) i que hi trobaria
països civilitzats, poc poblats, de paisatges tranquils i serens, de grans raconades marines, de fiords profunds,
de capvespres eterns que es confonen
amb la matinada. Hi ha una llum singular, al nord, que allarga les hores de claror i les arrossega d’una manera especial i tènue. M’agrada pensar en els
llacs i els illots, en els boscos immensos, en els grans proveïdors de fusta de
molts mercats. És evident que aquesta
percepció idíl·lica contrasta amb la duresa de les condicions de l’hivern, la severitat del clima, l’abundància de neu i
els llargs dies de fred. És el conjunt que
en fa uns països d’economia molt evident i que hi han construït unes societats que han combinat la laboriositat i
la innovació amb un sentit social de la
democràcia que els ha dut a desplegar
les visions més avançades de l’estat del
benestar.
És també molt evident que la gran crisi
mundial ha forçat la revisió de molts
paradigmes i, especialment, els de la
socialdemocràcia, però també és sabut
que aquests països han fet revisions i
reformes agosarades dels seus propis
models en un intent valent de preservar els seus guanys. Segurament aquí
és on apareixen, d’una manera més nítida, les disjuntives contemporànies i
els camins que cal emprendre per revisar i reformular l’ideari socialdemòcrata.
EN UN D’AQUESTS PAISATGES de Noruega, es desenvolupen les escoles d’estiu.
Escoles a vegades de contingut estrictament pedagògic per a l’actualització
de mètodes i coneixements, escoles esportives amb la mateixa finalitat i per
a l’actualització de coneixements, colònies també en una proposta posada
de moda en els inicis del segle XX i que
no ha exhaurit les seves possibilitats.
És en aquest marc que s’inscriuen les
escoles d’estiu dels partits, dels sindicats, de les organitzacions juvenils. Un
marc idoni, un campament ben estructurat, uns dies de formació i distensió,
un paisatge relaxant, un contacte
creatiu amb la natura. Una vida a cel
obert lluny de les reclusions hivernals.
Alguns centenars de joves que ara contemplo, de mirada somrient i espavila-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 4/8/2011. Page 20

CRISTINA LOSANTOS

da, de faccions optimistes, de joventut
plena. Vides diverses, ulls penetrants,
cabells rossos, actituds despertes.

La llibertat, el respecte a
la pluralitat i la
discrepància ideològica
són valors estables dels
sistemes democràtics i
han de ser preservats
contra tots els atacs,
vinguin d’on vinguin,
sabent que no hi ha
exclusivitat que marqui
la violència dels uns i el
pacifisme d’uns altres

L’HORROR TRÀGIC I FANÀTIC ha penetrat
una d’aquestes escoles. Desenes de vides segades i desenes de famílies trencades. En aquest sàdic assassinat múltiple hi ha molts drames humans, individuals i col·lectius, acumulats. La fredor de les xifres amaga, cas a cas, segurament uns pares, uns germans, uns
avis, uns parents, uns amics, unes parelles. Vides que no podem aïllar en la
fredor de les xifres. Vides que havien
teixit, en la seva adolescència compromesa, xarxes socials i familiars que ara
s’han trencat.
NO PODEM IGNORAR que es va tractar d’un
assassinat múltiple, ideològic. Diríem el
mateix en qualsevol altre cas. I també direm que el valor de les vides trencades és
el mateix a Noruega que a Síria, l’Afganis-

LES LLIÇONS D’UTOYA, ENMIG DEL
DOLOR i la tristesa que hauran

marcat per sempre els paisatges deliciosos d’aquell entorn, són justament que els
valors de la democràcia, l’exercici de les llibertats, el respecte i l’acceptació de la pluralitat, i la discrepància ideològica formen
part dels valors estables dels sistemes democràtics i han de ser preservats contra
tots els atacs, vinguin d’on vinguin, sabent que no hi ha exclusivitat que marqui
la violència dels uns i el pacifisme d’uns altres. En realitat, aquesta vegada hem vist
d’on provenia la bogeria i contra qui
s’adreçava. Aquest és el drama que tímidament alguns noruecs han expressat
quan han dit “i justament era un dels nostres!” Doncs no. Era noruec, però s’havia
autoexclòs, havia trencat les regles del joc
i combatut el mateix sistema que havia fet
gran Noruega. Per això les institucions
de l’Estat i el primer ministre van reaccionar com van reaccionar. Perquè el fanatisme d’un no pot posar en perill els valors
compartits majoritàriament per tota una
societat.

| Punt de Vista | 21

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’AGOST DEL 2011

Director,
XEVI XIRGO
Subdirectors,
CARLES RIBERA,
LLUÍS MARTÍNEZ,
MANUEL CUYÀS,
PEPA MASÓ

SECCIONS:
Política, ANNA SERRANO; Europa-Món, PILAR ESTEBAN; Economia,
JOAN ARMENGOL; Opinió, TONI BROSA; Societat, CARLES SABATÉ;
Catalunya, JOAN RUEDA i RICARD PALOU; Cultura i Espectacles, JAUME
VIDAL; Comunicació, GEMMA BUSQUETS; Disseny, JORDI MOLINS;
Fotografia, ANDREU PUIG; Documentació, CARME TORNS; Delegada a
Madrid, MONTSE OLIVA; Tancament, ANTONI DALMAU; Llengua, QUIM
PUIGVERT; Elpuntavui.cat, ENRIC SERRA; Web, JORDI PALMER.
President del Consell Editorial, VICENT SANCHIS

LES PERSPECTIVES
ELECTORALS SOCIALISTES

CENTRALETA Tel. 93 227 66 00
ADREÇA INTERNET: http: //www.elpuntavui.cat
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT Tel. 972 18 64 80
FAX Tel. 972 18 64 40

Toni Cruanyes

Alfredo ‘Brown’
Rubalcaba

D

inar de corresponsals de París a la residència oficial de
l’ambaixadora espanyola a
l’OCDE, Cristina Narbona.
És una de les redactores del programa
electoral del PSOE i està destinada a
ser un pes pesant d’un eventual futur
govern de Rubalcaba. El seu discurs és
impecable: la crisi requereix un govern sòlid, de gent amb experiència
(va arribar a dir “dels millors”). Cal
canviar el model productiu espanyol:
deixar el totxo a favor de la innovació.
Hem d’establir un impost per la banca.
L’Estat de les autonomies és un galimaties on moltes comunitats han estat permeables a la corrupció urbanística; per tant, cal recentralitzar les
competències en obra pública. Per “regenerar la classe política” s’ha d’estudiar un nou sistema electoral. Narbona reconeix que totes aquestes mesures responen a l’interès de reconquerir
els votants d’esquerres que han quedat decebuts amb els últims anys de
Zapatero i que ara estan temptats de
votar Izquierda Unida o abstenir-se,
mentre que, als electors de centre que
ja han decidit votar el PP, espera recuperar-los amb una posada en escena de
candidats socialistes experimentats
(reapareixeran Javier Solana o Josep

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch
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Borrell?) i que aportin credibilitat a un
Rubalcaba que es presentarà com una
millor opció de president del govern
davant de Rajoy.
SOBRE EL PAPER, CRISTINA NARBONA dibuixa el que, segurament, és l’únic
full de ruta possible per als socialistes
espanyols atès l’amplíssim avantatge
del PP a les enquestes. Però, en el millor dels casos, al seu pla li falta credibilitat. Es fa difícil creure’s Narbona
condemnar l’economia especulativa
basada en la construcció quan ella va
ser secretària d’estat d’Habitatge i
ministra de Medi Ambient en els governs de González i Zapatero. El seu
discurs no casa amb la posada en escena: grinyola sentir-la parlar de com
acostar la política als ciutadans des
d’un pis oficial situat a l’avenue Foch,
el carrer més car de París, mentre un
estol de cambrers serveix copes de
champagne a compte del contri-

“És incongruent fer
aixecar la bandera de la
renovació política als
‘seniors’ del PSOE”

IMPRESSIÓ: Gráficas de Prensa Diaria. DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD.
Als efectes del que preveu l’article 32.1 paràgraf segon de la LPI, Corporació Catalana de Comunicació SL s’oposa expressament
a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials
(press-cliping) sense comptar amb l’autorització prèvia de Corporació Catalana de Comunicació SL.

Periodista i analista
polític

buent. I és que fa arquejar les celles
veure aixecant la bandera de la regeneració de la política els seniors del
PSOE, coresponsables del marro econòmic amb què ens trobem. És el mateix problema que va patir Gordon
Brown al Regne Unit en les eleccions
de fa un any: després de més d’una dècada de governs laboristes i empès
cap a l’esquerra per la crisi econòmica i un Partit Conservador que s’havia
desplaçat perillosament al centre, els
laboristes van recuperar un discurs
abrandat de lluita de classes que havien deixat al calaix durant els anys
que havien governat. La de Gordon
Brown va ser una derrota severa després de deu anys com a ministre
d’Economia i tres de primer ministre.
ÉS PERTINENT FER REFERÈNCIA a Brown
perquè és de l’altre gran país europeu
governat per socialistes que ha vist
com es girava la truita, deixant en
aquests moments a Grècia, Eslovènia
i Espanya l’insòlit honor de ser els
únics membres de la Unió Europea
amb governs d’esquerres. I així li ho
vaig dir a Cristina Narbona; però ella
em va respondre convençuda: hi ha
dues diferències bàsiques entre
Brown i Rubalcaba. Els britànics no
es podien ni imaginar fa un any el nivell de retallades socials que farien els
conservadors; els espanyols ja ho han
vist, entre altres llocs, per l’exemple,
al Regne Unit. L’altra diferència, em
va respondre Narbona, és la capacitat
de seducció de Rubalcaba quan l’arribes a conèixer. No sé si Rubalcaba no
és tan gris com Brown, però del que
puc donar fe és que Mariano Rajoy no
té el charme de David Cameron.

LA COLUMNA

L’esbarzer
republicà
Saül Gordillo
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Periodista

Esquerra Republicana de Catalunya
s’ha ficat en un nou esbarzer. L’avançament tècnic (4 mesos) de les eleccions espanyoles ha agafat ERC a contrapeu, amb una direcció dimitida i en
funcions i amb un únic candidat a president, Oriol Junqueras, que no serà
escollit fins al setembre. Durant l’impasse entre la dimissió de la vella guàrdia –simbolitzada en el tàndem Puigcercós- Ridao– i la presa efectiva del
poder de la nova direcció –Junqueras i
Marta Rovira–, s’ha produït la previsible fugida d’un corrent proper a l’excandidat i exvicepresident del govern,
Josep-Lluís Carod-Rovira, i la no-incorporació a la futura direcció del nucli
dur de l’encara secretari general Ridao. Ni els carodistes ni els ridaoistes

Junqueras podria donar un
missatge d’unitat amb Ridao,
però vol girar full
formaran part de la candidatura única,
no pas unitària, de Junqueras i Rovira.
Això era lògic i comprensible, perquè
entre Junqueras i Ridao hi ha discrepàncies polítiques que han aflorat últimament. Junqueras seria més partidari de la renovació i de canviar ràpidament l’estratègia per girar full a l’etapa
del tripartit, mentre que Ridao defensa la vigència del projecte d’esquerra
nacional que implica zero renúncies en
l’eix esquerra-dreta.
Un cop fora de la direcció, a Ridao
l’única carta que li quedava era repetir
com a candidat a Madrid. Amb l’excusa del poc temps per l’avançament
electoral, Junqueras hauria pogut
mostrar un gest de generositat i confiar-hi novament com a cap de llista.
Donaria un missatge d’unitat interna,
en detriment d’un cop de timó inicial
que quedaria suavitzat. Però no. Junqueras ha proposat el catedràtic Ferran Requejo, que dilluns va declinar
l’oferta. Ha sortit a tots els diaris. I ahir
va proposar l’escriptor Alfred Bosch,
portaveu de la consulta independentista de Barcelona, en un gest que comença a semblar un estira-i-arronsa intern.
Ara cal veure què farà Ridao, que acumula l’odi dels renovadors i guanya
l’adhesió dels que no volien més soroll
en la nova etapa. De moment, les primàries d’ERC, a la premsa.
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Síria
Rita
Marzoa

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

Periodista

Vaig visitar Síria fa poc més d’un any.
Era un viatge organitzat per l’ONG
Cultura, Pau i Solidaritat, per conèixer com viuen els refugiats palestins
a la regió. Vam visitar diversos
camps al Líban, diputats de tots els
partits al Parlament de Beirut, i després vam traspassar la frontera cap a
una de les més dures dictadures (informatives) de la zona: Síria. Un país
de gent meravellosa, on connectar-te
a internet era tan fàcil, o no, com
convèncer el propietari d’un cibercafè perquè et fes una trampeta per
connectar-te al Facebook. Avui el que
passa a Síria és una crisi a la qual la
comunitat internacional no només
no sap com enfrontar-se, sinó que
evidencia un silenci criminal. Només
l’exili sirià sembla que dóna la talla, i
de quina manera. I un munt d’internautes que fan la guitza a l’exèrcit
del dictador Al-Assad. Després de les
matances, sembla que la batalla es
vol lliurar a la xarxa.
Joves estudiants sirians de ciències polítiques, exiliats al Líban, coordinen, a través del Facebook, la resistència sobre el terreny. Són un exèrNomés l’exili
cit capaç d’enregistrar amb el mò- sirià sembla
bil tot el que pasque dóna la
sa, i compartir-ho talla
en xarxa. La gent
d’Anonymous
també s’ha afegit a la ciberprotesta,
però diuen que el govern ho hauria
permès per rastrejar-los i localitzarlos, i ara sembla que és l’exèrcit del
dictador qui està amenaçant els ciberactivistes de practicar la repressió
contra familiars.
Des dels Estats Units o la UE només hem sentit a demanar al dictador que s’acabi la violència. I mentrestant les matances fa mesos que
duren. Que la situació a Síria és insostenible ho sabíem els qui de turistes o curiosos fa temps que ens hi
hem passejat. Algú, però, pot explicar-me per què aquesta actitud cauta
amb Síria quan Mubàrak és jutjat, i
Gaddafi bombardejat? I no és una
pregunta retòrica.

EN
SÍSIF

Jordi
Soler
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Corrupció
preocupant
b No es ciència-ficció, és el
resultat d’una enquesta del
CIS. Resulta que la ciutadania, a la pregunta sobre què
els preocupa més, un 85%
ha contestat que la corrupció. I, ampliant la resposta,
resulta que el que dóna més
malestar és la corrupció, en
primer lloc, dels polítics, però també dels empresaris i
dels jutges. Moltes de les
notícies que escoltem cada
dia ens indiquen que la nostra preocupació està ben fonamentada en fets reals i
diaris.
Em pregunto: hi ha algú
que estigui per sobre
d’aquestes persones, per
poder arreglar i reconduir,
d’una vegada, les coses?
M. DOLORS PUIG USTRELL
Terrassa (Vallès)

Les mentides
de Camps
b Camps admet ara que va
poder rebre els vestits, però
com a president del PP. “Els
més resen amb els mateixos
llavis que usen per mentir”,
deia José Ingenieros.
JOSEP ROBERT REIG MIRÓ
Barcelona (Barcelonès)

El nou decret
Rudi d’Aragó
b Com si fos la reencarnació de la pitjor cara de Felip
V, la nova presidenta d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi, en
l’acte del ple de la seva investidura, va proclamar de
forma rotunda: “Derogarem
la llei en aquells aspectes
que imposen el català en
contra de les modalitats
pròpies”. La llei anterior no
atorgava l’oficialitat en terres aragoneses del català o
l’aragonès, però reconeixia
l’existència de les llengües
dins del seu territori.
També en preveia l’ús
tant en l’àmbit administratiu
com en l’escolar.

Què ens mou?
b Treballar amb nens és com treballar amb l’essència
humana, és com veure davant teu la manera de funcionar dels humans sense embolcalls ni màscares.
Veig com les criatures es mouen constantment, és
com si la seva naturalesa els ho demanés. I en aquest
moviment constant el que fan els nanos és buscar, investigar i experimentar.
L’acció forma part de la seva essència més profunda i
quan s’esforcen per aconseguir un repte el seu benestar
emocional els dura hores, dies… i l’orgull d’haver-se superat a si mateixos el recorden sempre.
També observo la importància que per a ells tenen les
relacions amb els companys, els adults i la família. És
tan bàsica que qualsevol conflicte amb un amic o educador els desequilibra moltíssim, i si es produeix amb la família l’efecte és multiplicador en la seva inseguretat i en
les seves pors.
Observant-los és fàcil veure què és el que ens mou als
humans; l’instint d’acció, el desig de superació i les relacions humanes
Ara que comencen les vacances en família desitjo que
els grans recordem allò que ens mou i que no anul·lem
aquests instints naturals, l’essència que els nostres fills i
filles ja tenen.
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN. Santa Maria de Palautordera

A la Franja hi ha més de
50.000 catalanoparlants i
en Paulí Fontoba, coordinador de la Institució Cultural
de la Franja, ha demanat
l’ajut de la Generalitat de
Catalunya per aquest afer.
Els principals culpables
són el mateix PP, el PAR i el
mateix PSOE –en no garantir en la reforma del seu Estatut la protecció de l’aragonès i del català com a llengües del territori.
Catalunya ha d’estar sempre amb els que demanen el
seu empar, però hem de tenir clar que no hem estat
nosaltres els qui els hem votat. Aquest és el Nou Decret
d’Aragó.
FERRAN LATORRE ARMENGOL
Mataró (Maresme)

El repte de la
globalització
b Resultat d’una llarga tarda d’estiu, convido els lectors d’aquestes línies a
acompanyar-me en una vis-

ta panoràmica de la possible
evolució del nostre futur.
Per començar, una realitat incontestable: fa poc
més de mig segle, circumstàncies com les actuals haurien provocat un conflicte
bèl·lic mundial; afortunadament, tant els mercats com
els estats europeus són
conscients que la humanitat
no sobreviuria a una III
Guerra Mundial.
Descartats els socialismes d’estat i els totalitarismes feixistes l’única sortida
raonable és en el marc de
l’estat de dret basat en els
Dret de l’Home. Però els estats de dret, sense canviar,
han d’adaptar-se a la globalització que ha fet que el planeta s’hagi fet petit, i on el
tercer món coneix la forma
de viure del primer i sap que
també hi te dret. La immigració, l’aixecament dels pobles àrabs i els moviments
dels indignats, són els trets
d’aquesta aldea global.
La nostra tasca com a catalans consisteix a aprofitar

aquest canvi plantejant-nos
dos reptes que cal positivar.
Primer, el d’integrar al nostre projecte d’identitat nacional els ciutadans d’altres
cultures que han vingut a
conviure amb nosaltres. Segon, una cohesió social basada en la mutació de l’actual societat de consum en
una comunitat de consum
responsable. Catalunya pot,
Catalunya ha d’aprofitar
l’oportunitat que li presenta
la globalització.
J. MUNTADES
Sant Adrià de Besòs

No perdre la
il·lusió
b Estem vivint, sens dubte,
temps difícils. Tant en l’àmbit econòmic com en el dels
valors del treball, de l’esforç,
etcètera, que sempre han
caracteritzat Catalunya.
El nostre país, mancat de
recursos naturals, solament
se’n sortirà de l’actual atzucac amb el capital humà. La
seva gent és el que fa forta
Catalunya. És bo conèixer
que durant tota la nostra
història mil·lenària hi ha hagut persones que, en circumstàncies molt més difícils que les actuals, han
aportat el millor per construir un país i edificar una
sòlida cultura.
Acabo de llegir La nissaga
catalana del món clàssic, publicat per la revista Auriga.
Des de l’abat Oliba, passant
per Ramon Llull, Pere Bosch
Gimpera, Joanot Martorell,
Joan Maragall, Josep Puig i
Cadafalch, Miquel Batllori,
Maria Àngels Anglada, Lluís
Nicolau d’Olwer, etcètera,
he pogut conèixer 165 personatges de la nostra història que han demostrat que
ens en podem sortir si som
capaços de no oblidar els
valors que sempre ens han
caracteritzat. L’exemple
d’aquests personatges ens
hauria d’esperonar a no perdre la il·lusió ni l’esperança.
MIGUEL FERNÀNDEZ BARTRA
Terrassa (Vallès)
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NOTES SOBRE EL PENSAMENT PIONER
D’UN PERSONATGE RELLEVANT DEL
CATALANISME CONTEMPORANI

Josep Maria
Pasqual

Periodista

La primera entrevista
a Heribert Barrera
D
esprés de la notícia
sobre l’hospitalització (El Punt Avui, 25
de juliol), el desig de
la família, que es mantingui la
màxima discreció sobre l’evolució de la salut de l’expresident del Parlament de Catalunya Heribert Barrera, s’està
respectant escrupolosament,
la qual cosa diu molt a favor de
la deontologia que, si més no
en aquest cas concret, s’està
aplicant en l’exercici de la professió periodística. Més encara, tractant-se d’un personatge
que, sobretot en els últims
temps, arran del desacomplexament creixent de l’independentisme polític, ha esdevingut centre d’interès informatiu i referent carismàtic en les
mobilitzacions socials.

AL LLARG DE LES TRES PÀGINES

JORDI SOLER

A BANDA QUE HERIBERT BARRERA

ha tingut un protagonisme divers però ininterromput en el
catalanisme
contemporani,
que li ha valgut l’autoritat moral i la credibilitat en el compromís polític, reconeguts per
milers de catalans de les generacions coetànies; i a banda
que en les hemeroteques i en
les biblioteques es poden llegir
múltiples escrits seus sobre el
país, en què es pot observar
l’evolució de les seves idees polítiques, sempre guiades per
l’aspiració al recobrament de
la plena sobirania amb els mi-

ribert Barrera va ingressar a
les Joventuts d’Esquerra i, després d’haver intervingut als
fronts d’Aragó i Lleida, va haver de marxar cap a l’exili. “El
18 de febrer del 1939 [relata
Heribert Barrera] ens van ficar al camp de concentració
d’Argelers. Era un espectacle
dantesc: milers i milers d’homes tirats per terra i sense
menjar. Per sort, allà hi vaig estar pocs dies, gràcies a què em
va localitzar el professor Bosch
Gimpera, el qual li va comunicar al meu pare la situació en
què em trobava, i amb influències del Partit Socialista francès em van treure”.

llors resultats i en el menor
temps possible, a mi sempre
em ve de gust rellegir una entrevista a Heribert Barrera
–potser la primera o, si més no,
la primera que tinc documen-

tada– que li va fer Sergio Vilar
l’any 1967, quan Heribert Barrera tenia cinquanta anys.
EN L’ENTREVISTA, QUE ESTÀ continguda en el llibre, un clàssic,

“De vegades penso que hauria desitjat
néixer en un país amb una situació política
normal, que m’hagués permès no haver de
preocupar-me de la política” (H.Barrera)

La oposición a la dictadura,
publicat per Aymá, Heribert
Barrera comença parlant del
seu pare [trobar-ne la biografia
és relativament senzill], el polític i sindicalista Martí Barrera, que era amic de Salvador
Seguí i de Lluís Companys. Explica Heribert Barrera que “Lligats junts [Lluís Companys i
Martí Barrera] varen ser deportats a La Mola (Maó), on el
meu pare s’hi va estar setze
mesos, en detenció purament
governativa, sense que se’l processés per res”. L’any 1935 He-

d’entrevista, a més dels apunts
biogràfics familiars, d’episodis
de la seva trajectòria acadèmica i professional com a científic
i, fins i tot, d’una argumentada
introspecció sobre el seu pensament religiós, que es concreta en l’enunciat “Sóc absolutament agnòstic. Agnòstic per
principi i ateu per preferència,
si bé reconec que és possible
l’actitud dels que tenen un credo”, Heribert Barrera fa una
reflexió pionera, però que s’ha
mantingut vigent al llarg del
darrer mig segle i que, encara
avui i per al futur pròxim, resumeix la ideologia essencial dels
catalans nacionals: “De vegades penso que hauria desitjat
néixer en un país amb una situació política normal, que
m’hagués permès no haver de
preocupar-me de la política.
Però el nostre país, desgraciadament, no és així. (...) En mi,
més que vocació política, se’n
pot dir un sentiment del deure:
el deure de treballar per un règim democràtic en el qual es
pugui gaudir de llibertat, i en el
qual ens respectin com a homes i com a catalans”.

A fons perdut
Manuel
Castaño

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

Escriptor

Un repàs a les subvencions
atorgades durant l’exercici
2010 per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (40 milions

d’euros en total) permet
constatar la irrellevància
de Catalunya en el món.
No es pot dubtar que
106.000 € aniran molt bé
“a la gestió eficient de li-

dereses [sic] camperoles”
en el departament de Beni, Bolívia, i 50.000 €
permetran explicar alguns contes als nens de
Moçambic; encara que
costa veure en què consisteixen finalitats tan imprecises com “Interactuem amb el poble sahrauí” (30.000 €) o “Creant
llaços entre Catalunya i
Palestina” (36.000 €), i és
dubtós quina “cultura de
pau a la ciutat d’HebronPalestina” podrà construir
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l’entitat Sodepau per
110.000 €. Però tot plegat
fa l’efecte d’un finançament indirecte d’organitzacions afins i que, amb
uns quants viatges per terres exòtiques, un munt de
paperassa i repartiment
multidireccional de medalles, es construeix un simulacre de política exterior
que res no ens reporta.
Cert que l’Estatut ordena
que “la Generalitat ha de
promoure programes de
cooperació al desenvolupa-

ment” (art. 197.3), però
quan ens estem enfonsant
en la misèria estaria bé començar per les nostres
pròpies mancances. En un
moment en què els qui treballen auxiliant els habitants de Catalunya coincideixen que les necessitats
augmenten i no es veuen
indicis de recuperació, la
remota possibilitat que els
catalans adquireixin fama
de rumbosos en algunes
contrades de l’Amazònia o
del Senegal és un objectiu

ben galdós. Semblem un
nou ric que fa regals a tort
i a dret per compensar el
propi no saber estar, amb
l’agreujant que no som
nous rics sinó nous pobres.
Les nostres institucions hi
són per invertir en el país, i
no haurien de fer un pas
enfora sense pensar en la
nostra prosperitat; ens
haurien d’incitar a prendre
exemple dels qui se’n surten, no a consolar-nos argüint que sempre hi ha un
pitjor. En tot cas, si un dia

som estat i ens en sobra, ja
convidarem. Però, algú objectarà, ho fem pel gust de
fer-ho, perquè no som un
país amb vocació d’imperi,
i ens agrada ajudar sense
esperar res a canvi. Això
demostra que un potent
substrat cristià determina
encara, potser a contracor,
l’actuació política, sense el
qual no s’entén tant d’altruisme. Llàstima que
s’hagi perdut de vista que
de bones intencions l’infern n’és ple.
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La cara no es
podrà portar
tapada als
espais públics

Societat

Interior prepara una
nova norma que legislarà
sobre els espais d’ús
comú i que prohibirà
el burca

TRÀNSIT

km/h a les
carreteres
secundàries
CANVI· La DGT vol rebaixar el límit de
100 km/h vigent a les vies amb un sol
carril per sentit OBJECTIU· El canvi
pretén reduir l’elevada sinistralitat
Albert Lladó Romero
BARCELONA

Després de la reducció de
120 a 110 km per hora en
autovies i autopistes, que
va durar des del 7 de març
fins al 30 de juny per motius excepcionals d’estalvi
energètic, la Direcció General de Trànsit (DGT)
planeja ara una nova modificació en la velocitat a
les seves carreteres. Ara
no es vol aplicar a aquest
tipus de vies, sinó a les carreteres convencionals, és
a dir, les que tenen un sol
carril per sentit.
Les velocitats en vies secundàries van dels 90 als

100 km per hora, depenent de l’amplada de la vorera. Concretament, quan
aquesta és superior a 1,5
metres (mesura amb què
compten, per exemple, la
gran majoria de carreteres nacionals), la velocitat
màxima permesa és de
100 km per hora, i per sota
d’aquesta amplada, de 90.
El director general de
Tràfic, Pere Navarro, va
defensar la iniciativa per
motius de seguretat, ja
que a les carreretes secundàries van morir el 2010
1.331 persones d’un total
de 1.730, o el que és el mateix, més del 75% dels accidents van ser en aquest

Tram de l’N-II a l’alçada de Sils, una via encara en molts trams amb un sol carril de circulació en cada sentit ■ M. LLADÓ / ARXIU

tipus de vies. Navarro, que
va confirmar que la iniciativa podria entrar en vigor
abans que acabi la legisla—————————————————————————————————

Més del 75% dels
accidents el 2010
van ser en vies
convencionals
—————————————————————————————————

tura mitjançant una reforma del Reglament de Circulació (com ja es va fer

amb la reducció de 120 a
110 km per hora) també
va explicar que la idea que
tenen des de la DGT és fer
la norma “més senzilla i
comprensible” per als conductors, i adequar alhora
els límits de velocitat espanyols amb els europeus.
D’altra banda, Navarro
també es va mostrar esperançat de cara al balanç
d’accidents per al 2011, i
va destacar que després
d’alguns caps de setmana
complicats, especialment

al juliol, esperaven tancar
l’exercici com el vuitè consecutiu en què s’ha reduït
el nombre de víctimes a la
carretera, gràcies a mesures com el carnet per
punts o la reforma del Codi
Penal en matèria de seguretat vial.
Disconformitat al SCT
El Servei Català de Trànsit
(SCT) va reaccionar negativament a la proposta de
la DGT, que va qualificar
d’“oportunisme polític”,

alhora que va desafiar el
PSOE a incloure-la al programa electoral, en lloc
d’aprovar-la a pocs mesos
de les eleccions, i sense el
consens necessari i per
sorpresa.
A més, va explicar el
SCT, “la norma només
crearà confusió entre els
ciutadans”, ja que, tal com
ja va fer la DGT amb el canvi a 110 km per hora,
“sembla que juguin a les
velocitats com qui juga a la
tómbola”, va criticar. ■

MÉS TRÀNSIT
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rebaixar la velocitat un 10%
permet frenar metres abans

Descens de morts
amb la tornada
als 120 km/h

Stop Accidentes
aplaudeix la
mesura de la DGT

Sobrecarregar el
cotxe exposa a
més accidents

Un informe d’Investigació Tècnica i Reconstrucció d’Accidents
del juliol, encarregat per l’Associació Estatal d’Accidents de
Tràfic, revela que la distància de frenada d’un vehicle que circula a 90 km/h per una carretera de superfície seca es gairebé 13
metres inferior a la que necessita un cotxe que vagi a 100
km/h. Quan el sòl està mullat, la xifra augmenta encara més,
fins als 21 metres de diferència entre ambdues velocitats.

La Direcció General de Trànsit (DGT) va destacar ahir el
descens d’accidents a la carretera durant aquest mes de
juliol, després que s’hagin registrat 173 morts a la carretera, un menys que el 2010.

L’associació de víctimes d’accidents Stop Accidentes va
valorar positivament la idea de
reduir de 100 a 90 km per hora
la velocitat a les vies secundàries, la qual cosa permetrà
“salvar vides”, van explicar.

El Real Automòbil Club d’Espanya (RACE) va advertir que
sobrecarregar el maleter del
cotxe incrementa el risc de
tenir accidents. També van
destacar la importància de
portar les maletes subjectes.
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Menys, tot i haver tornat a
120 km/h ■ ARXIU
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Mor un jove atropellat per un bus
després d’insultar-ne la xofera
a El noi, de 19 anys, va ser envestit per una roda quan l’autobús sortia de la Diagonal a La víctima
anava amb un grup que s’hauria mofat de la conductora a Les càmeres del vehicle, claus pel cas
Adrià Gala / Xavi Miró

Un noi de 19 anys va morir
ahir a la matinada en ser
atropellat per un bus nit a
la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb el carrer González Tablas, al barri de les
Corts. La víctima i els seus
acompanyants –una dotzena de joves en total– havien pujat en aquest autobús a la parada del carrer
Numància, i durant el trajecte, van “increpar i insultar la conductora” del vehicle i els passatgers, segons un comunicat de
l’operadora Mohn, encarregada del servei de la línia
N12, que uneix Barcelona
amb Sant Feliu.
Aquest grup de nois, entre ells la víctima, van baixar a la darrera parada de
la Diagonal abans d’enfilar
el carrer González Tablas
“de manera voluntària”,
afegeix Mohn, que assegura que, un cop ja fora del
vehicle nocturn, els joves
van “continuar” proferint
tot tipus d’insults contra
la conductora i donant
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La xifra

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

—————————————————————————————————

“Els joves, que van
increpar i insultar la
conductora durant tot
el trajecte, van baixar
voluntàriament a la
parada”

“La conductora va
girar a la dreta i va notar
com la roda dreta
s’elevava perquè havia
atropellat el noi i li havia
causat la mort”

2
hores i trenta minuts va estar tallat un tram dels laterals de la Diagonal a causa
de l’atropellament mortal.

“A la nit tenim
problemes de
seguretat”
—————————————————————————————————

El director general de transports i mobilitat, Ricard Font,
va admetre ahir a la COM que
hi ha “problemes de seguretat” a la nit i va demanar “mesures dissuasives, vigilància i
més policia” per evitar l’accés al transport de persones
amb actituds violentes. A
banda de la futura divisió del
transport dels Mossos, Font
va exposar que entre d’altres
mesures es podien posar
més “càmeres” en trens i autobusos i “tancar les estacions” de Renfe.

puntades de peu contra el
lateral dret de l’autobús.
Segons aquesta versió,
que coincideix amb la declaració de bona part dels
testimonis, la conductora
va tancar la porta de l’autobús i va iniciar la marxa
per abandonar la parada i
continuar el trajecte amb
“prudència i escassa velo-

citat”. Després de comprovar que no hi havia ningú
davant del vehicle, la conductora del bus va girar a
la dreta per incorporar-se
en direcció el carrer González Tablas. Va ser llavors
quan, per causes que encara s’estan investigant, la
roda dreta del darrera de
l’autobús va atropellar el
jove. El SEM no va poder
fer res per salvar-li la vida.
Agredeixen la xofera
La conductora, que va donar negatiu en la prova
d’alcoholèmia, va haver de
ser atesa a la zona després
de ser agredida per un dels
nois que formaven part del
grup del jove mort. Un dels
bombers que es va desplaçar al lloc del sinistre també va ser a punt de ser colpejat per un amic. En el comunicat, Mohn “lamentava” els fets i defensava que
la conductora havia cridat
l’atenció en repetides ocasions als joves per la seva
actitud a l’interior del vehicle. Afegia, a més, que la
xofera havia mantingut
“en tot moment” comunicació amb la central de tràfic de l’empresa.
La Guàrdia Urbana ha
obert una investigació per
tal d’aclarir les causes del
sinistre. Les imatges enregistrades per les càmeres
de l’autobús seran clau en
el cas. Per la seva banda, la
família de la víctima sembla que vol denunciar els
fets. El cas ha quedat a càrrec del jutjat de guàrdia
número 8 de Barcelona. ■

Col·lectius
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Indignació” de guàrdia a plaça de Catalunya
REBROT · Membres del col·lectiu dels “indignats” reprenen de forma tímida la protesta que va omplir el centre de
Barcelona ‘SEGUIDISME’· El retorn del moviment es fa després que els “indignats” de Madrid s’hagin tornat a moure
M.C.

L

BARCELONA

a plaça de Catalunya
torna a ser l’objectiu
dels “indignats” de
Barcelona que ahir es
van tornar a concentrar en aquest espai de la ciutat
amb la intenció d’ocupar-lo durant la nit. Les protestes contra
les retallades, però sobretot la
solidaritat amb els “indignats”
de Madrid, que dimarts van ser
desallotjats de la Puerta del Sol
per la policia, han estat el detonant perquè el moviment decidís –de manera assembleària,
com és habitual– tornar a l’esce-

nari de plaça de Catalunya. Va
ser, però, una ocupació testimonial –20 persones només hi havia concentrades a les nou del
vespre–com si el moviment hagués deixat “indignats” de guàrdia durant aquest estiu a la ciutat. Pocs “indignats”, i poca policia que ahir no tenia intenció de
fer-hi cap, segons van informar
fonts dels Mossos d’Esquadra.
Una primera assemblea a la
plaça, celebrada a les sis de la
tarda, va descartar en un primer moment tornar a ocupar
l’espai i va optar per anar en manifestació cap a l’hospital de
l’Esperança per col·lapsar, per
tercer dia consecutiu, el servei
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Un grup dels “indignats” concentrats ahir al vespre davant l’hospital de
l’Esperança on protesten per la retallada en la sanitat ■ ANDREU PUIG

d’urgències que des de l’1
d’agost ha deixat de prestar servei en horari nocturn. A última
hora del vespre es van viure moments de tensió quan una dona
que es va acostar al servei mèdic
es va desmaiar enmig de la confusió de manifestants i personal
sanitari que en un primer moment l’havien confosa amb una
manifestant. Finalment, però,
va ser atesa.
A Madrid per la seva banda
més de mil persones es van tornar a concentrar ahir al vespre
intentant entrar a la plaça del
Sol que durant tot el dia va estar
presa per la policia per evitar
l’acció dels “indignats”. ■
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Les entitats socials,
“preocupades” pel
canvi en la PIRMI
a La falta d’informació per la nova forma de pagar genera
incertesa a El govern detecta almenys 200 casos de frau
Jordi Panyella
BARCELONA

Retallada social encoberta
o una acció contundent
contra el frau en les ajudes
en un temps de penúries
econòmiques. Aquesta és
la doble cara, segons qui
faci la interpretació, de la
polèmica que s’ha generat
aquesta setmana en veure
els canvis en els criteris de
pagament de la renda mínima d’inserció, la PIRMI.
La novetat ha agafat a contrapeu les entitats socials
que treballen en l’anomenat tercer sector, que en
declaracions a El Punt
Avui ja han manifestat la
seva “preocupació” pels
canvis introduïts en la tramitació d’aquesta ajuda a
famílies en risc d’exclusió.
La principal novetat és
que el pagament de la renda s’ha deixat de fer per
transferència bancària i
ara es realitza amb un taló
nominatiu que s’envia al
domicili dels afectats. El
canvi s’ha fet sense cap
avís previ, i tot i que el txec
nominatiu que estan rebent els perceptors va
acompanyat d’una carta
explicativa, no s’ha pogut
evitar el seu desconcert i
preocupació.
La mateixa preocupació es viu a Càritas. Juana
Martín, cap del territori de

La frase

—————————————————————————————————

“Com a entitat
gestora ens preocupa
que no ens hagin
notificat el canvi”
Juana Martín

COORDINADORA DE CARITAS DE
CIUTAT VELLA I POBLE SEC

Ciutat Vella i Poble Sec de
Barcelona, va expressar
ahir la seva perplexitat.
“Com a entitat gestora ens
preocupa que no se’ns hagi
notificat el canvi”, va declarar a aquest diari.
Problemes de mobilitat
Martín recorda que molts
perceptors de la renda són
gent amb problemes de
mobilitat i que tindran dificultats no només per poder fer efectiu l’ingrés del
txec, sinó per comprendre
les mateixes raons del
canvi.
Caritas funciona com a
entitat de gestió, posant
en contacte els ciutadans
que tramiten la PIRMI
amb l’administració que la
paga. La mateixa preocupació per la falta d’informació s’ha viscut als serveis socials de diversos
ajuntaments on han acudit els beneficiaris de la
prestació quan han vist
que a principis de mes no

tenien l’ingrés corresponent.
De la mateixa manera,
les oficines de Benestar
Social a Barcelona registren des de dilluns un degoteig constant i creixent
de persones que pregunten per la sort de la seva
ajuda. La PIRMI la gestiona aquesta conselleria i la
paga Empresa i Ocupació.
Des de l’administració
s’insisteix que la modificació té com objectiu incrementar el control sobre
qui percep l’ajuda i lluitar
contra el frau. S’ha detectat, només en una primera
recerca, que hi ha unes
200 persones que resideixen a l’estranger i seguien
rebent cada mes la prestació, fet del tot il·legal. Actualment, el 42% dels perceptors són estrangers.
Una nota interna de la
comissió
interdepartamental de la renda mínima advertia ahir que els
canvis responen a “mesures de racionalització i revisió del programa”. La nota adverteix que a partir
d’ara tots els pagaments
no superaran el salari mínim interprofessional i
que caldrà revisar-los amb
aquest criteri. També adverteix que caldrà introduir criteris de “priorització” per no desatendre els
més necessitats. ■

Expedients vigents de renda mínima d’inserció
A Catalunya
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Tornar als orígens; inserció al món laboral
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Programa de la Renda Mínima és completa amb l’afegit
“d’Inserció”, perquè en el seu
origen es va pensar com una
ajuda econòmica que havia
d’actuar de pont entre la marginalitat i el retorn al món laboral de la persona que la percebia. Amb l’entrada del tri-

partit el concepte de l’ajuda es
va ampliar i ara el govern de
CiU, en el marc de la retallada,
vol reorientar-la una altra vegada cap al concepte de la reinserció laboral.
Els plans del govern han topat amb la crítica de l’oposició. Dimarts va ser el PSC i

ahir ICV els que van acusar
CiU d’actuar amb “nocturnitat i traïdoria” i en detriment
dels “més vulnerables”. Des
del sindicat CCOO també es
va criticar que “amb l’excusa
de la lluita contra el frau es
pretengui retallar la protecció
social als desafavorits”.

TRIBUNALS

La mediadora de Cunit, decebuda
per l’absolució de l’imam
Redacció
CUNIT

La mediadora de Cunit,
Fàtima Ghailan, va assegurar ahir que se sent “decebuda i espantada” per la
sentència de l’Audiència
de Tarragona en què absol
l’imam de Cunit, Moha-

med Benbrahim, del delicte de coaccions. Així ho
van assegurar els advocats
de la treballadora municipal, que consideren la
nova decisió judicial “un
altre pas endavant en la situació d’abandó que Fàtima ha viscut els darrers
mesos”.
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Els advocats sostenen
que l’Audiència ha “girat
l’esquena” als fets relatats
per la denunciant al judici
i “no s’ha valorat el context i la singularitat del
cas”. Els lletrats van assenyalar que l’absolució deixa ara “sense protecció”
Ghailan.

D’altra banda, l’alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras (CiU), va assegurar que l’Ajuntament
manté tot el seu suport a la
mediadora tot i la nova
sentència, i va tornar a lamentar que l’anterior govern municipal no va gestionar bé el conflicte. ■

Ghailan, a l’entrada de l’Audiència de Tarragona, on es va
jutjar l’imam de Cunit el juliol de l’any passat ■ G.P.
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SEGURETAT

La llei òmnibus de l’espai
públic regularà el burca
i els festejos a Canaletes
a El text establirà que no es podrà dur la cara tapada en cas que això dificulti la
identificació a També es podria incloure l’arrest preventiu en celebracions

EFE

SUCCESSOS
Adrià Gala

Troben un immigrant amagat
dins una bossa a la frontera

BARCELONA

La llei de drets i deures que
està començant a elaborar
el Departament d’Interior
–tal com ja va avançar dilluns el conseller d’Interior, Felip Puig– restringirà, per primer cop, l’ús
d’elements com el burca, el
nicab o el vel integral en els
espais públics de Catalunya. La norma, encara en
un estadi molt inicial, regularà les situacions en les
quals es podrà tapar el rostre, i aquells casos en què
no estarà permès. Les dificultats que tenen ara mateix els policies per identificar qualsevol persona
que vagi amb la cara tapada és un dels problemes
que es podrien evitar amb
l’entrada en vigor de la nova normativa del govern,
que s’anirà completant en
els propers mesos, segons
confirmen fonts d’Interior.
La nova llei de seguretat
i civisme en espais públics
–que ha de permetre homogeneïtzar les ordenances municipals catalanes–
tindrà un capítol especial
dedicat a la prostitució, especialment la que es practica dia a dia a les carreteres i carrers del país. El fet
que actualment cada municipi hagi de lluitar contra
aquest tipus de pràctiques
a través de les seves orde-

La Guàrdia Civil va descobrir
ahir un immigrant marroquí
amagat dins d’una bossa de
viatge, del tot cargolat, al maleter d’un cotxe que conduïa
un familiar que es disposava a
creuar la frontera entre Melilla
i el Marroc. La policia va explicar que van descobrir que
dins de la maleta hi havia un
home “gràcies a un lleu movi-

ment”, i que quan aquest va
ser descobert va haver de ser
auxiliat per sortir de la bossa
de viatge de tan cargolat com
estava. Malgrat això, el seu
estat “és bo” i no va necessitar cap assistència mèdica.
Tant l’home dins la maleta
com el conductor han estat
posats a disposició judicial.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

■ REDACCIÓ

SUCCESSOS

Una dona tapada amb un nicab passeja per Barcelona, l’any passat ■ JUANMA RAMOS

Les frases

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

“Fa setmanes que
Interior treballa en un
esborrany d’una nova
llei de drets i deures
dels ciutadans en els
espais públics”

“Volem que les
diferents ordenances
que han anat fent els
ajuntaments tinguin
cobertura global”

nances provoca un constant efecte trasllat de les
prostitutes cap a altres poblacions sense normativa
municipal pròpia, una situació de cercle viciós que
s’espera eliminar amb la
nova norma, que tot indica

que s’assemblarà a l’òmnibus per la gran quantitat
de temes que tractarà.
En aquest sentit, un altre dels projectes que es
podria afegir a la futura llei
és la regulació del nivell de
seguretat i civisme en els

Felip Puig
CONSELLER D’INTERIOR

casos de les celebracions
esportives multitudinàries, com les del Barça als
voltants de Canaletes i la
plaça de Catalunya de la
capital catalana. Tot i que,
de moment, “no hi ha res
decidit” –diuen les mateixes fonts d’Interior–, una
de les mesures que vol introduir Felip Puig és la possibilitat de posar en pràctica la detenció preventiva.
Així, els Mossos –i potser
també la Guàrdia Urbana–
podrien arrestar els agitadors habituals d’aquest tipus
d’esdeveniments
abans de les celebracions. ■

Detingut a
Tortosa per
explotació laboral
La policia local de Tortosa va
detenir dilluns el propietari
d’una parada del mercat setmanal per un delicte contra el
dret dels treballadors. El detingut tenia un dependent sense
contracte a qui pagava 20 euros al dia i el feia treballar tota
la setmana. Els agents de la
policia van observar un comportament estrany per part del
paradista quan els va veure i
d’entrada va negar que el dependent treballés per ell, fins i
tot, va dir que no el coneixia.
La víctima, que no té permís
de residència, feia dos anys
que esperava un contracte laboral. ■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————

SUCCESSOS

La seguretat no ho és tot
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’homogeneïtzació de les ordenances municipals en una única
A.G.
llei és un pas imprescindible perquè tots, governs i ajuntaments, puguin lluitar amb les mateixes cartes
contra els principals problemes de
civisme i seguretat. Ara bé, la unificació en una única norma de problemàtiques tan diverses com l’ús (o
no) del burca, la prostitució a les
carreteres o les celebracions més
aviat accidentades del Barça obligarà el Departament d’Interior a fer
un gran treball de cirurgia per en-

globar en un text una regulació
efectiva per a tots aquests casos.

Les
claus

El conseller d’Interior, Felip Puig, en
una sessió al Parlament ■ ANDREU PUIG
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b En el cas de l’ús del vel integral,
per exemple, la conselleria ho enfoca en termes de seguretat, però no
aprofundeix –almenys fins ara– si
també podria afectar el nivell de civisme de certes poblacions marcades per la immigració. D’altra banda, un altre perill que pot comportar la macrollei de drets i deures és
que es generalitzin normes a tot el
territori a partir de problemes de
seguretat de certes ciutats. No tot
Catalunya necessita les mateixes
ordenances que té Barcelona.

Detingut a Lleida
per robar material
a una granja
Els Mossos d’Esquadra han
detingut un presumpte lladre
que va saquejar una granja de
Seròs i es va emportar material valorat en 12.000 euros,
que després va vendre a un
ferroveller de Torrefarrera. De
la granja es va emportar
abeuradors, portes metàl·liques i cablejat elèctric a principis de juliol, que va vendre
posteriorment per valor de
2.500 euros. Una part del material ja s’havia revenut i no es
va poder localitzar. ■ ACN

TRIBUNALS

El TSJC condemna el
Catsalut per assistir
malament un part
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat el Servei Català de la Salut a pagar 900.000 euros a
una família per haver subministrat una mala assistència
en un part al Clínic. Aquesta
circumstància va comportar
greus seqüeles neurològiques
a la nena que va néixer, que li
impedeixen qualsevol activitat
autònoma i l’obligaran a haver
de rebre assistència de per vida de terceres persones. La
sentència reconeix que dos
dies abans del part hi havia
una situació de convulsió i hipertensió que no es va tenir
en compte a l’hora d’ingressar la mare, i que va comportar un despreniment de la placenta. La resolució del TSJC
assenyala que existien signes
específics suficients per adonar-se que l’estat de la mare
no era l’habitual, ja que va
presentar dolor epigàstric, falta de resposta del fetus i la
tensió alta. ■ REDACCIÓ
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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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UNIVERSITATS

Joves de matrícula(3) Elsa Velasco

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

Un moment de l’examen de selectivitat a una aula de la
Universitat de Barcelona, el juny passat ■ QUIM PUIG / ARXIU

La universitat ja
ha acceptat 9 de
cada 10 inscrits
a Es fan públics els

resultats de la
preinscripció
del juny passat

Redacció
BARCELONA

El 88% dels estudiants que
van fer la preinscripció
universitària al mes de
juny, és a dir 9 de cada 10
alumnes, ja tenen assignada una plaça en algun dels
estudis que van sol·licitar.
Això significa que 45.177
estudiants dels 51.308
preinscrits podran cursar
una titulació universitària.

La secretaria d’Universitat i Recerca va informar
durant el dia d’ahir dels resultats de la segona assignació de places als estudis
superiors mitjançant un
SMS als mòbils dels estudiants. Els mateixos alumnes també poden consultar els resultats a través de
la pàgina web de gencat.cat.
Els estudiants que hagin obtingut una plaça en
aquesta segona assignació
s’hauran de matricular del
5 al 8 de setembre a la universitat. L’assignació de
places a la convocatòria de
setembre es coneixerà el 3
d’octubre. ■

L’Elsa Velasco, al jardí de la redacció d’aquest diari, on va venir a explicar-nos què vol fer en el futur ■ ANDREU PUIG

“El que m’agrada
més és la recerca”
INVESTIGACIÓ · L’Elsa Velasco farà biomedicina a la UB i es vol dedicar a
investigar ESCOLA · Ha estudiat al Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, on han
sortit 12 dels 190 joves amb les millors notes de tot Catalunya en la selectivitat
Mireia Rourera

D
BARCELONA

SALUT

El Clínic practica una
cirurgia pionera per
tractar l’epilèpsia
a Un implant cerebral

redueix les crisis en
malalts que no
responen als fàrmacs

Redacció
BARCELONA

Un equip de neurocirurgians de l’Hospital Clínic
de Barcelona ha estat el
primer de l’Estat espanyol
a col·locar un implant que
produeix una estimulació
cerebral profunda en malalts d’epilèpsia que no
aconsegueixen controlar
les crisis amb la medicació
convencional. L’OMS cal-

cula que un terç dels malalts d’epilèpsia no responen bé als fàrmacs.
La intervenció, que es
va dur a terme el 21 de juliol passat amb el doctor
Jordi Rumià, ha demostrat que pot reduir les crisis en pacients adults un
56% de mitjana. L’implant, fabricat per l’empresa Medtronic Inc., s’ha utilitzat durant més de vint
anys per tractar altres malalties neurològiques, com
ara el Parkinson, ja que
utilitza un neuroestimulador que emet impulsos
elèctrics dirigits a l’àrea cerebral del tàlem. ■

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 4/8/2011. Page 29

els 190 estudiants
que aquest any van
treure més d’un nou
en la selectivitat, dotze (12!) provenien de
l’escola Frederic Mistral-Tècnic
Eulàlia. L’Elsa Velasco és una
d’aquestes cracks. Com que en la
selectivitat va treure un 9,5 va entrar, a més, en una altra llista més
restrictiva i més excel·lent encara:
la dels 22 nois i noies que havien
tret més d’un 9,5 en les PAU. “He
anat a aquesta escola des de primària. Primer al Frederic Mistral i,
els darrers cursos al Tècnic Eulàlia. Jo crec que el nivell d’exigència
és molt alt i que hem tret molt bona nota, perquè els nostres professors han estat molt per nosaltres.
Realment ens van preparar molt
per a la selectivitat. Tant, que els
exercicis que ens posaven a classe
eren molt més difícils que els que
ens vàrem trobar”, explica.
L’Elsa ja està matriculada i la
carrera que ha escollit, a la qual no
ha tingut cap problema per entrar
perquè superava amb diferència la
nota de tall, és biomedicina. “Sempre m’han agradat més les assigna-

tures de ciències. Tot i que les lletres també m’agraden sempre he
preferit les matemàtiques, la biologia i, sobretot, la recerca”, assegura. Per això ha optat per uns estudis en què es barreja la biologia i la
recerca. Té clar que es vol dedicar
a la investigació i que estudiar i estudiar serà el seu pa de cada dia en
els pròxims anys.
“A mi m’agradaria molt poder
fer recerca en un laboratori i, si
puc, m’agradaria treballar tirant
endavant els meus propis projec————————————————————————————————————————————

“Crec que a la meva
escola el nivell d’exigència
que demanen és molt i
molt alt”
————————————————————————————————————————————

tes. Però per això primer haig
d’acabar el grau, després fer el
màster i, si vull fer projectes propis, haig de ser doctora. Per tant,
també hauré de fer un doctorat.
En tinc per anys”, admet. Per això
confia que tots aquests anys que li
queden abans no hagi de començar a treballar siguin suficients per
posar fi a aquesta crisi que ens
amara. “Ja ho veig ja, que ara tot
està molt malament, però crec que

quan jo acabi ja haurà passat”,
confia.
L’Elsa té molts recursos, amb la
qual cosa si aquí no pogués investigar sempre podria anar a l’estranger. Domina perfectament l’anglès
i estudia alemany. “A la meva escola a banda d’anglès ens fan fer un
altre idioma: alemany o francès.
Jo, com que tinc família a Alemanya vaig fer aquest idioma, que a
més reforço en una acadèmia fora
de l’escola”, indica.
Aquest curs, quan no estudiava
per treure’s el curs o alemany estudiava música. “Toco la flauta travessera i, a més de classes, hem fet
un grup”, diu. “Concerts? Ui, de
moment molt pocs”, explica.
Com molts altres joves de la seva generació entrevistats en
aquestes pàgines l’Elsa no està gaire interessada ni en la política ni
en grans moviments socials. “Els
«indignats»? Bé, la veritat és que el
moviment no el vaig viure gaire, a
la meva escola quasi ningú el va seguir. Estic d’acord en què calen
canvis, però sincerament els «indignats» tampoc proposaven gaires solucions”, diu. No té clar si Catalunya hauria de ser independent
i diu que a ella en aquest debat encara no té una opinió formada. ■
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Catalunya

MARESME
Principi d’acord per al
futur passeig entre
Canet i Arenys de Mar

Agost amb més controls
de trànsit a Barcelona
ALCOHOLÈMIA Aquesta setmana es faran controls per detectar conductors que superin el límit d’alcohol VELOCITAT
La setmana entrant es vigilaran els punts amb atropellaments i del dia 15 al 21 augmentaran els de velocitat per radar
Xavier Miró
BARCELONA

El nou govern municipal
de Barcelona ha decidit intensificar aquest agost els
controls d’alcoholèmia, la
vigilància dels punts de la
ciutat amb més atropellaments viaris així com els
controls mòbils de velocitat. El tinent d’alcalde de
Seguretat i Mobilitat, Joaquim Forn, defensa que
l’objectiu d’aquestes tres
campanyes que realitzarà
la Guàrdia Urbana amb el
nom d’Operació Estiu és
evitar el relaxament ciutadà davant del risc en la mobilitat, tant motoritzada
com a peu, a més de combatre l’accidentalitat.
El raonament del govern és que, amb menys
vehicles circulant per la
ciutat i tenint en compte
que el trànsit és molt més
fluit, els conductors tendeixen a augmentar la velocitat i a relaxar-se al volant perquè tenen la sensació que hi ha menys risc.
Però també els vianants
presten menys atenció a
l’hora de travessar la calçada. Segons el govern
municipal, l’objectiu de
l’augment d’aquests con-

Control d’alcoholèmia i consum de drogues al volant en un carrer de la ciutat de Barcelona durant el Nadal ■ ROBERT RAMOS

trols sobre el trànsit és minimitzar aquest suposat
relaxament i els accidents
que causa.
Aquesta Operació Estiu
ha començat aquesta setmana amb una campanya
de controls d’alcoholèmia i
consum de drogues al volant. Fins diumenge s’intensificaran els disposi-

Les xifres

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

114.985 4.462

15

controls d’alcoholèmia va
fer la Guàrdia Urbana de Barcelona l’any passat. El resultat van ser 10.214 positius.

víctimes mortals ha estat
el resultat dels accidents de
trànsit a Barcelona en el primer semestre.

accidents de trànsit s’han
registrat a Barcelona des de
l’1 de gener fins al 30 de juny
d’enguany.

tius arreu de la ciutat durant les vint-i-quatre hores del dia. Es posarà el
punt de mira en els conductors de ciclomotors i
motocicletes, que estadísticament registren més
positius que els conductors de turismes. La setmana vinent s’intensificarà la vigilància en punts
conflictius
d’atropellaments –passos de vianants senyalitzats, illes de
vianants, voreres que
s’ocupen o per on se circula amb vehicle, etc.–, en
els punts de més accidentalitat com les rondes així
com a la carretera de l’Arrabassada. La tercera
campanya tindrà lloc del
15 al 21 amb el suport dels
Mossos, quan augmentaran el nombre de controls
de velocitat per mitjà de
radars mòbils, preferentment a les zones de vianants i a les que tenen limitada la velocitat a 30
km/h. Tot i que CiU va demanar des de l’oposició
que els radars de velocitat
se senyalitzessin perquè la
seva funció no havia de ser
recaptatòria, no està previst que siguin visibles pels
conductors durant aquesta campanya. ■

MÉS TRÀNSIT
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La majoria de morts i ferits
greus són motociclistes

També tenen més
positius
d’alcoholèmia

Disminueixen els accidents i les
víctimes en el primer semestre

L’any passat prop del 90%
dels conductors ferits greus
en accidents de trànsit a la
ciutat portaven una motocicleta o un ciclomotor. Del total de víctimes al volant, tam-

Els vehicles de dues rodes
també són els que registren
més positius d’alcoholèmia:
el 9,2% dels conductors de
ciclomotor; el 8,9 dels de moto, i el 7,2 dels de cotxes.

En el primer semestre de
l’any s’han reduït un 1,87%
els accidents de trànsit als
carrers de Barcelona respecte al mateix període de l’any
passat. Els ferits lleus s’han

bé el 85% eren conductors
d’aquests vehicles a dues rodes. L’Ajuntament diu que farà front a aquesta problemàtica com una de les prioritats
de seguretat viària.
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Càmera d’un vehicle de la
policia local ■ ANDREU PUIG

reduït un 5%; els greus, un
10%, i els morts, un 28,5%.
Les víctimes mortals han
passat de 21 a 15, un nombre
encara “excessiu” pel primer
tinent d’alcalde.
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ALT PENEDÈS
Puigdàlber declara
no grat el bloc
personal d’un regidor

TERRES DE L’EBRE
Les indústries
pagaran el doble pel
cànon de l’aigua

BARCELONÈS
Detenen el lladre que
va robar l’ordinador a
Itzíar González

TARRAGONÈS
Demanen pantalles
on s’informi cada dia
de la qualitat de l’aire

SEGRIÀ
La Paeria fa tancar de
nit les botigues del
barri antic

Cues en l’inici de les
obres de millora
del túnel del Bruc
a El tub esquerre del vial quedarà tancat al trànsit fins al
10 d’octubre a Foment hi inverteix 12 milions d’euros
Mireia Zaragoza
BARCELONA

Durant la primera jornada
de les obres de millora del
túnel del Bruc, l’autovia
A-2 ja va registrar ahir les
primeres retencions de vehicles en sentit Barcelona.
Les reformes del túnel de
l’A-2, que uneix Barcelona
i Lleida, es duran a terme
en dues etapes. En la primera, es treballarà en el
túnel esquerre i s’aprofitarà per reforçar l’estructura per mitjà d’una malla
d’acer que es formigonarà
posteriorment. Mentrestant, la circulació en
aquest sentit es reconduirà pel túnel dret, pel qual

La data

—————————————————————————————————

10.10.2011

És la data en què està prevista la reobertura del tub esquerre del túnel, que ahir es
va tancar a la circulació.

se circularà en les dues direccions durant el període
d’obres.
El dia 10 d’octubre, es
reobrirà el túnel esquerre i
s’iniciarà la segona etapa
amb les obres al túnel dret.
En aquest cas, es demolirà
el fals sostre i l’actual sistema de ventilació es recon-

vertirà en longitudinal. A
diferència del túnel esquerre, les obres només es
faran de nit.
Segons fonts del Ministeri de Foment, les obres
de millora es duran a terme tractant de minimitzar tant com es pugui els
seus efectes en el desenvolupament habitual de la
circulació. Tot i això, l’autovia A-2, és una de les carreteres més transitades
de Catalunya i es calcula
que uns 40.000 vehicles hi
circulen diàriament. El
Ministeri de Foment ha
destinat una inversió de
12 milions d’euros en
l’execució de les obres de
millora. ■

Cues a l’entrada del túnel del Bruc, a l’A-2, en sentit Barcelona, ahir al matí ■ ACN

Tres hores sense bus turístic
ATURADA PARCIAL · Els treballadors del Barcelona City Tour faran vaga cada dilluns, dimecres i divendres de l’agost
per pressionar en la negociació de millores EQUANIMITAT · Demanen que s’igualin les condicions de tots els empleats
Eva Garcia Pagán

L

BARCELONA

a parada de plaça de
Catalunya del Barcelona de City Tour, un
dels dos busos turístics autoritzats que
circulen per la ciutat, està sorprenentment buida. No hi ha
cues de turistes calçats amb
xancletes, bermudes i gorra,
guies en mà, esperant per descobrir les mil i una meravelles
de la ciutat des de dalt d’un autobús descapotat a 20 quilòmetres per hora. Estan en vaga, els
guies i xòfers de la companyia
–operada a través de la unió
temporal d’empreses (UTE) de
tres companyies del transport
de viatgers, Julià Travels, Marsi-

na Bus i Trapsa– i els busos no
circulen. Des de dilluns passat i
durant tot l’agost, els treballadors faran aturades parcials de
tres hores (entre les 9 del matí i
les 12 del migdia) cada dilluns,
dimecres i divendres per pressionar la direcció de la companyia a dur a terme les millores
que demanen que s’apliquin des
de fa mesos, i per les quals encara no han rebut resposta.
“Fa un any que negociem
amb l’empresa”, relata Emilio
Fernández Romero, secretari
d’actes i portaveu del comitè
d’empresa, “i han incomplert
pactes a què havíem arribat en
acord al Tribunal Laboral de Catalunya”. Les seves pretensions
es podrien resumir sobretot en
una de sola: que s’igualin les
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Els treballadors concentrats ahir al matí davant les cotxeres, a la
carretera del Mig de l’Hospitalet de Llobregat ■ JOSEP LOSADA

condicions de tots els treballadors de la casa, uns 180 en temporada alta, ara separats per
massa diferències. Però el desglossament de punts en discussió és llarg. Per exemple, els treballadors contractats per reforçar la temporada alta (es contracten d’abril o maig a octubre
o novembre), amb contracte indefinit fix discontinu, i que repeteixen un any sí i un altre
també, no cobren concepte
d’antiguitat. O el fet que els guies turístics no cobrin dieta en
cas que facin jornada partida i,
en canvi, els xofers, sí. O que a
alguns treballadors se’ls pagui
els festius amb un plus i a uns
altres se’ls aboni com un dia
normal. Massa diferències per a
una única tripulació. ■
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BARCELONÈS

BARCELONÈS

Empresonen l’autor del
robatori de l’ordinador de
l’exregidora de Ciutat Vella
a Els Mossos descarten cap relació entre el furt i les amenaces de mort que va
rebre Itziar González a El jove tenia antecedents per altres robatoris
naces de mort per entrar a
fons en el cas de corrupció
vinculat als apartaments
turístics il·legals. De fet,
una de els línies d’investigació després del robatori,
era que aquest podia tenir
a veure amb aquesta guerra personal de la política
que va dirigir el districte
de Ciutat Vella del 2007 a
finals d’abril de l’any passat.

Redacció
BARCELONA

El parc del Tibidabo serà una de les instal·lacions municipals
que passaran a ser gestionades per operadors privats ■ O.D.

El PSC alerta que
CiU vol tancar, a
la llarga, el parc
del Tibidabo
a Critiquen que si se’n privatitza la

gestió, els criteris econòmics prevaldran
sobre els socials a l’hora d’explotar-lo
Redacció
BARCELONA

La voluntat del nou govern
de l’Ajuntament de Barcelona de privatitzar la gestió del parc d’atraccions
del Tibidabo mantenint,
però, la titularitat pública
de la instal·lació, toparà
amb l’oposició fervent del
PSC. Malgrat que el primer tinent d’alcalde del
consistori, Joaquim Forn
(CiU), va ratificar ahir la
notícia anunciada per
aquest diari on es deia que
aquesta operació encara
no té data d’execució, tot i
que s’afrontarà en aquest
mandat, els socialistes ja
han volgut començar a alimentar el debat sobre quines en serien les conseqüències.
La regidora socialista
Sara Jaurrieta, que en
l’anterior mandat va ser
presidenta de la societat
municipal –Patsa– que actualment explota la instal·lació, va assegurar que
aquest canvi de model de

gestió “és el primer pas per
tancar el parc”. Segons
l’edil, el fet de cedir l’administració del Tibidabo a
una societat externa provocarà que “CiU no tindrà
en compte els beneficis socials i el servei pedagògic,
lúdic i familiar que ofereix

Els Mossos d’Esquadra
van detenir el 20 de juliol
passat a Barcelona un jove
acusat d’una sèrie de robatoris en habitatges, entre
els quals hi hauria el que
va patir l’exregidora de
Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona, Itziar
González, ara fa dos anys.
El lladre, que ha ingressat
a presó per ordre judicial,
es va endur de casa de
González dos portàtils i alguns objectes electrònics.
Després de dos anys
d’investigació, la policia ha
desvinculat aquests fets
de les amenaces de mort i
pressions que va rebre
l’exregidora després d’haver decidit reestructurar
la directiva del districte de
Ciutat Vella i que van ser
clau alhora de presentar la
seva dimissió. El 16 d’abril
del 2010, González va
anunciar que deixava el
seu càrrec al·legant motius personals tot i que, en
el fons de les seves paraules en una emotiva compareixença a la seu del districte, va admetre que estava “farta” de la “duresa
institucional”. Més enllà
del seu enfrontament amb
pesos pesats del PSC per
l’afer de l’hotel del Palau,
l’exregidora va rebre ame-

La xifra
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2
anys ha durat la investigació
sobre l’autoria i el mòbil del
robatori que han dut a terme
els Mossos d’Esquadra.

González, el dia que va anunciar que plegava ■ O. DURAN

Fonts policials van explicar ahir que des del primer moment es va sospitar del jove, nascut el
1990. L’home, nascut a
Barcelona, va ser detingut
en el marc de l’operació
que els Mossos duen a terme a la ciutat contra el robatori a l’interior d’habitatges. Els Mossos van creuar les empremtes digitals
que havien trobat al domicili de González amb les
del detingut, que ja tenia
antecedents per altres robatoris. ■

La frase

—————————————————————————————————

“CiU no tindrà en
compte els beneficis
socials del parc perquè
només valorarà el
compte de resultats”
Sara Jaurrieta
REGIDORA DEL PSC A L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA

el parc, perquè només valorarà el compte de resultats”.
Malgrat aquestes crítiques de l’oposició, el govern no només no farà
marxa enrere, sinó que vol
implantar aquest model
de gestió en determinats
equipaments i altres
grans instal·lacions. ■
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Sant Adrià remet un fullet
de PxC a la fiscalia de menors
ACN
SANT ADRIÀ DE BESÒS

L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs ha remès a
la fiscalia de menors un fullet de PxC –que el 22-M va
obtenir un regidor–, per
tal que estudiï si vulnera
els drets de la infància, se-

gons va confirmar l’alcaldessa accidental, Filo Cañete (PSC). PxC va repartir la setmana passada un
full que carrega contra els
musulmans en general i
també contra els infants,
afirmant que “no pot ser”
que “la majoria de nens
moros siguin beneficiaris

de les beques i ajudes als
menjadors escolars”. El
PSC i ICV, que governen a
Sant Adrià, van acordar
portar el fullet a la justícia
amb el suport de CiU. Requerida per l’alcalde, Jesús M. Canga (PSC), la regidora de PxC, Menchu
Martí, va negar haver re-

dactat el text del fullet però sí que va dir que s’adhereix a gran part de les asseveracions que s’hi feien.
En el full, a més, es convocava a una protesta contra
la suposada instal·lació
d’una mesquita, que fonts
de la policia asseguren que
no existeix. ■
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Badalona reforça el
patrullatge nocturn
de la Guàrdia Urbana
a El govern del PP pretén així posar fi als casos de cotxes

cremats o pisos sobreocupats que tant ha denunciat
J.G. Navarro / J. Gonzalo
BADALONA

Els pisos sobreocupats, els
vehicles cremats de forma
intencionada i els robatoris en establiments.
Aquestes i altres problemàtiques van ser les que el
PP de Badalona, amb el
seu líder Xavier Garcia Albiol al capdavant, va prometre combatre si, per
primera vegada i després
de 30 anys de govern local
socialista, accedia a l’alcaldia de la tercera ciutat
més gran de Catalunya.
Les urnes i les negociacions post-22-M li van permetre ser alcalde i ara ha

La frase

—————————————————————————————————

“De nit, i els caps de
setmana, una ciutat
com Badalona
necessita 4 o 5 cotxes
policials al carrer”
Miguel Jurado
REGIDOR DE SEGURETAT DE
L’AJUNTAMENT DE BADALONA (PP)

arribat el moment d’aplicar mesures per eradicar
totes aquestes problemàtiques. Aterrat a la regidoria de Seguretat, Miguel
Jurado (PP) ha detectat
que els punts dèbils de la
ciutat pel que fa a vigilància són “les nits i els caps

La seguretat
ciutadana,
l’obsessió
—————————————————————————————————

El reforç de la seguretat ciutadana està sent una de les
obsessions del nou executiu
badaloní. A banda d’aquesta
mesura, a la tardor vol reestructurar el cos per poder tirar endavant una policia de
barri. Aquesta figura de proximitat al ciutadà es vol garantir amb una quinzena de
parelles d’agents que patrullaran a peu, amb un telèfon
mòbil a sobre per rebre trucades de veïns i botiguers.

La lluita contra vehicles incendiats com aquest, suposadament de forma intencionada, són
un dels objectius del PP de Badalona, després d’haver-ne denunciat casos insistentment ■ J.G.N.

de setmana”, quan creu
que aquestes situacions es
donen més sovint. Així, i a
partir de setembre, la
Guàrdia Urbana reactivarà la unitat de reforç i
emergència, cotxes patrulla que funcionen de nit
pentinant la ciutat i que,

BARCELONÈS

Una avaria
interromp un
tram de l’L5
tres hores
Redacció
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838583-1038617C

Una anomalia en la catenària va obligar a interrompre el servei de la línia 5 del metro entre les
estacions de Collblanc i
Sants Estació. Els fets
van passar a dos quarts
de set del matí, quan uns
operaris van detectar la
incidència a l’estació de
Badal. L’anomalia va
quedar resolta al cap
d’uns deu minuts, i es va
poder restablir la circulació de trens entre Cornellà Centre i Collblanc i
entre Sants Estació i Vall
d’Hebron, encara que es
van mantenir tancades
les estacions de Badal i
Plaça de Sants. La situació va quedar del tot normalitzada a un quart de
deu del matí. Durant el
temps que va durar la incidència, un servei d’autobusos alternatiu va cobrir el tram entre les estacions tancades. ■

119170-1040303C

BARCELONA

segons Jurado, l’anterior
govern (PSC, CiU i ERC)
tenia
“abandonades”.
“Poc abans de les eleccions
les va suprimir”, afegeix
Pedro Lopez, representant del sindicat majoritari al cos i a l’Ajuntament i
que considera que 4 patru-

lles “és el mínim que s’hauria de tenir”. CiU, responsable d’aquesta àrea en
l’anterior mandat, ha contradit Jurado, tot assegurant que durant bona part
de l’any passat hi va haver
“entre quatre i deu” vehicles patrullant. ■
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MARESME

El dispensari
de metadona
de Premià ja és
a Mataró

Principi d’acord per al futur
passeig entre Canet i Arenys

Lluís Martínez
MATARÓ

La Generalitat ha confirmat el que els sindicats feia temps que denunciaven: el tancament del dispensari de metadona de
Premià de Mar. Des de l’1
d’agost, els usuaris d’aquest centre d’atenció a
les drogodependències i a
l’alcoholisme són atesos a
l’edifici de Salut Mental i
Addiccions de Mataró, que
es va inaugurar l’any passat. Un equipament que
gestiona el Consorci Sanitari del Maresme i que està
ubicat a les noves instal·lacions que es van construir
al costat de l’entrada de
l’hospital. Aquest nou edifici està pensat per donar
una atenció integral a la
salut mental i a les addiccions per a una població de
300.000 habitants, que
equival a tota la comarcal
del Maresme. ■

MARESME

La comarca és
líder en
empreses i
serveis SIQTED
T.M.
MATARÓ

Prop de 90 empreses i establiments de tretze poblacions del Maresme s’han
adherit aquest 2011 al Sistema Integral de Qualitat
Turística Espanyola en
Destinació (SIQTED), un
distintiu que s’atorga a les
empreses o serveis turístics després de comprovar
que segueixen i apliquen
uns criteris de qualitat elevada en l’atenció als
clients. Per segon any consecutiu, Costa de Barcelona-Maresme és la segona
destinació turística de la
demarcació de Barcelona
que ha aconseguit més distintius SIQTED. En la primera fase, la de renovació
del distintiu, 66 establiments han superat l’avaluació, i en la segona fase,
la d’avaluació de les empreses que no estaven distingides, es preveu que més
d’una vintena aconseguiran aquest distintiu. ■

a Urbanisme proposa començar les obres del tram de Canet, que ha acceptat el projecte des del
primer moment a El govern arenyenc vol que es mantinguin les places d’aparcament a la platja
Teresa Márquez
CANET DE MAR

L’ordenació de la façana
marítima entre Canet i
Arenys de Mar ha fet un
pas endavant. O així ho
han entès els alcaldes de
les dues poblacions després de reunir-se aquesta
setmana amb el director
general d’Urbanisme, Pere Solà, que els ha proposat que el controvertit projecte comenci a executarse només, i de moment,
pel tram de Canet, que l’ha
vist amb bons ulls des del
principi. L’actuació, que
va ser adjudicada a finals
de l’any passat per un import de 3 milions d’euros,
estava pendent de l’aprovació dels pressupostos
del nou govern de la Generalitat i va semblar que podia perillar. Resolta i confirmada la seva execució,
el canvi també dels dos governs locals de Canet i
Arenys, tots dos de signe
convergent, va fer revifar
una polèmica antiga en la
part corresponent a
Arenys de Mar.
L’alcalde, Estanislau
Forns, reclama que al
tram de passeig que afecta
el seu municipi a la platja
del Cavaió no es pot prescindir de la bossa d’aparcament habilitada actualment. Una demanda que
va defensar en campanya
electoral i que coincideix
amb la reclamació dels

L’extensa platja del Cavaió, que uneix Canet i Arenys de Mar i que encara no s’ha pogut urbanitzar ■ E. FERRAN

La xifra
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1,5
quilòmetres té la platja del
Cavaió, que uneix els termes
de Canet i Arenys i que està
pendent d’urbanitzar.

guinguetaires de la zona.
En aquest sentit, i tal com
confirmen fonts municipals, Urbanisme “s’ha
compromès a posar a licitació i iniciar només les
obres que afecten el terme
municipal de Canet, i queda suspès el projecte pre-

vist per a la platja del Cavaió. A tot això s’afegeix que
el Departament de Costes
de l’Estat va emetre fa un
temps un informe negatiu
del projecte, i des de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ja s’han presentat les esmenes pertinents.
Finalment, els diners
de l’obra es podrien
arribar a perdre si no es
poden executar com a màxima finals d’any. Els dos
alcaldes i el director general d’Urbanisme van acordar tornar-se a trobar al
setembre per continuar
parlant d’aquesta última
proposta. ■

Deixar-hi el cotxe, prioritari

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

La platja del Cavaió té una
longitud d’uns 1.500 metres,
dels quals només uns 600 es
troben dins el terme de Canet. L’espigó de llevant del
port d’Arenys de Mar frena la
sorra d’una platja amb 50 i
90 metres d’amplada. Des de
fa dècades, els respectius
ajuntaments han parlat amb
les administracions pertinents de com urbanitzar
aquest sector més verge, un
indret que s’ha pogut mantenir allunyat dels dos nuclis
urbans i que és molt utilitzat
pels banyistes autòctons i fo-

rasters. El projecte aprovat
per la Generalitat ordena el
sector amb un vial de pas rodat només d’accés per a vehicles de serveis, amb dues
entrades des de la zona del
Portinyol i el pas subterrani
que es farà per sota la via del
tren a Canet. La prohibició de
deixar-hi entrar els vehicles
privats va mobilitzar l’any
passat part de la població,
sobretot els adjudicataris de
les guinguetes, que van recollir 3.500 signatures a favor
de permetre l’accés dels cotxes com fins ara.

MARESME

L’esport centrarà la
pròxima Fira de
Calella i l’Alt Maresme
T. Márquez
CALELLA

Canvi important en l’estratègia de la Fira de Calella i l’Alt Maresme, que se
celebra entre el 22 i el 25
de setembre. El nou govern de CiU trenca amb el
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costum de dedicar un monogràfic a una població o
territori, i centrarà els
seus esforços a convertir
el passeig de Manuel Puigvert en un aparador de
l’esport.
L’alcaldessa,
Montserrat Candini, va
explicar fa pocs dies que es

vol aprofitar tant la celebració posterior de la triatló internacional Challenge
a la ciutat com el segell de
turisme esportiu aconseguit fa poc temps.
“Amb el lema L’esport,
tot un món, no només s’hi
inclouran les diferents disciplines, sinó també l’impuls dels valors que envolten l’esport, com ara l’esforç, la cohesió i el treball
en equip”, avança l’alcaldessa, que assegura que hi
haurà la visita a Calella de
destacats esportistes de
prestigi reconegut. ■

La 31a edició de la Fira de Calella i l’Alt Maresme estarà
centrada en l’esport i els valors que representa ■ Q. PUIG
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Alt Penedès
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Puigdàlber declara
no grat un bloc
OFÈS · L’alcalde de CiU, David Masdeu, acusa Pere Tutusaus, regidor d’ERC,
d’utilitzar el bloc per insultar REACCIÓ · ERC farà mocions de suport a l’autor
Els regidors Jiménez i Ballart, a la passera que permetrà
accedir a l’ascensor des del CAP Sant Llàtzer ■ M.C.B.

Albert Mercader

E

PUIGDÀLBER

l ple de l’Ajuntament de
Puigdàlber, a l’Alt Penedès–amb quatre regidors
de CiU al govern i 3
d’ERC a l’oposició–, va
declarar el mes passat no grat el
bloc personal i de caràcter informatiu del regidor d’ERC, Pere Tutusaus, perquè fa referència a persones del poble “de forma ofensiva i
amb paraules insultants, sense adequació a les formes i al respecte que
tothom mereix”. Segons explica l’alcalde, David Masdeu, “quan es va
denunciar, Tutusaus no hi constava
oficialment i s’utilitzava el nom del
poble”.
La mesura, que es va aprovar
amb els únics vots de CiU, ha dividit
encara més un poble que viu des de
fa anys en una tensió política constant per velles disputes que protagonitzen CDC per un costat i UDC
per l’altre. La relació que hi ha entre
el conflicte a la federació local i la
declaració de no grat del bloc del regidor d’ERC tindria una explicació
fàcil: l’autor del bloc, el regidor Pere
Tutusaus, havia estat fa temps i de
manera oficiosa, el president local
de CDC, i una de les veus més crítiques cap a UDC. El conflicte s’acaba
de comprendre del tot quan se sap
que la llista de CiU al poble que es va
presentar a les darreres eleccions
està integrada totalment per militants i simpatitzants d’UDC perquè
la direcció comarcal va decidir prescindir dels militants de CDC.

Terrassa tindrà
el nou ascensor
abans d’octubre
a Permetrà accedir al CAP de Sant

Llàtzer des del parc de Vallparadís
Marc Cornet
TERRASSA

L’alcalde, David Masdeu, el dia de la constitució de l’Ajuntament a l’esquerra
de la imatge, i Pere Tutusaus, a la dreta ■ CIU

El bloc de la discòrdia al poble és,
de fet, el principal punt d’informació de l’actualitat del poble des de fa
just un any, quan es va obrir. El web
de l’Ajuntament no ofereix informacions actualitzades. L’última notícia al web municipal és del 23 de
maig. L’“alcaldada”, com ja l’ha qualificat ERC, no acabarà aquí. El partit ja ha repartit als grups municipals amb representació als munici-

pis de l’Alt Penedès una moció de
suport al bloc de Tutusaus i de defensa de la llibertat d’expressió que
es debatrà en els plens de setembre.
Els comentaris al poble sobre
l’acció, que uns aplaudeixen i altres
critiquen, creixen al mateix temps
que ho fa el nombre de visites al bloc
no grat. En un any ja n’acumula
21.133, i al poble només hi viuen
508 persones. ■

El nou accés al CAP de
Sant Llàtzer des del parc
de Vallparadís, a Terrassa,
ha d’estar en funcionament a finals de setembre.
Així ho va anunciar ahir el
tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Jordi Ballart, que va
visitar les obres, gairebé
acabades, amb el regidor
de Participació Ciutadana, José Manuel Jiménez.
El projecte, que permet
salvar el desnivell de
10 metres existent entre
el parc i l’accés per a vianants de l’edifici, va ser un
dels que van ser escollits a
través d’una votació ciutadana, en la qual el consistori va voler consensuar
les prioritats d’inversió.

Manel Molina, com a
president del Casal de la
Gent Gran Terrassa Centre, també va visitar les
obres, i va recordar els motius que van portar l’associació a inscriure el nou accés entre els projectes a escollir a través del procés de
participació: “És molt important per a la gent gran,
que dia a dia pugem escales. A més, hem guanyat
accessibilitat des del casal,
que és a l’altra banda del
parc. També hi havia la
proposta de posar escales
mecàniques, però és molt
millor l’ascensor pensant
en les cadires de rodes”.
La passera superior i la
columna de formigó que
ha d’incloure l’ascensor ja
són una realitat, i només
falta el permís de la Generalitat per a l’elevador. ■

VALLÈS OCCIDENTAL / BARCELONÈS

Protestes de metges i usuaris de
la sanitat a Sabadell i Bellvitge
Redacció
SABADELL

Més d’una cinquantena de
metges de Sabadell van
concentrar-se ahir davant
del CAP de la plaça Joan
Oliu, al centre, per protestar contra les retallades.
Durant l’acte, que va durar

una mitja hora, els professionals van alertar del fet
que la clausura de tres CAP
durant tot l’estiu, i d’una
dotzena més durant els
caps de setmana, “saturarà” el servei.
D’altra banda, a Bellvitge, un centenar de treballadors i usuaris van tallar la
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Gran Via, al pas per l’Hospitalet de Llobregat, per vuitena setmana consecutiva.
El president de la junta de
personal, Ramon Montoya,
va dir que ja s’està notant
en un empitjorament en
l’assistència i tem que a l’octubre no tornin a estar disponibles tots els llits.

Pel que fa a Mútua Terrassa, la CGT ha anunciat
que s’ha admès a tràmit un
contenciós contra el Catsalut amb el qual espera que
es pugui aturar la retallada
pressupostària i l’ERO imminent, a partir del precedent de la clínica Coroleu
de Barcelona. ■

El col·lectiu de metges de Sabadell, durant la concentració
davant del CAP del centre de la ciutat ■ M.C.B.
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BAIX EMPORDÀ

L’Estat aparca la creació
de la reserva marina
de les illes Formigues
Partidaris de la reposició dels arbres de la plaça, ahir al
migdia davant de dues pancartes que han penjat ■ A.V.

Forans i nadius,
enfrontats per dos
arbres a Gaüses
a Campanya dels

nouvinguts perquè
reposin dos exemplars
que han estat retirats

Albert Vilar
GAÜSES

La retirada dels dos joves
arbres de la plaça principal de Gaüses, al terme
municipal de Vilopriu, ha
creat un conflicte entre els
poc més de 50 veïns del petit poble empordanès.
Mentre una part, especialment els que hi tenen una
segona residència, reclamen que es tornin a col·locar els arbres, els nadius
es mostren totalment en

contra de la reposició. La
distància entre tots dos
col·lectius s’ha posat de
manifest quan els nouvinguts han col·locat pancartes a les façanes de casa seva per demanar on són els
arbres. En total n’hi ha sis
a diverses cases del poble
reformades fa poc, com és
la de Roser Capdevila, autora dels personatges Les
Tres Bessones. A més, per
fer més pressió, han fet arribar la seva problemàtica
als mitjans.
El regidor d’Urbanisme, Pere Pulido, justifica
l’eliminació dels arbres
perquè “feien nosa” i “eren
un perill” per als nens que
juguen a la plaça. ■

LLAGOSTERA

Troballa exòtica
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Soledat Serra, la propietària
de can Gandol, de Llagostera,
va localitzar dilluns al seu
hort el rèptil exòtic de dos
quilos de pes i 70 cm de llarg
que uns operaris van trobar
al Teatre del Casino i van

abandonar fa uns dies al bosc
de la Torre. Un policia local i
un agent rural van capturar
l’animal, un varà de la sabana, a uns 400 metres d’on va
ser alliberat.■ Ò.P. / FOTO:
LLAGOSTERA TV
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a Justifica la mesura per la manca de recursos econòmics malgrat que està tot
pràcticament llest a Des de Palafrugell, Palamós i Calonge lamenten la decisió
Oriol Mas
PALAMÓS

Tant soroll per no res. La
reserva marina de les illes
Formigues
ha
estat
aquests últims anys un
dels principals punts de
debat a Palafrugell, Calonge i, sobretot, Palamós, on
diversos sectors implicats
en activitats marines es
van enfrontar pels espais i
usos que havia d’afectar.
Ara, segons va explicar
ahir el subdelegat del govern de l’Estat Francesc
Francisco-Busquets, s’ha
finalitzat la fase d’estudi
de totes les al·legacions i
s’ha redactat el projecte
definitiu: “Està tot acabat
i llest per posar-ho en solfa”, ha dit, confirmant el
que havia dit el ministeri,
que tot estaria a punt el
2011. Però el context econòmic ha obligat a aparcar
l’aplicació del projecte,
perquè no hi ha diners per
a les aportacions pressupostàries necessàries tant
per posar-lo en marxa com
per garantir-ne el posterior manteniment. Segons havia anunciat l’Estat, farien falta uns
500.000 euros anuals d’inversió. El subdelegat insisteix, però, que el fet que
s’hagi congelat el projecte
no significa que s’abandoni del tot i que no es materialitzi més endavant: “No
s’ha endreçat al calaix dels
mals endreços, i jo confio
que en un temps raonable
pugui tirar endavant”, si
bé difícilment això seria
abans de les eleccions generals.
Després de mesos de
debats, el projecte final
abastava una àrea de
3.580 hectàrees, des de la
punta de la Musclera a Palafrugell fins a la platja de
Belladona de Calonge, integrant també tota l’àrea
marina de Palamós. Més
endavant no es descartava
ampliar-la fins a Sant Feliu de Guíxols i Begur, que
hi havien mostrat interès.
Segons el projecte final,
l’arxipèlag de les Formi-

Les illes Formigues havien de ser el centre de la reserva marina ■ MANEL LLADÓ

“S’ha perdut una oportunitat”

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

“S’ha perdut una oportunitat”. Així ho definien ahir dos
dels col·lectius que van participar en el procés de debat
de la reserva, defensant posicions antagòniques: l’entitat
ecologista Arítjol-Salvem el
Crit i el Fòrum Social del Litoral Gironí. Els dos van coinci-

dir en la mateixa diagnosi, si
bé per motius diferents. Per
part d’Arítjol, Eulàlia Gili va
destacar que estaven a favor
de la reserva, si bé la trobaven poc ambiciosa: “No volíem que fos només pesquera, sinó que fos més general i
inclogués també alguna re-

serva integral”. D’altra banda, el portaveu del Fòrum, Josep Rochés, va destacar que
ells estaven a favor de la reserva, però no del procés que
havia seguit: “S’ha de fer un
projecte consensuat de preservació, perquè hi ha molts
sectors relacionats”. ■

gues i els Ullastres serien
les zones on hi hauria una
restricció pesquera i on no
es podria fer cap extracció. El projecte tenia el vistiplau de bona part del sector pesquer, però en canvi
va generar moltes protestes entre altres sectors
com les activitats d’oci i recreatives, per exemple la
pesca submarina o esportiva, que quedaven molt
més limitats. Segons
Francesc Francisco-Busquets, al final s’havia arribat a “un consens del 99%,
amb un treball intens en-

tre el govern espanyol, la
Generalitat i tots els sectors implicats, malgrat les
reticències en el camp de
la pesca submarina i esportiva”.

regular i gestionar d’una
forma sostenible aquesta
part del litoral”, instant
l’Estat que trobi fórmules
per posar-la en marxa.
Per la seva banda,
l’Ajuntament de Palamós
no va voler fer declaracions fins que rebi la confirmació oficial de l’Estat.
En canvi, Xavier Ribera,
president de la Cambra de
Comerç de Palamós, va assegurar que cal un esforç
per protegir el medi ambient, i que “si s’acaba
aparcant s’hauran de buscar altres mesures”. ■

Reaccions territorials
L’alcalde de Calonge, Jordi
Soler, va defensar que el
projecte es tiri endavant:
“Hem de ser conscients de
la degradació progressiva
del litoral i de la necessitat
d’aturar aquest procés,
per això penso que la reserva marítima és imprescindible i necessària per
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ALT CAMP

Castells

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

Cop d’efecte de la Vella
amb la tripleta màgica

Redacció
VALLS

L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) ha posat a la venda una parcel·la de
125.000 m² de terreny per
a activitats logístiques al
polígon industrial de Valls
i és única en la seva grandària a la zona. L’Incasòl
ha presentat a la Firagost
el sòl industrial disponible, del qual destaca l’actuació a la zona del Palau
de Reig de Dalt, on la
multinacional Ikea té situat el magatzem logístic
per al sud d’Europa. L’institut té altres parcel·les de
menor superfície a la
venda al mateix polígon i
que estan incloses en el pla
de comercialització de
sectors destinats a activitats econòmiques i que,
per aquest motiu, tenen
beneficis econòmics directes i millores contractuals. ■

ÈXIT · Els de la camisa rosada estrenen el quatre de nou amb folre en la diada de Firagost
MILLORA · La Colla Joves descarrega el segon dos de vuit folrat de l’any com a millor castell
Roser Llagostera

C
VALLS

EDICTE

mana la tradició, tot i que no
semblava corregit del tot. I hi va
haver batalla de la bona. Remenat des del començament, es va
assentar una mica amb els dosos
col·locats, però la descarregada,
amb uns quarts al límit, va ser
d’infart. Aconseguien salvar-lo, i
deixaven ja segellada la victòria
contra l’etern rival.
En segona ronda, els vermells
completaven el seu millor cas-

ALT CAMP

Valls esponja la trama
urbana del barri antic
I.M.
VALLS

L’Ajuntament de Valls
afronta el segon gran esponjament urbanístic al
barri antic amb la construcció del centre cívic,
que acabarà el 2013. La
junta de govern va aprovar
el projecte executiu de
l’edifici de quatre plantes,

en què s’inclouen habitatges dotacionals, una plaça
de nova creació i un aparcament
subterrani.
L’obra, pressupostada en
3,3 milions d’euros, s’inclou en projectes finançats per la llei de barris i,
juntament amb la biblioteca, és un equipament estratègics en el pla de millora del barri antic. ■
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tell, el segon dos de vuit de l’any.
El treball que la colla està fent
amb el dos de nou es va notar sobretot amb la gran estabilitat del
folre. Van tancar l’actuació amb
el quatre de vuit. La Vella havia
fet el més difícil, però tenia pendent el cinc de vuit. Sigui pel
desgast en la defensa del quatre,
sigui per un cert relaxament en
tenir l’objectiu principal acomplert, el cinc de vuit també va ser

d’aquells que donen guerra. La
rengla no va treballar còmoda en
cap moment, i els segons de més
que va tardar la canalla a col·locar-se van fer que a la descarregada la catedral passés per més
d’un moment crític. Amb una
tripleta màgica que, segons el
cap de colla, havia d’arribar a la
Bisbal, la Vella avançava feina.
Proper pas endavant: gamma
extra per Sant Fèlix. ■

Ajuntament de
Castellcir
ANUNCI
En virtut del Decret d’Alcaldia número 176/2011,
de data 19 de juliol, s’ha aprovat el conveni signat
entre els Srs. Ignacio Gómez Morales i Francisco
Montaño Coca amb l’Ajuntament de Castellcir,
amb data 3 d’abril de 2009.
Els Srs. Ignacio Gómez Morales i Francisco Montaño Coca, un cop aprovat definitivament el
POUM, cediran a l’Ajuntament de Castellcir la finca situada al carrer Bonavista, 5 (parcel·la 55) de
la urbanització La Penyora, que s’haurà requalificat com a equipament, perquè aquest pugui desenvolupar l’activitat a què està destinada.
Es sotmet a informació pública, pel termini de vint
dies des de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en un diari
dels de major circulació, i durant aquest període
quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-lo per al seu coneixement i efectes oportuns.
Castellcir, 25 de juliol de 2011.
L’alcalde, Carlos Ibáñez Pueyo

EDICTE
L’alcalde president, mitjançant el Decret núm. 8476 de data 18 de juliol de 2011, ha
aprovat inicialment el “Projecte bàsic i executiu del nou equipament i millora de la
urbanització de la plaça de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat”, en el marc
d’actuació del Pla de Barris de la Maurina, amb un pressupost d’execució material del
projecte de dos milions tres-cents quatre mil sis-cents cinquanta-tres euros amb
vuitanta-dos cèntims (2.304.653,82 €), un pressupost de contractació sense IVA de dos
milions set-cents quaranta-dos mil cinc-cents trenta-vuit euros amb cinc cèntims
(2.742.538,05 €), un pressupost de contractació amb IVA de tres milions dos-cents
trenta-sis mil cent noranta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims (3.236.194,89 €) i un
pressupost per a coneixement de l’Administració de tres milions dos-cents setanta-sis
mil set-cents seixanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims (3.276.769,42 €). El termini
previst per a l’execució de les obres és de 13 mesos. (COAP 31/2011)
El document s’exposa a informació pública durant un període de TRENTA (30) DIES
comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial
de la Província i a la premsa local, i es pot consultar a les dependències de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori (c/ Pantà, 20, 2a planta).
Terrassa, 26 de juliol de 2011
Pere Navarro i Morera. Alcalde president

861922-1040252C

Àrea de Planificació Urbanística i Territori. Pantà, 20, 1a planta. Terrassa

La Junta de Govern Local, en sessió del
dia 15 de juliol de 2011, ha adoptat, entre
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el
“Projecte d’execució de millora de la urbanització de la Plaça de l’Olivera, carrer Vinaròs, Passatge de l’Olivera i la resta de
l’entorn dels blocs de Vitasa, en el marc
d’actuació del Pla de Barris de La Maurina”, redactat per SCOB Arquitectes, SCP.
en data febrer de 2011, amb un pressupost total d’execució material de sis-cents
vint-i-quatre mil cinc-cents quinze euros
amb noranta-sis cèntims (624.515,96 €),
un pressupost d’execució per contracte de
set-cents quaranta-tres mil cent setantatres euros amb noranta-nou cèntims
(743.173,99 €) (IVA exclòs) i de vuit-cents
setanta-sis mil nou-cents quaranta-cinc
euros amb trenta-un cèntims (876.945,31
€) (IVA inclòs), i un pressupost per a coneixement de l’Administració de vuit-cents
setanta-nou mil dos-cents setanta-cinc euros amb onze cèntims (879.275,11 €?). El
termini d’execució de les obres es preveu
que sigui de quatre mesos i mig (4,5 mesos). Aquestes obres estan incloses en el
marc de la millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, Pla de Barris (COAP 23/2011).

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes,
o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciósadministratiu, en el termini de sis mesos.
Ambdós terminis començaran a comptar
des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte. No obstant això, pot interposar-se qualsevol altre recurs que s’estimi
convenient.
Terrassa, 18 de juliol de 2011
Alfredo Vega López
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i
Serveis Generals

861922-1040238C

Dues actuacions: el 4 de 9 amb folre de la Colla Vella i el 2 de 8 amb folre de la Colla Jove ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

134425-1040257C

om el dia de Sant Joan
però amb els colors
capgirats, ahir la plaça
del Blat no va viure un
veritable duel, sinó
més aviat dos partits un al costat de l’altre. La Colla Vella arribava a Firagost amb un programa molt ambiciós, amb el primer quatre de nou de la temporada com a màxim repte. La Joves, amb alguna absència que els
impedia atacar el cinc de vuit i
un mes de juliol molt més fluix
que el dels rosats, tenia per objectiu començar a fer els primers
passos d’un mes d’agost en què
vol tornar a plantar cara.
Esperonats per la bona actuació a Vilallonga diumenge passat, els de la camisa rosada van
apostar pel tres de nou per obrir
plaça. A diferència del de diumenge, aquest cop el castell va
ser oli en un llum. La Joves va
triar el tres de vuit com a castell
de sortida, una construcció que
tenen perfectament a l’abast,
però que va ser important descarregar amb comoditat perquè
a la Bisbal ha de pujar un pis, segons es marca Joan Barquet, el
cap de colla.
Arribada la segona ronda, el
quatre de nou es resistia als de
Manel Urbano. Després de dos
peus desmuntats amb el mateix
defecte, en el tercer intent el
castell va tirar amunt, tal com

L’Incasòl ven a
Valls naus
destinades a la
logística

|
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BAIX EBRE

TERRES DE L’EBRE

Targetes de
circulació per als
veïns del nucli
antic tortosí

Les indústries pagaran el
doble pel cànon de l’aigua

L.M.
TORTOSA

Els veïns del nucli antic
de Tortosa, que viuen en
carrers on s’ha prohibit el
trànsit rodat, podran disposar d’una targeta de circulació que els permetrà
accedir al seu habitatge
amb vehicle per fer tasques de càrrega i descàrrega. L’Ajuntament ha dividit el nucli antic i el centre de Tortosa en tres zones, cadascuna d’un color
(groga, blava i roja) on es
fixen els carrers per on els
veïns poden circular, però
en cap cas estacionar. La
catedral i els entorns és
una de les zones, i les altres dues són la plaça dels
Dolors i carrers adjacents
i el carrer Sant Blai i voltants. “Posem en marxa
una iniciativa que respon
a la inquietud dels veïns
del nucli antic des que
s’ha ampliat la zona de
vianants”, va manifestar
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
La targeta s’ha de sol·licitar a la policia local i per
obtenir-la és necessari està empadronat al barri
d’influència. “La fórmula
és adequada i fa compatible viure al nucli antic i
circular-hi”, va assenyalar el president de l’Associació de Veïns Centre
Nucli Antic, Josep Baubí.
L’Ajuntament de Tortosa
considera que el volum de
vehicles que s’acolliran a
aquesta iniciativa no serà
massa elevat i que, en
qualsevol cas, serà perfectament compatible amb
el trànsit de persones. ■

a El govern de la Generalitat elimina un coeficient reductor que s’aplicava sobre el cànon de
l’aigua a la part catalana de la conca de l’Ebre a ICV ho considera una “injustícia flagrant”
Lurdes Moreso
TORTOSA

El cànon de l’aigua ja no serà més barat a les Terres
de l’Ebre que a la resta del
país. La proximitat de l’aigua que facilita el subministrament i evita quilòmetres de canonades, juntament amb el fet que la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) finança
bona part de les actuacions de sanejament han
justificat durant anys
l’existència d’un coeficient reductor que s’aplicava sobre el cànon de l’aigua dels usuaris catalans
de la conca de l’Ebre. Un
coeficient que era del 0,5
en el cas d’ús industrial i
del 0,7, en el domèstic.
Aquesta deducció desapareixerà del rebut de l’aigua
en els pròxims tres anys i
el 2013 el coeficient serà
de l’1, com a la resta del
país. Així ho va aprovar el
Parlament de Catalunya
en la llei d’acompanyament dels pressupostos, a
proposta de CiU i amb els
vots favorables del PP. Enguany el coeficient passarà a ser del 0,90 en l’ús domèstic i del 0,7 en l’industrial, de tal manera que en
el proper rebut de l’aigua
ja hi haurà un fort increment del cànon de l’aigua.
A més, la desaparició del
coeficient reductor s’afegeix a la pujada general del
cànon de l’aigua al país, que

La proximitat del riu no evitarà que a l’Ebre el cànon de l’aigua s’incremente ■ L.M.

La xifra

—————————————————————————————————

La frase

—————————————————————————————————

“No volem un tracte preferent”

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

78
per cent s’incrementarà el
cànon de l’aigua per una família de 3 persones amb un
consum de 18 m³ mensuals.

en alguns casos supera el
50%. “Una indústria de les
Terres de l’Ebre pagarà
més del doble pel cànon de
l’aigua”, va denunciar ahir
durant una roda de premsa
el president d’ICV a les
Terres de l’Ebre, Jaume
Forcadell, que va compa-

“Un dels atractius de
l’Ebre és la
disponibilitat d’aigua a
un preu raonable. I
ara desapareixerà”
Jaume Forcadell
PRESIDENT D’ICV A LES TERRES DE
L’EBRE

rèixer acompanyat per
l’expresident de l’ACA, Daniel Pi. ICV considera que
aquest increment restarà
competitivitat a l’Ebre respecte a la resta del país i insisteix a mantenir la bonificació per afavorir l’equilibri territorial. ■

ICV iniciarà contactes amb la
resta de forces polítiques per
reconduir la situació i que les
Terres de l’Ebre recuperen la
bonificació del cànon de l’aigua. “No volem un tracte preferent, però no podem permetre que amb tots els problemes d’abastament que tenen a Barcelona, el cànon de
l’aigua sigui el mateix”, va
manifestar Forcadell. Des
d’ICV es mostren sorpresos
que els empresaris ebrencs
no hagin reaccionat davant
aquest encariment i reclamen als dirigents de CiU i del

PP que exigeixen al govern
un millor tracte fiscal per a
l’Ebre. “Demanem a la gent
de CiU que s’espavile perquè
de moment no hem sentit
protestar ningú, ni per aquest
tema ni per altres com les retallades a la sanitat o la vegueria”, va dir Forcadell. L’eliminació de la bonificació
s’afegirà a municipis com
Sant Carles de la Ràpita a
l’encariment de l’aigua del
CAT, ja que el govern també
ha suprimit la partida que
evitava una doble tributació
pel minitransvasament.

BAIX CAMP

MONTSIÀ / BAIX CAMP

Pla intensiu a
Reus de neteja
de pintades

Amposta i Cambrils
reivindiquen l’INEFC

—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Reus ha engegat una campanya exhaustiva per eliminar les pintades
de les parets, sobretot als
carrers del centre. Les tasques s’acabaran el 12 de setembre. L’alcalde, Carles Pellicer, va denunciar ahir que
aquesta feina suposa una
despesa important pel consistori, que el 2010 hi va destinar 146.000 euros. ■ G.P.
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L.M. / G.P.
AMPOSTA / CAMBRILS

Els ajuntaments d’Amposta i Cambrils estan pendents de la decisió de la Generalitat sobre la implantació de l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya (INEFC), ja que està

previst que els dos termes
comparteixin
la
seu
d’aquests estudis universitaris. El projecte, però, podria perillar per la falta de
finançament públic. Amb
tot, el batlle d’Amposta,
Manel Ferré, diu que en
cap de les reunions amb el
secretari general de l’Es-

port s’ha descartat la iniciativa, ni s’ha plantejat
ajornar-la. Un endarreriment que ERC d’Amposta
acceptaria, si bé ha reivindicat que es mantinguen
els estudis públics per la
possibilitat que l’empresari Jordi Roche n’impulse
uns de privats a Tortosa. ■
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TARRAGONÈS

TARRAGONÈS

Tarragona vol pantalles
amb informació diària
sobre la qualitat de l’aire

El govern va intentar
alentir el pagament
de l’EOI de Tarragona

a Un ens veïnal ja ha fet la petició a la Generalitat i l’ha transmès a les empreses
químiques a Volen que s’instal·lin plafons a les vies pròximes als polígons industrials

a CiU volia

condicionar-ne el
finançament a la
disponibilitat de fons

A.P.
TARRAGONA

Sergi Casado

El grup de CiU al Parlament
de Catalunya va intentar
que el pagament del cost de
les obres de la nova Escola
Oficial d’Idiomes (EOI) de
Tarragona (que ha assumit
de moment l’Ajuntament a
l’espera que el govern li retorni), estigui condicionat a

TARRAGONA

Farts de conviure amb les
pudors procedents de les
emissions dels polígons industrials –principalment,
els petroquímics–, els veïns dels barris tarragonins
de Sant Salvador i Sant
Ramon han demanat a la
Generalitat que instal·li
pantalles que informin
diàriament de la qualitat
de l’aire i de fuites i incidents que obliguin a activar els plans d’emergència. La iniciativa, que ja
han fet arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat, té com a objectiu
que els plafons es col·loquin en les vies d’accés als
barris pròxims als dos polígons amb què cohabiten
els tarragonins: el nord,
amb afectació als barris de
Sant Salvador, Sant Ramon, Santa Isabel i Sant
Pere i Sant Pau; i el sud,
proper als nuclis de Campclar, Torreforta i Bonavista, entre d’altres.
La petició també s’ha
fet arribar al col·lectiu
d’empreses químiques de
Tarragona (AEQT), que
ha recollit el suggeriment,
tot i que, segons fonts de la
mateixa
associació,
“aquesta informació ja
existeix perquè l’adminis-

Una imatge de la fuita d’Ercros el juliol del 2009 ■ EL PUNT AVUI

tració la recull regularment”.
A més, des del col·lectiu
químic s’insisteix que la
relació amb les associacions de veïns és fluida,
“però que les competències les té l’administració”.
La justificació dels veïns
per tal de fer la demanda
resideix en el fet que, segons el seu portaveu, Pedro Sánchez, “molts dels
habitants d’aquests barris
no tenen accés a aquestes
dades i en una pantalla serien d’utilitat per a tota la
ciutat i per a la gent que
circuli amb els seus vehicles, com els cartells que hi

ha a les autopistes amb dades sobre accidents”.
Les males olors
Des de fa almenys quatre
anys, l’AEQT, la Universitat Rovira i Virgili (URV),
la Generalitat i els veïns
treballen per determinar
el grau de molèsties de les
males olors i també per esbrinar quina és la procedència de les pudors que
amenacen la vida quotidiana. Fins i tot una entitat veïnal va fer una crida
perquè es truqués de manera massiva al 112 per
denunciar les pudors. Després se’n va desdir. ■

La fuita d’Ercros
del 2009 va
crear alarma
—————————————————————————————————

Fa dos anys, arran d’una fuita
d’òxid de nitrogen procedent
d’Ercros totes les federacions veïnals de Tarragona
van presentar una queixa a
Protecció Civil per la manca
d’informació, la mala imatge i
la falta de seguretat i fiabilitat del pla d’emergència exterior del sector químic de
Catalunya (Plaseqcat). L’alcalde, Ballesteros, va trigar
37 minuts a ser informat.

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

Joan Josep Sardà

LA GALERIA

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

S

embla estrany, o no tant, que ningú no tingués clar que no podia
arribar mai a bon lloc una economia mundial on el negoci de vendre
fum passant-se papers d’uns a altres
fos quatre o cinc vegades més gran
que l’economia real del treball i de
l’empresa, que és la que teòricament
sustenta tot l’altre muntatge. En això
tots hem deixat fer, presos d’una consentida miopia que ha impregnat de
dalt a baix tota la societat.

Perquè el joc del Monopoli és divertit mentre dura, però sempre
l’acaba guanyant un de sol. Redreçar
aquesta dinàmica no es pot fer amb
continuats canvis de lleis dels mil parlaments existents, ni que sigui sota la
pressió de la gent que protesta acampada per les places. Els canvis reals
sempre vénen de dins. Cal utilitzar les
mateixes armes malèvoles del mercat per enganyar-lo.
Tal com s’ha avançat en alguns as-
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pectes del medi ambient o, com per
exemple va demostrar l’ONCE fa uns
anys, hem de tenir l’habilitat de fer
que sigui rendible als amos del cotarro una economia on l’home i la dona, i
no el simple benefici, siguin l’objectiu
central d’aquest antic joc de relació
entre els humans que és el comerç.
I això es fa posant gent independent a tirar el carro i explicant als
nostres fills que la tele i els videojocs
no són la realitat.

119170-1040305C

El joc del segle XXI

la “disponibilitat pressupostària” del govern de la Generalitat. Així ho va plantejar
el grup a la Comissió d’Ensenyament que es va celebrar
el passat mes de juny, al·legant que aquest any seria
impossible fer-hi front.
La proposta de CiU, però,
va quedar descartada després que tots els grups de
l’oposició la rebutgessin i donessin suport a una proposta de resolució presentada
pel PP i que insta el govern
català a assegurar la realització dels pagaments corresponents. ■
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La Paeria fa tancar de nit
les botigues del barri antic
a El canvi es deu a motius d’ordre públic, per queixes veïnals, i d’entrada durarà fins a final d’any a L’horari
comercial permès serà de 7.00 a 22.00 hores a Aquesta mesura s’afegeix a les inspeccions policials
Joan Tort
LLEIDA

Les botigues del centre
històric de Lleida han de
tancar obligatòriament
durant les nits, de 22.00 a
7.00 hores. La mesura, en
vigor des d’ahir, és fruit
d’un decret d’alcaldia que
s’acull a la llei d’horaris comercials del 2004 i que
permet establir aquestes
limitacions per raons d’ordre públic.
L’alcaldessa accidental,
Marta Camps, va explicar
que arran de les nombroses queixes veïnals i d’un
informe de la Guàrdia Urbana en què es recomana
la mesura, s’ha anul·lat
l’excepcionalitat a la qual
s’havien acollit desenes de
botigues del barri antic de
Lleida per poder obrir tota
la nit o gran part de la matinada. Es tracta de petites botigues d’alimentació, conveniència (que venen de tot una mica), basars i comerços similars.
Segons l’informe de la
policia local, s’ha pogut
comprovar la incidència
d’aquests comerços sobre
l’ordre públic, ja que “els
exteriors d’aquests establiments són lloc de trobada nocturna de persones que romanen a la via
pública i hi consumeixen
fins a altes hores de la
matinada”, cosa que genera molèsties per soroll,
aldarulls, baralles o con-

Un estudi diu que
millorar regadius
no estalvia aigua

Les aglomeracions al carrer Tallada són habituals i ara es volen evitar tancant comerços durant la nit ■ ACN

Les xifres

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

Ordre de tancament per a vuit locals

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

237

8

intervencions ha fet la Guàrdia Urbana en 18 mesos per infraccions per soroll, aldarulls o
baralles al barri antic de Lleida.

locals situats en tres carrers
de la zona han rebut ordre de
tancament per incompliment
de llicència o de salubritat.

sum de begudes alcohòliques al carrer.
La mesura és poc freqüent i, ara per ara, només
s’aplica en algunes zones
de Ciutat Vella de Barcelona durant l’estiu. En el cas
de Lleida, el decret limita
aquests horaris comer-

cials nocturns fins al 31 de
desembre, tot i que l’alcaldessa accidental va anunciar que si es creu oportú
es prorrogarà fins al 2012.
La Guàrdia Urbana ja va
informar ahir les botigues
de l’obligatorietat de tancar a les 22.00 hores. ■

La limitació dels horaris comercials al centre històric de
Lleida s’afegeix a una ofensiva municipal per posar ordre
al barri. La mesura es complementa amb actuacions
policials, més presència de
patrulles al carrer i inspeccions als locals.
Així, en els darrers 18 mesos s’han registrat 237 intervencions de la Guàrdia Urbana per molèsties a la via pública o incompliment d’horaris, i
els serveis d’inspecció de la
Paeria ja han obert 17 expedients per irregularitats en

PALLARS SOBIRÀ

Investiguen si un ós va
matar vuit cavalls

El poble de
Compte ja és
història

VIELHA E MIJARAN

Els veterinaris del Conselh Generau d’Aran clouran avui la investigació iniciada arran de l’aparició
de vuit cavalls morts a la
vall de Toran, entre les localitats de Les i Canejan.

Adif acabarà en sis mesos
l’aparcament subterrani de
l’estació del ferrocarril de Lleida, un equipament que té un
cost de 3,4 milions i que disposarà de 531 places. L’estructura i els accessos ja es
van executar en una primera
fase i la nova inversió permetrà finalitzar l’obra i posar en
servei el pàrquing. Provisionalment s’habilitarà una plaça
a la superfície mentre no es
construeix el centre comercial
Viàlia.■ J. TORT

PLA D’URGELL

VAL D’ARAN

D. Marín / ACN

Pàrquing subterrani
de 531 places a
l’estació de Lleida

Els animals havien caigut
per diverses zones, possiblement fugint d’un perill.
La resta del ramat estava
espantat. Els ramaders
sospiten que el culpable és
algun exemplar d’ós bru i
reclamen que es faci marxa enrere en la seva reintroducció al Pirineu. La
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presència de l’ós obliga els
ramaders a posar vigilància als ramats quan abans
no calia. Fonts del Conselh
Generau, però, van dir
ahir a aquest diari que fins
que els veterinaris no enllesteixin l’estudi no es podrà assegurar si ho va fer
un ós. ■

—————————————————————————————————

Ja s’han enderrocat les cases
del nucli de Compte, al nord
del poble, per les obres de la
variant de l’N-260 a Gerri de la
Sal. Al poble encara hi quedaven dues cases habitades, una
d’elles tot l’any per una veïna
que havia fet reformes per
obrir-hi un restaurant. Des
d’ahir, tot és runa. Les obres
de la variant duraran tres
anys. ■ MARTA LLUVICH / ACN

comerços i bars per incompliments en matèria de salubritat o defectes en la llicència.
D’aquests expedients, n’hi ha
vuit que ja s’han resolt amb
un decret de tancament cautelar de l’establiment. Es
tracta, segons l’Ajuntament,
de botigues de conveniència,
basars, bars i perruqueries situades als carrers Boters, Tallada i Sant Carles, dels més
conflictius del barri antic.
La prostitució, en canvi, és
l’àmbit que l’Ajuntament i la
Guàrdia Urbana tenen més
dificultats per eradicar.

En contra del tòpic, la modernització dels regadius no estalvia aigua. És la conclusió de
la tesi doctoral de Lluís Cots,
professor d’enginyeria agroforestal a la Universitat de
Lleida. Cots ha estudiat els
regs del canal d’Urgell i ha
conclòs que, amb regs d’aspersió i goteig, s’ampliarien
els regadius, cosa que incrementaria la demanda, i no retornaria al riu l’aigua sobrant,
com passa ara.■ REDACCIÓ

VAL D’ARAN

Manifest unitari a
la vall en defensa
de l’aranès
Els partits presents al Conselh Generau (CDA i UA) han
consensuat un manifest contra el recurs d’inconstitucionalitat de la llei de l’aranès
anunciat pel govern de l’Estat.
També han consensuat els
fonaments jurídics que exposaran al Tribunal Constitucional per defensar la llei. El manifest s’aprova avui amb la
presència del conseller de
Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell.■ D.M.
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Cultura i Espectacles
La Càtedra Josep Pla i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG
organitzen un seminari sobre l’edat d’or del periodisme català d’entreguerres

Manobres i paletes
Eva Vàzquez
GIRONA

A l’Homenot que va dedicar a l’erudit i aventurer
menorquí Sadurní Ximénez, Josep Pla es referia a
una antiga manera d’entendre el periodisme per la
qual la transmissió immediata d’una notícia era un
problema relatiu, comparat amb el seriós, l’obsessiu assumpte de dominar
un tema qualsevol en tota
la seva complexitat. Es
tractava de saber mirar els
esdeveniments per darrere, com Ximénez, com si
s’examinés el revers d’un
tapís, per “sentir el gust de
la vida, que és amarg quan
el sabor no és de cendra”.
Pla, que més d’un cop va
referir-se en termes desgraciats i sinistres als anys
que va donar al periodisme, no s’enganyava pas,
però, respecte a la seva eficàcia en el camí cap a la
professionalització de l’escriptor, a pesar que per ell
l’articulisme seria sempre
el parent pobre de la literatura, oficis del mateix color, especificava, en què “el
periodista és el manobre, i
el literat és el paleta de la
mateixa construcció”. De
l’estreta relació que va
unir periodisme i literatura i dels efectes d’aquesta
aliança en l’escriptura mateixa i en les estratègies
culturals de principis del
segle XX tractarà el seminari internacional Coses
vistes, coses llegides.
L’edat d’or del periodisme
literari a Catalunya, Espanya i Europa (19061936), que se celebrarà el
setembre vinent a la Universitat de Girona (UdG).
Organitzat per la Càtedra Josep Pla i l’Institut de
Llengua i Cultura Catalanes, el seminari, convocat
per als dies 14, 15 i 16 de
setembre a l’Aula de Música de la Facultat de Lle-

Eugeni Xammar, als anys vint, i Gaziel, a la dreta, retratat al seu despatx el 1931. ■ ARXIU JOSEP BADIA / ARXIU GAZIEL

tres, es planteja una reflexió sobre la frontera difusa entre discurs periodístic i discurs literari que va

La trobada
rescata de l’oblit
l’aventurer,
espia i reporter
menorquí
Sadurní Ximénez

néixer en el període d’entreguerres i que va produir
a Catalunya, en consonància amb el periodisme europeu del moment, personalitats d’una enorme singularitat com el mateix Josep Pla, Agustí Calvet Ga-
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ziel, Eugeni Xammar, Just
Cabot, Manuel Brunet o
Domènec Guansé, però
també personatges tan
fascinadors i encara tan
desconeguts com Sadurní
Ximénez (Maó, 1853-París, 1933), cronista de la
tercera carlinada, estudiós de la cultura bizantina, traductor de Txèkhov,
agitador, aventurer, espia
a la Rússia tsarista, agent
del negus Menelik durant
la guerra d’Abissínia, un
rodamón, un solitari, a qui
el seminari reivindicarà a
través del retrat que en
presentarà Miquel Àngel
Limón, de l’Institut Menorquí d’Estudis.
No és l’única figura, tot i
que sí la més enigmàtica,
que contribuirà a recuperar aquesta trobada que
pren el nom d’un dels llibres més coneguts de Pla,
mestre indiscutible en

La data

—————————————————————————————————

14.09.11

El seminari se celebrarà del
14 al 16 de setembre i serà inaugurat amb una conferència
de Myriam Boucharenc.

aquest ofici que consisteix, afirmava, a prescindir de tota emoció per
aconseguir veure el món,
aquesta cosa ”callada, fosca, inextricable”, com
“una lluita d’aranyes i de
mosques”. També Just Cabot, de qui aquest any tan
discretament es commemora el centenari, Domènec Guansé, Joan Estelrich, Gaziel i Brunet seran
objecte de revisió al llarg
del seminari, a càrrec d’especialistes com ara Lluís

Costa, Montserrat Corretger, Xavier Ferré, Jordi
Amat, Francesc Montero,
Quim Torra, Sílvia Coll-Vinent o Joan Ramon Resina, que abordarà l’aportació periodística de Pla a la
llum de la hibridació entre
crònica i memòria.
Amb l’objectiu de rastrejar els models literaris
europeus dels quals van
poder servir-se tots ells, de
dilucidar quines noves formes d’escriptura inauguren i fins a quin punt van
contribuir a construir la
imatge de l’intel·lectual
modern, el seminari serà
inaugurat per Myriam
Boucharenc, de la Universitat de Nanterre, especialista en els vincles entre literatura i periodisme,
amb la conferència L’escriptor-reporter al cor
dels anys trenta, una visió
europea que completaran

les intervencions d’Antoni
Martí Monterde (‘Telegrames de l’ànima’. La desaparició del centre en el
periodisme literari centreeuropeu), i Carolina
Moreno (El periodisme literari del nord d’Europa).
Així mateix, es dedicarà una sessió, l’últim dia, a
explorar el naixement de
la comunicació de masses
en el primer terç del segle
passat, amb les aportacions de Joan Manuel
Tresserras i Francesc Canosa. El seminari es clausurarà el 16 de setembre
amb una visita guiada a
l’exposició A l’ombra de
Josep Pla. Cinc escriptors
periodistes gironins de la
República, que recupera,
a la Fundació Pla de Palafrugell, l’obra de Claudi
Ametlla, Manuel Brunet,
Agustí Cabruja, Jaume
Gascon i Emili Vigo. ■
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El fons d’armari dels músics catalans

Lliguen moda i pop cat
M.J. Jordan
@MarijoJordan
Barcelona
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Resulta estrany. Quan
dius que vols fer una anàlisi de l’estil de vestir dels
grups que lideren el nou
boom català musical tothom et mira amb un somriure de sorpresa. A qui se
li acut intentar parlar de
moda amb uns joves creadors que semblen no dedicar-hi ni cinc minuts a
pensar què s’han de posar
damunt l’escenari? Tinc
una resposta preparada:
Qualsevol tria de roba que
fem és una manera de definir-nos, d’emmarcar-nos
dins d’un grup, d’una cultura… Fins i tot quan agafem el primer que trobem
estem decidint una manera de mostrar-nos davant
del món. És com la política. Passar d’anar a votar
no significa passar de la
política. És també una
elecció amb conseqüències polítiques. Així doncs,
què podem dir dels dos líders indiscutibles del panorama actual, els Manel i
els Amics de les Arts (hereus d’Antònia Font) en
matèria de moda? Doncs
que la seva no-tria estilística és també una tria.
La seva és una aposta
per la senzillesa, per traslladar a la roba el mateix
contingut de normalitat
de les seves lletres. Hi ha
quotidianitat en les històries que expliquen del dia a
dia, de gent normal i corrent, i també en els seus
confortables jerseis de ratlles, samarretes sense logos i texans gastats. Van a
to amb la seva personalitat artística i alhora no
destaquen més que el que
realment els importa, el
contingut de les seves cançons. És això un retorn a
l’esperit del folk rock? Els
podríem comparar amb la
cara més amable del moviment hippy? Dylan, Simon & Garfunkel… Potser sí, però mai seran assimilables a la rebel·lia que
destil·laven altres contemporanis com un Jim
Morrison o una Janis Joplin ara tan d’actualitat
per haver mort amb els
mateixos fatídics 27 anys
d’Amy Winehouse. Vull

saber què n’opinen però
no els ho puc preguntar
perquè uns estan de gira
concentrats i els altres fora de gira, o sigui, desconcentrats.
Per tant, només dedueixo: els Manel i Els Amics
de les Arts han nascut en
una societat democràtica,
enmig de l’oasi català, han
rebut bona formació i connecten emocionalment
amb tota una generació.
Algú em diu que són una
mica hereus de Sisa (potser els faltaria una mica de
surrealisme galàctic) que
podrien ser definits com a
neokumbaiàs, i busco referències xirucaires en les
seves lletres. M’aturo en la
cançó Aniversari dels Manel i trobo aquest bonic
fragment: “Escalar les sanefes del teu vestit i falcar
el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l’espatlla i seure en un botó…”
Destil·la tant de costumisme que un es pregunta si la modernitat
ara passa pel retorn
als orígens. Back to
the basics. Els temps
de crisi és el que tenen. Un se’n va a la
guerra i quan estan a punt de matar-lo no pensa
a viatjar a la
Lluna, pensa
a fer-li un fill a
la Margarida. Us
sona?
Els Manel
diuen
que “els
guapos són
els raros” i
els
Amics
adoren JeanLuc Godard perquè “no
atén a cap mena de moda
ni cap mena de cànons”.

No és gaire
habitual que els
grups catalans
s’interessin per
buscar un estil
propi de vestir
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Això dóna pistes.
La nostàlgia dolça dels
primers en els segons és
ironia divertida: intenten
fer de superherois (“però
amb els calçotets per fora
no em deixaven entrar enlloc”) i en el videoclip d’A
vegades (Castafiore
Cabaret) vesteixen d’anar per
casa per dir-li
a la seva noia que ho
senten
molt si toleren la
brutícia,
o se’ls cremen les
torrades. I
prometen
que aprendran “a somriure a ca ta mare”. Qui no

s’identifica amb ells? Tots
van en perfecta sintonia
amb la gent del carrer
(malgrat que el fan Pep
Guardiola sigui un home
fashion) i el públic els adora (el 2010 Manel va vendre 30.000 còpies
del primer disc
i Els Amics
15.741) però això no
treu que
costi
imaginar el

fenomen fora d’aquí.
Si una cosa m’han fet
saber els Manel és que no
tenen una identitat estilística com a grup, que Martí
Maymó, Guillem Gisbert, Arnau Vallvé i Roger Padilla són “quatre
individus independents”.
Curiós. Si repassem els
grups mítics ens adonem
que els seus noms van associats a una estètica molt
potent: Madness, Kiss, els
Rolling… i els catalans, en
temps de bona collita, passen de la imatge. Gemma Ruiz en un
Enderrock denuncia “la dictadura del pengim-penjam,
del jersei esllenegat a l’hivern, del texà
que va tot sol
a la rentadora tot l’any,
de la camisa
oficialment
rebregada” i
“l’abús de la
samarreta”
en les nostres bandes.
La periodista es pregunta si fa
menys músic dur
una

camisa ben planxada com
els Beatles i pel que fa als
homes tot repassant Enderrocks troba algunes excepcions com Xarim
Aresté, de Very Pomelo, i
evidentment David Carabén (Mishima) que, encara que a ell li costi parlar
del tema, s’ha fet popular
perquè du patilles com Elvis i unes Ray-Ban d’aquelles que van néixer amb els
aviadors militars nordamericans i que ara s’associen a homes durs, com
Clint Eastwood o Russell Crowe.
Dorothée Taurel, que
s’encarrega de repassar
looks a l’Enderrock (tasca
complexa!) des de fa 4
anys n’ha trobat altres,
com Joan Masdeu (sent
passió per les pinzellades
retro), els Mine! (que busquen peces exclusives a
botigues de segona mà i
s’inspiren en el glam-rock)
o l’Albert Gil, un mod
etern perquè els 60 “són
l’exaltació del mite adolescent”. Això ens recorda
que a casa nostra hi ha un
exemple
d’estètica
d’aquesta època molt potent: les Pepper Pots, tres
noies gironines que beuen
directament de les girl
groups com feia la ja llegendària Winehouse però
elles en línia
neta. Revisiten els estilismes de
cantants
com The Supremes amb l’ajuda de la
dissenyadora
Carme
Puigdevall i es col·loquen
peces curioses com una
versió del vestit que Yves
Saint Laurent va fer inspirant-se en els quadres de
Mondrian. Creuen que
tot el que es va fer en aquella època mítica és original, únic, i que no passa
mai de moda. Retro total
però intencionadament.
Perquè no podem ser
injustos. Hi ha intèrprets,
especialment noies (com

Manel
b Guillem Gisbert, un dels components del grup, en plena actuació
amb un jersei de llana de ratlles tan
rústic i intimista com l’ukelele
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talà?
destaca Gemma Ruiz) que
es treballen el seu look. La
delicada Helena Miquel,
per exemple, a qui hem
vist cantar amb Facto Delafé y las Flores Azules
amb faldilla tutú molt Sarah Jessica Parker i més
minimalista quan ho fa
amb Élena. “És una mica
poppy, com una princesa
dolça que li agraden els detalls delicats i comprar en
botigues petites de Gràcia”, apunta l’estilista Taurel. Igualment l’Anna
Roig li ha explicat que
quan està en escena es vol
sentir guapa. Viure a França li ha aportat un gust per
la roba (obvi) i s’esforça a
trobar el seu estil amb boines de llana d’angora, faldilles prisades…
També les Aias, un grup
que sona a ritme més punk
que pop, tenen tocs afrancesats en el seu vestuari,

Helena Miquel
b La cantant és refinada, delicada i una mica
afrancesada a l’hora de
triar la roba. Actua amb
Facto Delafé y las Flores Azules i amb el grup
Élena, al qual correspon
la foto. Una cuidada i
moderna estètica minimalista en groc per al
seu disc ‘D’herois i
desastres’ (2011)

Una agulla o passador d’os, trobat a les excavacions del
19è Camp de Treball d’Arqueologia ■ EL PUNT AVUI

Venus de
Montsoriu

Manel i Amics de
les Arts
vesteixen la
mateixa
quotidianitat
que canten

Es troben a Arbúcies
més d’un centenar
de peces medievals
d’ús quotidià
Redacció
ARBÚCIES

Amics de les Arts
b Joan Enric Barceló, Eduard Costa, Ferran Piqué i Dani Alegret convertits en
uns coloristes excursionistes amics de la llana i els anoracs de plomes en una
imatge promocional del seu últim disc, ‘Bed & breakfast’, el 2010

amb peces comprades a
Comptoir des Cotoniers
que combinen amb altres
low cost. Han fet seus els
aires de llenyataire fashion i busquen solucions
per anar sexi i poder tocar. Per exemple canviar
les minis per shorts davant la bateria. En canvi,
Bikimel opta per ser una
Janis Joplin catalana amb
cuir i puntes negres, i a
més reconeix que
sent fascinació per la
roba. “A Catalunya
hi ha intèrprets
gens preocupats
per la imatge, altres que tenen por
de vestir-se, de reconèixer
que passen una estona davant el mirall (malgrat que
ho fan), i per fortuna també n’he trobat bastants
que tenen una relació saludable amb la moda”, constata Taurel. No està tot
perdut.
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Pepper Pots
b Les noies d’aquest grup gironí beuen directament dels
sixties, com la seva música.
Aquí un disseny inspirat en el
vestit amb què Saint Laurent va homenatjar Mondrian el 1965

Els joves participants en el
19è Camp de Treball d’Arqueologia, que té com a objectiu col·laborar en la investigació i recuperació
del passat del castell de
Montsoriu (Arbúcies, Breda, Sant Feliu de Buixalleu), han desenterrat més
d’un centenar d’objectes
d’ús quotidià de l’època
medieval, en la campanya
que va acabar dilluns passat. El camp, un dels més
antics del país, està organitzat pel Consell del Jovent d’Arbúcies i dirigit
per tècnics del Museu Etnològic d’Arbúcies, La Gabella. Hi han assistit una
vintena de participants de
països d’arreu del món,
com ara Turquia, el Japó,
Sèrbia, Rússia, el Canadà,
França i Alemanya.
El treballs d’excavació
han consistit a donar continuïtat als ja començats
l’any 2010, que van permetre enretirar nivells
d’enrunament modern
mitjançant
l’excavació
dels nivells de reompli-

ment d’una habitació de
més de 40 m², adossada a
la muralla oest i situada a
la zona de magatzems del
pati d’armes. L’excavació
en aquests nivells ha permès la descoberta de més
d’un centenar d’objectes
datats en l’època medieval, del final del segle XV i
principi del XVI. Es tracta
d’objectes d’ús quotidià,
com ara plats, escudelles
decorades en blau català,
fragments de vaixella italiana i objectes metàl·lics i
de vidre, que completen la
troballa de la vaixella de
més de 400 objectes feta
l’any 2007. Les noves incorporacions en aquest
fons, el converteixen, segons Jordi Tura, director
del Museu Etnològic del
Montseny, en “el més rellevant localitzat mai al nostre país”. Tura considera
que les troballes “aporten
una informació valuosa
sobre la vida quotidiana de
la darrera fase, en què el
castell va ser propietat
dels vescomtes de Cabrera”. Dels objectes localitzats, en destaquen unes tisores, un ganivet i l’empunyadura d’una espasa
(tots metàl·lics), així com
una agulla o passador d’os
batejat com la Venus de
Montsoriu. ■

|

44 Cultura i Espectacles

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’AGOST DEL 2011

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

Crònicacinema
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Serra a Locarno
Els fills d’Agustí Centelles, Sergi i Octavi, al costat d’una
fotografia del seu pare, a la Fontana d’Or de Girona ■ ARXIU

Recuperar
Centelles
El conseller de
Cultura també creu
que el seu arxiu
hauria d’estar aquí
Redacció
BARCELONA

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, no dóna
ni per tancat ni per perdut
el pla que té la Generalitat
per recuperar l’arxiu Centelles, tot i l’oposició que ja
han manifestat els hereus
del fotoperiodista, Sergi i
Octavi. En una entrevista
a Catalunya Ràdio, el conseller va emfasitzar que algunes col·leccions fotogràfiques vinculades a Catalunya, com és el cas, a
més del de Centelles, del
fons Balcells, haurien de
tornar al seu “lloc natural”
perquè és on han estat
configurades.
Mascarell va assegurar
que li sembla “insòlit” que
en un estat puguin donarse competicions entre les
administracions per crear
patrimoni i comprar colleccions privades. Amb

clara al·lusió a la compra
de l’arxiu Centelles –que
els seus fills van dipositar a
Salamanca–, ha criticat
l’administració espanyola
per fer “competència deslleial” i utilitzar els diners
de tots els ciutadans
–també els dels catalans,
ha subratllat– per comprar fons fotogràfics.
Mascarell no ha descartat la creació d’un centre
nacional de fotografia,
malgrat l’opinió contrària
del Consell Nacional de la
Cultura i les Arts (Conca),
perquè ha recordat que els
llegats dels grans fotògrafs
estan molt dispersos i que
alguns continuen en mans
de les famílies.
En relació amb els museus del país, d’alguns dels
quals darrerament es rumoreja que seran replantejats, Mascarell va indicar que “no s’està parlant
de tancar res”, tot i que
pensa que tots els equipaments han de tenir un programa d’usos clar que
aporti valor al patrimoni
existent. ■

El festival de cinema de Locarno,
considerat un dels
més importants
d’Europa en proÀngel
postes de cinema
Quintana independent, presentarà la propera
setmana dues pel·lícules d’Albert Serra: Els noms de
Crist i El Senyor ha fet en mi meravelles. Malgrat les referències religioses
que envolten els dos títols, les propostes de Serra parteixen de camins
diferents, però s’emmarquen en un
clar desig de trencar les barreres imposades pel mercat del cinema, per
obrir-se cap al territori de l’art i qüestionar-lo. Les dues propostes sumen
prop de sis hores de radicalitat cinematogràfica i demostren que, després dels dos llargmetratges que el
van donar a conèixer internacionalment –Honor de cavalleria i El cant
dels ocells–, el camí que dibuixa actualment Serra continua ple de sorpreses. Les dues pel·lícules van ser
ideades com obres menors, però són
dues de les millors i més estimulants
creacions audiovisuals produïdes a
Catalunya els darrers temps.
Els noms de Crist va ser ideada
com un encàrrec del Macba i va ser
estrenada al març dins l’exposició titulada Esteu a punt per a la televisió?,
en què es buscaven les correspondències entre televisió i art. Serra va
rebre l’encàrrec d’una peça expositiva, però va acabar dissenyant una
mena de serial televisiu de 14 capítols
rodat íntegrament dins de l’espai del
Macba. El seu argument se centra al
voltant d’un complot per produir una
determinada pel·lícula. Cada capítol
té com a referència un text poètic de
Fray Luis de León i s’hi barregen els
jocs de relacions iròniques entre els
personatges amb la presència
d’imatges d’arxiu de pel·lícules clàssiques prèviament manipulades. El resultat es podria definir com un intent
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Albert Serra serà al festival de Locarno per partida doble ■ ANDREU PUIG

d’apropament al cinema de Jacques
Rivette –en què els duets entre personatges que són víctimes d’un complot abstracte tenen sempre un paper destacat– amb manipulacions
d’arxiu a l’estil de cineastes experimentals com ara Ken Jacobs.
En canvi, El Senyor ha fet en mi
meravelles és una producció nova,
pensada per formar part del projecte
Correspondències, que serà presentat aquesta tardor al CCCB. Tots els
espectadors que creien que The hangover: part II és la comèdia de l’any
s’equivoquen, perquè ho és la nova
pel·lícula d’Albert Serra. Aquest cop,
el punt de partida és el rodatge d’una
pel·lícula a la Manxa. En cap moment
sabem de què va, ni què vol ser la
pel·lícula que es roda; només conei-

El cineasta presenta
en el festival suís
dues propostes
estimulants i originals

xem què passa entre els membres de
l’equip, mentre sentim la veu d’un director –el mateix Albert Serra– que
va donant ordres. A partir d’aquesta
premissa es van recreant un seguit
de situacions còmiques veritablement inspirades: un dels actors es
nega a actuar si no li porten una cervesa freda, i després el mateix actor
no es pot aixecar perquè ha tingut un
atac de pancreatitis pels seus excessos; un altre rememora els anys hippies a Califòrnia; el grup discuteix sobre la Romania de Ceausescu, i un
seguit de personatges s’atapeeixen
dins d’una furgoneta en una escena
que sembla que doni la volta a la famosa cabina dels germans Marx.
Serra explota i dóna forma a les notes
d’humor d’El cant dels ocells, mentre
proposa una pel·lícula formalment
exigent que fa un ús molt interessant
del fora de camp i proposa una ruptura de la linealitat narrativa per crear
una temporalitat en què les situacions retornen. El Senyor ha fet en mi
meravelles dóna la volta a la idea de
making of i sembla que es construeix
com la venjança amable del mateix
cineasta contra el making of d’El cant
dels ocells, rodat per Mark Peranson,
i titulat Waiting for Sancho.

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

Críticarock

Xavier Mercadé

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

El gremi del metall
Judas Priest,
Motörhead i Saxon
Palau Olímpic (Badalona), 2
d’agost

L

a fidelitat al gènere
del heavy metal té un
preu: haver de lluir
sense complexes tota la
ferralla possible a principis
d’agost i fer-ho, com un
acte de fe, al cau asfixiant,

fosc i calorós que és
l’Olímpic de Badalona. Però l’ocasió s’ho mereixia i
10.000 ànimes, segons
l’organització, van estar a
punt d’exhaurir les entrades ver veure tres primeres espases del metall més
clàssic.
Saxon van oferir una exhibició musculosa amb un
repertori ancorat en el pas-
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sat, però que sap sobreviure amb la dignitat dels vells
herois del metall. Com era
d’esperar, a Lemmy de
Motörhead cal donar-li de
menjar a banda. Tal i com
va fer al desembre al Sant
Jordi, van arrencar monolítics i, a tota potència i en
una hora d’actuació, només van tenir clemència
durant un evitable solo de

bateria. “No ho oblideu:
som Motörhead i toquem
rock & roll” va advertir
abans d’acomiadar-se amb
la tríada clàssica de Killed
by death, Ace of Spaces i
Overkill.
Però tothom tenia clar
que el paper de cap de cartell queia sobre els Judas
Priest que, amb el títol
d’Epitaph Tour, volien aco-

miadar-se dels seus seguidors. Va ser impossible no
quedar satisfet amb un
banquet de més de dues
hores on van repassar el
bo i millor del seu repertori. Sempre amb un Rob
Halford com a mestre de
cerimònies que es va permetre el vanitós luxe de
mostrar tot el seu fons
d’armari canviant-se de ja-

queta en cada cançó, i
amb unes flamarades i
efectes lumínics que van
fer pujar encara més la
temperatura del pavelló.
Que el seu públic no pateixi: Judas ja han anunciat
nou disc per al 2012 i algunes actuacions puntuals
per cotitzar a l’alça en el
sempre especulatiu sector
dels festivals.
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Quadern d’estiu De mica en mica, els diaris en format paper van perdent
lectors i, a mig termini, pot arribar el dia en què desapareguin... N’estem segurs?

Llarga vida al paper!
No faré un article criticant el
poder de les
noves tecnologies pel que fa
a la comunicaLluís Llort ció. No es tracta d’estar en
Barcelona
contra dels
diaris en format digital ni de
l’encaix aconseguit amb les xarxes socials per mantenir informats els usuaris de manera permanent. En aquest sentit, un
dels problemes és aconseguir
fer rendibles les informacions
que no escampen els mitjans
fins ara tradicionals, és a dir la
ràdio, la televisió i la premsa, el
sector que més pateix aquesta
baixada d’ingressos. Amb fer
rendible em refereixo a equilibrar la balança d’ingressos i despeses, no a fer-se rics.
I arribo allà on volia: reivindicar el diari en suport paper. És
cert que via internet tot és més
fresc, més actualitzat, més multidisciplinari, però també més
perillós, perquè tothom fica cullerada i una mentida vestida de
rumor s’escampa a una velocitat ultrasònica i després costa
un Messi desmentir-ho.
En paper, les notícies, les informacions, tenen valor, però
sobretot en tenen les opinions,
que no solen ser apressades i
permeten una absorció amb els
cinc sentits: el plaer de l’olor a
impremta, del tacte del paper,
del so de passar les pàgines, de
la lectura relaxada (el ritme en
suports digitals sol ser dinàmic,
diran alguns, estressant, diran
altres) i el gust, el gust... de l’es– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El vaixell dels diaris impresos en paper fa aigües per totes bandes, però esperem que encara floti força temps

Si desapareixen
els diaris de paper,
amb què caçarem
aquell mosquit
que ens esguerra
la migdiada?
Amb un teclat
d’ordinador?

morzar que assaborim mentre
llegim el diari un dissabte.
Un cop superat el que per a
molts serà una cadena de tòpics
arnats, n’afegiré uns quants
més de col·laterals, com ara,
què sacsejaran els mossos de
Pamplona mentre demanen
protecció a Sant Fermí abans
dels tradicionals encierros? Un
Iphone? Amb què intentarem
caçar aquell mosquit que ens esguerra la migdiada? Amb un teclat d’ordinador? Què posarem
a terra després de fregar? Pantalles de plasma espatllades?
Els usos que fem o que podem fer d’un diari de paper són
molt més amplis del que sem-

bla. Què posem al fons de la gàbia del periquito per netejar-la
de manera més pràctica? I seguint en la línia d’animals i d’higiene, les bosses de plàstic van
bé, però amb què es recull (qui
ho fa, que ni de lluny és tothom)
la caca calenta amb què el nostre gos ha decorat la vorera?
Sembla un sistema de postguerra, però per netejar vidres,
res com el paper de diari. I per
accelerar la maduració de tota
mena de fruites. Amb què hem
d’empaquetar les figuretes de
pessebre entre un Nadal i el següent? I els plats i gots quan ens
traslladem de pis? Podem comprar paper fi, sí, però no és tan

econòmic, a més, no embolicarem amb paper de ceba aquells
claus rovellats que l’avi ens va
fer prometre que no llençaríem.
Abans de pintar podem cobrir
els mobles amb llençols vells, és
cert, però com que no és habitual tenir-ne gaires, res com capes i més capes de diari.
I pel que fa a la canalla, serveix per crear sanefes amb figures retallades, per produir confeti reciclat, per construir titelles de paper maixé, estels, vaixells i barrets per a una festa.
A l’hora d’encendre una barbacoa o una llar de foc, què millor que uns quants bunyols de
paper de diari? O de barrets que
van sobrar de la festa del paràgraf anterior. I per posar sota
del cotxe o la moto que perd oli,
quin material més barat i absorbent podem aconseguir?
I què hem de treure de dins
de les bosses de viatge comprades a la fira si no són boles de
paper de diari, que podem reutilitzar per eixamplar les sabates
que hem comprat a la parada
del costat de la de la bossa?
Quin segrestador serà tan
poc glamurós de reclamar un
rescat amb un text escrit a l’ordinador i imprès a casa si es pot
enviar una carta amb les lletres
retallades una a una? On s’amagaran els detectius que vigilen
amants infidels? Darrere d’un
Ipad? I també li faran dos forats
per poder-hi veure a través?
Segur, estimats lectors, que
podreu afegir molts més usos a
un diari. Tot i que us demano
que no oblideu el principal: oferir notícies i opinions d’interès.

Sant Ermengol baixa
de la Seu a Barcelona

tant aquestes imatges juntament amb l’elaboració
d’un making off s’ha presentat l’espectacle a Andorra i Puigcerdà mostrant la importància social
i popular de l’obra.

miento de José Val del
Omar al Palau de la Virreina. El cineasta andalús
va passar per la Seu d’Urgell l’any 1963 i va fer
diversos enregistraments
de la representació del
Retaule de Sant Ermengol. Aquestes imatges es
poden veure ara a l’exposició de la Virreina. Aprofi-

Mig segle de Retaule
Les imatges també són
testimoni del més de mig
segle de representacions
que se n’han fet a la Seu.
La primera va ser el 1957 a
partir d’un text d’Esteve
Albert. Les principals novetats del 2011 són la millora del sistema d’il·luminació així com de la
representació. ■

Redacció
BARCELONA

Ahir es va presentar a Barcelona una altra edició del
Retaule de Sant Ermengol, una obra de teatre feta
amb veïns amateurs de la
Seu d’Urgell en què s’escenifiquen diversos episodis
de la vida de qui va ser bis-

be d’Urgell entre els anys
1010 i 1035. Aquest any
se’n celebra, per tant, el
mil·lenari i les representacions es faran entre els
dies 6 i 14 d’agost a la catedral de la Seu, on està enterrat el bisbe.
La presentació s’ha fet a
Barcelona tot aprofitant
l’exposició
Desborda-
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Un fotograma de la filmació que va fer del Retaule el
cineasta Val de Omar el 1963 ■ ACN

46

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’AGOST DEL 2011

Pochettino
pressiona per
definir el futur
d’Osvaldo

EL 9

El tècnic no s’imagina
l’equip sense el
davanter però diu
que si ha de marxar,
que se sàpiga ràpid

Altintop, el
primer
problema del
Madrid

La temporada no ha
ni començat i el turc
ja parla de marxar
perquè no se sent
ben considerat

El balanç de Zubizarreta. El director esportiu es mostra hermètic, recepta paciència pel que fa a l’estat de les
negociacions per la incorporació de Cesc Fàbregas i fa un resum de l’actualitat que afecta la part esportiva del club

Al Barça no hi ha presses
Sergi de Juan
BARCELONA

Andoni Zubizarreta té
molt clar quin és el paper
que ha de fer com a alt executiu del Barça quan
aquest es troba immers en
la negociació per un fitxatge d’extrema dificultat
com és el de Cesc Fàbregas: treballar en silenci i
tenir paciència perquè la
operació acabi sent tan favorable com sigui possible
al club. Amant de la discreció i fidel al seu estil, ahir
no va desvetllar res sobre
el punt en què estan les
converses amb l’Arsenal,
tot i la insistència dels periodistes. “No comentarem les negociacions per
Fàbregas, ja en tindrem
temps. Hem de deixar que
les coses passin sense ser
optimistes ni pessimistes”, va afirmar. El Barça
no té pressa per tancar un
fitxatge que acabarà caient com la fruita madura i
entén que si comença a
“retransmetre” les negociacions s’estarà faltant al
respecte al club propietari
del migcampista. Així
doncs, va receptar paciència a tots els que voldrien
veure Cesc ja amb la samarreta blaugrana. A Anglaterra, però, ahir s’informava que l’Arsenal té previst fer dues fotografies
oficials, una amb Cesc
amb el braçal de capità i
una altra sense ell i amb
l’holandès Van Persie com
a màxim representant de
l’equip. El jugador ahir es

Zubizarreta no va desvetllar cap novetat sobre el fitxatge de Cesc ■ EFE

va entrenar amb l’Arsenal
mentre espera notícies.
En la roda de premsa,
Zubizarreta va aprofitar
—————————————————————————————————

Cesc s’entrena
amb l’Arsenal,
però no sortirà en
la foto oficial
—————————————————————————————————

per fer un balanç sobre
tots els temes que afecten
la part esportiva del club,
que se centren sobretot en

la llista de baixes, ja que
tant Rosell com Guardiola
ja han deixat molt clar que
al marge d’Alexis Sánchez
i el possible fitxatge de
Cesc no hi haurà més altes. El director esportiu va
explicar que s’està buscant una sortida per a diversos jugadors, com és el
cas de Milito, Keirrison i
Hleb, i va reconèixer que
en el cas del bielorús la lesió en un genoll “dificulta
les coses”, mentre que en
el del brasiler va revelar

que s’exercitaria amb el
Barça B d’Eusebio mentre
no se li trobi un equip. El
davanter va costar al club
14 milions d’euros, no ha
debutat i ara s’entrenarà
amb el filial. Qui també podria sortir del club si arribés una bona oferta és Jonathan Soriano, malgrat
que Guardiola estava molt
satisfet amb la seva feina
fins que es va lesionar. En
qualsevol cas, si finalment
es queda tindrà fitxa del
Barça B, va afirmar Zubi-

zarreta, que va confirmar
que seran una majoria de
jugadors del filial els que
disputaran la copa de Ca—————————————————————————————————

Zubizarreta té
molt clar que s’ha
de tenir calma
amb Deulofeu
—————————————————————————————————

talunya. Pel que fa a renovacions, espera tancar aviat la d’Abidal, un cop parli
directament amb ell.

Calma amb Deulofeu
El director esportiu, que
es va felicitar pel bon paper dels jugadors del planter en la gira americana,
va demanar calma amb el
futur de Gerard Deulofeu,
a qui molts ja veuen com
una estrella. “Si en el cas
de Thiago, Guardiola va
dir que havíem d’anar piano, piano, amb Deulofeu
hem d’anar pianíssimo,
pianíssimo, amb tota la
tranquil·litat del món”, va
concloure. ■

Vilanova: “La nostra obligació és guanyar sempre”

Jeffren marxa sense guardar rancúnia a ningú

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

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

Una pretemporada més, Tito Vilanova treballa colze a
colze amb Guardiola perquè l’equip es posi el màxim
possible en forma per poder afrontar els reptes d’un
curs molt dur amb sis títols
en disputa. El segon entrenador blaugrana sap que
l’exigència torna a ser màxima. “No hi ha excusa que

valgui, estem al Barça i la
nostra obligació és guanyar
sempre”, diu. I el primer objectiu és la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid, un equip que continua
sent molt difícil de vèncer.
“Pel que he vist de pretemporada, és l’estil del Madrid
de l’any passat. Un equip
que es troba molt bé en el
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contraatac, és un equip
molt bo”, afirma Vilanova.
El tècnic va reclamar paciència amb Thiago, la gran
sensació de la pretemporada, i amb Deulofue, la promesa del futur. “Han de
créixer al costat d’aquests
cracks. No els hem de donar més protagonisme ni
afegir-los més pressió”.

En declaracions a la cadena
COPE, Jeffren va reconèixer que el va molestar que
el club l’intentés incloure en
l’operació per abaratir el fitxatge d’Alexis Sánchez sense comunicar-li, però va assegurar que marxa del Barça sense voler crear mal
ambient. “Al final no ha estat així i no guardo rancúnia

a ningú”, va afirmar. L’extrem canari va agrair a Pep
Guardiola que fos sincer
amb ell quan li va comunicar que aquesta temporada
no tindria minuts i que el
millor que podia fer era buscar-se un equip en què pogués jugar amb regularitat.
Jeffren, però, té molt clar
que el seu objectiu és tor-

nar a vestir la samarreta
blaugrana en un futur no
gaire llunyà. “Me’n vaig trist
d’aquest club que és el que
estimo, però també amb
una il·lusió enorme per
aquest nou repte a l’Sporting. Vull tornar d’aquí a dos
anys com un jugador d’elit i
molt més madur”, va
assenyalar.
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La incertesa de l’Espanyol. Pochettino reconeix que la baixa del seu màxim golejador
trastocaria els plans però que el futur del davanter s’hauria de resoldre al més aviat possible

“No m’imagino aquest
equip sense Osvaldo”
Marc Raymundo

Les declaracions

BARCELONA

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

L’Espanyol conviu durant
la present pretemporada
amb els habituals serials
d’estiu. Osvaldo és el protagonista principal de
l’episodi que més preocupa tant l’àrea esportiva
com l’afició espanyolista.
El mateix tècnic blanci-blau va reconèixer ahir
que l’incomoda la sensació
d’incertesa que es viu al
voltant del futur del davanter italoargentí, pel
qual l’Atlético de Madrid ja
ha presentat alguna oferta
que ha estat descartada i
qualificada d’irrisòria pels
dirigents de l’entitat catalana. “M’agradaria que
aquest tema es definís, encara que fa molts anys que
sóc al futbol i estic acostumat a aquests tipus de situacions”, assegura Pochettino, que, malgrat els
rumors, veu el jugador
amb els cinc sentits en
l’equip. “Està molt bé i té
il·lusió per continuar aquí,
però no depèn només d’ell,
perquè hi ha altres factors
que hi influeixen”, va refle-

“M’agradaria que la
situació d’Osvaldo
s’anés definint, però
ja estic acostumat a
aquest tipus de
situacions”
Mauricio Pochettino
TÈCNIC DE L’ESPANYOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Ell està molt bé i té
la il·lusió de
continuar, però no tot
depèn d’ell perquè hi
ha altres factors que
hi influeixen”
Mauricio Pochettino

Pochettino, preocupat pel futur del seu pitxitxi ■ ORIOL DURAN

Avui, el test més emotiu al Pizjuán

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

L’Espanyol torna avui a
l’acció a partir de les deu
de la nit (TV3). L’equip català visita el Sevilla per disputar el IV Memorial Antonio Puerta. Serà el cinquè
amistós de pretemporada
que disputen els jugadors
espanyolistes després
d’haver doblegat el Boca

Juniors (3-1), el Llagostera
(2-1) i el Peralada (5-1) i haver empatat contra el Palafrugell (0-0). Pochettino té
les baixes de Luna, Mattioni, Dátolo i Albín i compta
amb els jugadors del filial
Pau Senent, Darder, Canal,
Víctor Álvarez, Thievy, Eric
i Cristian Alfonso.

No el valoren. El migcampista turc del Madrid fa 76 dies que va
signar i es queixa del poc suport que ha rebut per part del club

Altintop vol deixar el club
blanc sense haver-hi jugat
EL 9
BARCELONA

El Madrid comença a tenir
els primers problemes
dins del vestidor. Un dels
primers fitxatges del club
blanc en aquest mercat
d’estiu, Hamit Altintop,
s’ha queixat de la poca importància que li ha donat
el club blanc i ja vol marxar
en el mercat d’hivern. Almenys així ho ha recollit el
diari turc Vatan a partir
d’una conversa telefònica
entre el jugador i el tècnic
del Galtasaray, Fatih Terim. “Sóc un jugador important i la gent m’ha de

veure així. I aquí no ho noto”, va dir el jugador, que
va signar un contracte per
quatre anys el 3 de maig:
“No es tracta de jugar més
o menys, es tracta que pugui sentir-me un dels jugadors importants”.
Segons aquest rotatiu,
Altintop vol esperar a veure què succeeix d’aquí fins
al mercat d’hivern. Si no
n’està content, acabarà
marxant al Galatasaray.
“Fins al setembre no em
recuperaré i aleshores podré entrenar-me amb el
Madrid. No sé què passarà.
Primer vull observar tot
allò que succeeixi fins al
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gener. Si no canvia res, al
gener jugaré amb el Galatasaray”, va afirmar el
migcampista, que s’està
recuperant d’una operació a l’esquena i no estarà
rehabilitat fins que comenci el curs.
Golejada a la Xina
El Madrid va guanyar amb
claredat (1-7) en un amistós contra el líder de la superlliga xinesa, el Guangzhou. Khedira, Özil, Benzema, Cristiano, Jesé i Di
María van ser els golejadors dels de Mourinho,
que van rebre un gol a les
acaballes del matx. ■

TÈCNIC DE L’ESPANYOL

xionar. Mauricio Pochettino, això sí, no es fa a la idea
de veure un Espanyol sense l’actual davanter centre. “No m’imagino aquest
equip sense Osvaldo”. Tot i
així, va reivindicar “un recanvi de qualitat” si finalment el club no pot
retenir el seu futbolista
més cobejat.
El futur del pitxitxi
blanc-i-blau de la temporada passada s’anirà aclarint

durant els propers dies.
L’agent del futbolista, Darío Decoud, té previst tractar amb profunditat la situació d’Osvaldo amb els
dirigents de l’Espanyol a
partir de la setmana que
ve. I és que a hores d’ara el
president Ramon Condal i
el màxim accionista i propietari d’un tant per cent
dels drets d’Osvaldo –l’expresident Daniel Sánchez
Llibre– estan de vacances
a les illes Canàries, per la
qual cosa no tractaran el
tema fins la setmana que
ve. Paral·lelament, i segons
va
reconèixer
Pochettino, l’àrea esportiva treballa en el fitxatge
d’un
migcampista
organitzador.
Un altre nom propi present en els capítols estiuencs de l’Espanyol és Kameni. El porter camerunès, que va veure frustrat
el seu traspàs al Roma i
s’entrenava al marge fa
uns dies, ahir va viatjar a
Sevilla amb l’expedició
blanc-i-blava per disputar
el cinquè amistós de pretemporada en un gest de
normalitat. ■

Una societat pagarà una part. El club
finalment pagarà 86.000 euros malgrat que el
fitxatge està taxat en 8,6 milions

El Saragossa aclareix
la polèmica pel
fitxatge de Roberto
A.R.
BARCELONA

Dos dies després que saltessin les alarmes en el futbol estatal pel traspàs del
porter del Benfica Roberto
al Saragossa per 8,6 milions d’euros, el club aragonès ha tancat la polèmica. Finalment, el club que
ara mateix es troba en plena llei concursal amb un
deute reconegut de 110
milions d’euros, només
pagarà 86.000 euros de la
totalitat del fitxatge. La

resta ho farà una “societat
de dret espanyol”, tal com
va informar el club portuguès després de veure com
la Comissió del Mercat de
Valors Mobiliaris de Portugal bloquegés les accions a borsa del Benfica en
espera de més informació.
Aquesta societat que pagarà 8,51 milions d’euros,
està vinculada, segons algunes informacions al representant, Jorge Mendes, encara que l’agent va
negar la seva vinculació
amb l’operació. ■

BREUS
El president del Porto
es riu de l’Atlético i el
seu interès per Falcao
El dirigent del Porto,
Jorge Pinto da Costa,
es pren de broma l’interès de l’Atlético per
Falcao. “Quan sento
que el volen, ric. Excepte el Madrid, el
Barça, el Chelsea, el
City o ara el PSG, ningú pot pagar la seva
clàusula. Jo també estic interessat en Messi,
Cristiano i Kaká”, va
etzibar en to irònic i
donant per impossible
el traspàs del seu jugador al conjunt
madrileny. ■ EL 9

L’AFE considera
insuficient l’acord de
l’LFP
La Lliga de Futbol
Professional va
acordar ahir un fons
de garantia concursal
amb què comptaran
els clubs de 7 milions
d’euros per garantir
els deutes amb els
jugadors fins al curs
2014/15. L’acord,
però, ha estat refusat
per l’associació de
futbolistes, que ha
reconegut que hi ha
deficiències per
assegurar el pagament
d’aquest import als
afectats. ■ EL 9

Raúl, molest amb les
filtracions del Shalke
sobre la renovació
El representant de
Raúl, Ginés Carvajal,
va declarar ahir que el
Shalke està confonent
els seus aficionats
amb les filtracions per
la renovació del
madrileny. El
davanter, que podria
haver renovat en dues
ocasions per dos anys,
va voler esperar per
parlar d’una ampliació
que, segons les
últimes informacions,
s’allunya. ■ EL 9

La Roma acorda una
ampliació de capital
de fins a 100 milions
Tal com ho va
anunciar ahir en un
comunicat, la societat
Di Benedetto AS Roma
i el banc italià
Unicredit, que ara
mateix són propietaris
d’un 67% del total de
les accions del club,
posaran el límit de
l’ampliació de capital
en els 100 milions
d’euros, 35 milions
més del que es deia el
15 d’abril. ■ EL 9
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Futbol. El lateral dret del filial, format en el planter, es
quedarà el curs que ve al primer equip avalat per Oliva

Sergi Juste fa el salt
definitiu al Nàstic
Rubèn Miró
TARRAGONA

El Nàstic continua reforçant-se i ho farà aquest
cop amb un jugador de la
casa: Sergi Juste, Chechi
(19 anys). El lateral dret,
que pot jugar també a l’eix
de la defensa o fins i tot de
mig centre, s’uneix a la llista de jugadors provinents
del filial de tercera divisió
que han promocionat al
primer equip (Julio Rico,
Eloy Gila i Álvaro Rey), tot

Sergi Juste pressiona un jugador de l’Europa ■ E. MAGRE

i que serà l’únic que s’ha
format en el futbol de base
grana. Chechi, a més, hi
arriba avalat pel tècnic
Joan Carles Oliva, que es
va mostrar gratament sorprès amb el seu rendiment
en la pretemporada.
D’altra banda, l’entitat
grana està pendent de reunir-se amb l’Ajuntament
els pròxims dies, ja que la
regidora d’esports, Natàlia Rodríguez, va explicar
que el consistori parlarà
de les retallades en les subvencions, que ja han afectat el bàsquet i el voleibol,
amb els clubs de futbol tarragonins. Amb tot, és probable que els grana vegin
reduïda l’aportació municipal de 600.000 euros a
l’any que van destinats exclusivament a eixugar el
deute. “Hem de concretar
en quina quantitat, però el
Nàstic també haurà de patir un ajustament”, va afirmar la regidora. ■

Futbol. Un gol de falta de Raúl Fuster (54’)
va permetre als grana superar els del Túria

El Nàstic continua en
la bona línia i supera
el València B
VALÈNCIA B
NÀSTIC

0
1

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

VALÈNCIA B: Saúl, Joel, Tano, Pol
Bueso, Carles Salvador, Robert, Montoro, Marc, Miñano, Carles Gil i Eldin.
També van jugar: Dani Lucas, Nacho,
Popo, Rubio, Moros, Jonathan, Cedrik i
Olsen.
NÀSTIC: Rubén Pérez, Julio Rico, Sergi Juste, Mairata, Mingo, Morán, Peragón, Raúl Fuster, Tuni, Galindo i Powell.
També van jugar: David Valle, Vélez,
Seoane, Jordi Roca, Álvaro Rey, Aitor Casas, Aleix Coch i Eloy Gila.
GOLS: 0-1 (54’) Raúl Fuster.
TARGETES GROGUES: a Seoane,
del Nàstic (79’).

COMENTARI: El Nàstic continua encadenant triomfs aquesta pretemporada i
ahir va vèncer el València B per la mínima en el quart partit de preparació. Un
gol de Raúl Fuster en el 54’ va ser suficient per superar el filial valencianista,
que jugarà a segona B. L’equip entrenat
per Joan Carles Oliva, que va fer debutar
Samuel Galindo i Peragón en l’onze inicial, no va disposar d’ocasions clares de
gol en una primera meitat força ensopida. Després de la represa, els grana van
disposar més de la pilota i van sentenciar gràcies a l’encert de Fuster a pilota
aturada. El Nàstic disputarà demà a les
vuit del vespre el trofeu Ciutat de Tarragona, en què s’enfrontarà per primer
cop en aquesta pretemporada amb un
equip de segona A, Las Palmas. Aquest
amistós serà un bon test per calibrar el
nivell de l’equip grana. EL 9

801175-1040259C

Presència massiva. Tres equips catalans
de 2a A i cinc més de 2a B optaran a arribar el
més lluny possible en la competició del KO

Sortejades les dues
primeres eliminatòries
de la copa del Rei
Javi Chica
BARCELONA

La copa del Rei 2011/12
coneix per fi les primeres
dues eliminatòries, les que
inclouen els millors equips
de segona B i tercera divisió de la temporada anterior, a banda dels clubs de
segona A. Entre aquests,
en total, hi haurà la presència de vuit catalans.
El Sant Andreu ha tingut la sort de quedar
exempt de la primera eli-

minatòria, mentre que el
Badalona haurà de fer, per
contra, un llarg desplaçament fins a Cadis per enfrontar-se amb la Balompédica Linense. El Lleida
Esportiu jugarà contra un
rival del seu mateix grup
en la lliga, l’Andorra de Terol, l’Hospitalet viatjarà
fins a Manacor i el Llagostera tindrà el factor camp
a favor (les eliminatòries
són a partit únic) contra
l’Olímpic de Xàtiva.
Els tres equips catalans
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Les eliminatòries de la copa

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

Primera (31 agost)

Segona (7 setembre)

Manacor-l’Hospitalet ......................... (1)
Leganés-Vecindario .................................(2)
Noja-Real Unión ...........................................(3)
Palencia-Logroñés .................................... (4)
Llagostera-Olímpic Xàtiva ..............(5)
Cerceda-Tenerife ....................................... (6)
Jaén-Ceuta .........................................................(7)
Tudelano-Ponferradina ....................... (8)
Marino de Luanco-Toledo ................. (9)
Andorra-Lleida Esportiu ............. (10)
Melilla-Vilanovense ................................(11)
Burgos-Eibar ................................................ (12)
Alcobendas-Lanzarote ....................... (13)
Amorebieta-Mirandés ........................ (14)
B. Linense-Badalona ......................... (15)
UCAM Múrcia-C. de Níjar ..................(16)
Lugo-Oviedo ................................................. (17)
Náxara-Salamanca .................................(18)

Vénen de la 1a:
Vencedors (1-2); (3-4); (5-6);
(9-10); (12-13); (14-15); (17-18).
Albacete-vencedor (7)
Vencedor (8)-Roquetas
San Roque-vencedor (11)
Vencedor (16)-Alavés

Exempts: Alcalá, Cadis, Sant Andreu, San Roque, Albacete, Roquetes, Oriola i Alavés.

de segona A ingressen en
la competició ja en la segona eliminatòria. El Sabadell viatjarà a Alcorcón, el

Hi entren directament:
Sant Andreu-Oriola
Cadis-Alcalá
Alcorcón-Sabadell
Cartagena-Numància
Hèrcules-Alcoià
Deportivo-Girona
Almeria-Guadalajara
Celta-Las Palmas
Osca-Xerez
Recreativo-Elx
Múrcia-Còrdova
Valladolid-Nàstic

Nàstic jugarà a Valladolid i
el Girona tindrà l’avinentesa de poder jugar a Riazor contra el Deportivo.

Torneig d’Històrics. L’equip escapulat es
va desfer per la mínima de la Muntanyesa i
d’un Júpiter que va deixar bones sensacions

El Badalona fa bons
els pronòstics i jugarà
una de les semifinals
Ignasi Noguer
BARCELONA

El Badalona es va convertir ahir en el tercer semifinalista del Torneig d’Històrics en vèncer els dos
partits per 1-0. En el primer, contra la Muntanyesa, els de Márquez en van
tenir prou amb una diana
de Joaquín en l’últim minut per assolir el triomf.
En el segon matx es van
enfrontar el Júpiter i la
Muntanyesa, un partit do-

minat pels amfitrions, que
van obtenir la victòria
amb un gol de David (14’).
Així doncs, tot quedava
pendent del tercer enfrontament, en què el Badalona va ser superior, va generar més perill i es va
mostrar força sòlid en defensa. El gol del triomf el
va fer Antonio Robles
(15’) en aprofitar una pilota morta dins de l’àrea per
segellar l’accés a la primera semifinal, en què s’enfrontarà amb l’Horta. ■
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BREUS

Handbol. Els de Xavi Pascual es preparen a Andorra per tornar a guanyar
la lliga i la lliga de campions a més dels títols que se’ls van escapar

BREU

El Barça Intersport no es
conforma a revalidar títols
Peter Sagan, imparable a Polònia
El jove ciclista eslovac
del Liquigas es va imposar en la quarta etapa de la volta a Polònia. El triomf va permetre a Sagan situarse líder, al davant de
l’irlandès Daniel Martin
(Garmin). Sagan es va
imposar als seus rivals
gràcies a un atac sec
en els últims 600 m en
una etapa amb tres
ports de primera categoria. L’alemany
Marcel Kittel (Skil-Shimano), que defensava
el lideratge, es va
quedar en l’última
pujada. ■ EL 9

Pere Riba, eliminat a
Kitzbühel
El tennista català es va
acomiadar ahir del
torneig austríac en
caure eliminat en els
setzens de final per
l’italià Andreas Seppi
(7-5 i 6-4). ■ EL 9

I. Mullor
ENCAMP (ANDORRA)

Pretemporada

Per a Casey Stoner
només val guanyar

—————————————————————————————————

Arts marcials, boxa, cursa
atlètica, musculació... Tot
és vàlid per trencar la rutina en les feixugues jornades estivals destinades a la
posada al punt de la maquinària física. Aquest és
el programa diari, complementat amb breus dosis
tàctiques, dels jugadors
del Barça Intersport que
des de dilluns i fins divendres s’exerciten a Encamp. Mikel Aguirrezabalaga (Ademar León) i Viran Morros (Atlético de
Madrid) són les úniques
novetats i, per tant, Xavi
Pascual, que també disposa de Konstantin Igropulo
(operat del colze esquerre
el juny), no tindrà gaires
problemes per compenetrar el bloc.
Els blaugrana afrontaran els primers compromisos amistosos a partir de la
segona quinzena d’agost a
la localitat bosniana de Doboj, ciutat natal de Daniel
Saric. A part del conjunt
amfitrió de l’Sloga, coincidiran amb el Chambéry
francès (primer rival en la
lliga de campions), el Me-

Torneig Internacional
Del 16 al 20 d’agost ........a Doboj (Bòsnia)

El líder del campionat
del món de Moto GP,
Casey Stoner (Repsol
Honda), té molt clar,
després de la primera
meitat del campionat,
quina és la clau per obtenir el títol mundial.
“La regularitat no guanya títols, has de guanyar curses, prendre
riscos”. Amb ell (193
punts), Lorenzo (173) i
Pedrosa com a únics
aspirants al triomf,
pensar només en podis pot no ser garantia
de res. “La moto és
bona, ràpida, i fins i tot
en els dies dolents no
hem anat gens malament”. ■ EL 9

Torneig Vila de Malgrat
26 d’agost ......................... contra el BM Osca

Supercopa
4 de setembre ...... contra l’Atl. de Madrid

Lliga dels Pirineus
7 de setembre ...... contra el F. Granollers

talurg macedoni, el Gummersbach alemany; el Pick
Szeged hongarès, el Besiktas turc i l’AEK d’Atenes.
Després del torneig Vila de
Malgrat, els de Pascual
buscaran el primer títol
oficial contra l’Atlético de
Madrid (supercopa) i
abans del debut en la lliga
jugaran la tradicional Lliga
dels Pirineus a Sabadell.
Els catalans tenen el
complicat repte de revalidar els títols de lliga i lliga
de campions, a més d’intentar assolir la copa del
Rei i la supercopa, que la
temporada passada se’ls
va escapar. “Guanyar és difícil i tornar a guanyar
encara ho és més, però
som el Barça i se’ns exigeix
guanyar sempre”, va dir
Pascual. ■

Laslo Nagy ahir a Encamp ■ WWW.FCBARCELONA.CAT

Els protagonistes
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“Ho donarem tot
per intentar
aconseguir més títols
que la temporada
passada”

“L’equip no ha
perdut la fam.
Guanyar és difícil i
tornar a guanyar
encara ho és més”

Laszlo Nagy

Xavi Pascual

JUGADOR DEL BARÇA INTERSPORT

TÈCNIC DEL BARÇA INTERSPORT

COMPRO OR
FINS 24 € GRAM

136375-1039866A

Peter Sagan celebra el
triomf d’ahir ■

Casey Stoner, a
Laguna Seca ■ EFE

OroCat
Truqui gratis
gratis
Truqui

900 282
282 292
292
900
www.orocat.com
801175-1040127C
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Gestió de la Competició

COMPETICIONS de
FUTBOL 7, FUTBOL SALA ,
BÀSQUET, VÒLEI I
FUTBOL PLATJA per a adults.
2011/2012
TARRAGONÈS
Places limitades
Edat: majors de 18 anys
FUTBOL 7 (cap de setmana)
Camps propis i camps facilitats per l’organització.
(partits dissabtes de 16:00 a 20:30 hores i diumenges
de 10:00 a 13:00 hores)
FUTBOL 7 (entre setmana)
Camps de gespa artificial de la comarca del
Tarragonès.
(partits de dilluns a divendres, 22:30 hores)
FUTBOL SALA (entre setmana)
Pavelló Club Gimnàstic, horari nocturn.
BÀSQUET (entre setmana) masculí i femení
Pavelló Col·legi Sagrat Cor. Edat: majors de 18 anys
(partits: dilluns i dijous, horari nocturn)
VÒLEI PLATJA (mixt) I FUTBOL PLATJA (mixt) (cap de
setmana)
Platja La Paella de Torredembarra.
(partits: dissabtes, mesos de juny a setembre)

102778-1039840J

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Seu del Consell
Esportiu del Tarragonès, C. de les Coques, 3.
Tarragona. Tel. 977 24 94 84.
www.cet.cat cet@cet.cat
www.promoesport.com
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Bàsquet. El CBT i l’ADT tornen a la taula de negociacions per tal de
comprovar la viabilitat econòmica del projecte. L’Ajuntament, expectant

Última carta per arribar a
un acord a Tarragona
Rafa Marrasé
TARRAGONA

Compàs d’espera en les
negociacions per mantenir un equip de la ciutat de
Tarragona en la lliga LEB
Or. Tot i que el CBT havia
anunciat dilluns passat
que esperaria només quaranta vuit hores per renunciar a la seva plaça en
la segona categoria del
bàsquet estatal i jugar en
el grup català de la lliga
EBA, ahir la junta directiva blava va decidir ajornar
la dràstica decisió després
de reobrir les converses
amb l’ADT. Els dos clubs
estan tornant a treballar
sobre l’escenari econòmic
com a principal prioritat,
deixant de banda les qüestions ideològiques, per saber si amb els 400.000 euros que ofereix el consistori (del qual s’ha de pagar la
deute de les dues entitats,
que ascendeix a 175.000
euros anuals) com a nova
subvenció, es pot fer un
projecte amb garanties en
la lliga LEB Or.
Així, les dues parts estan mirant de trobar recursos entre els seus patrocinadors privats que

El CBT i l’ADT en un partit de la Lliga Catalana LEB de fa tres anys ■ MARTA MARTÍNEZ

Seawright (ex-CBT), al Valladolid
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El pivot nord-americà
(2m03 i 24 anys) que va jugar al CBT la temporada
2009/2010 en la lliga LEB
Or, militarà la temporada
vinent al Blancos de Rueda
de Valladolid de la lliga
ACB. Seawright va arribar
al CBT procedent de l’uni-

els permetin arrodonir la
quantitat que aportarà
l’Ajuntament. Tota aquesta feina s’està fent amb lupa per tal de no perjudicar
l’estabilitat financera de

versitat de Rhode Island i
va fer una mitjana d’11,6
punts, 7,2 rebots i 12,7 de
valoració. Un bon rendiment que va servir per ajudar a evitar el descens de
l’equip en la segona temporada de Juan Pablo Márquez a la banqueta.

les dues entitats, ja que
aquests ingressos són
clau. El president de l’ADT
Robert Hernández, per
exemple, va assegurar dimarts passat que els

180.000 euros que rebia
del conveni suposaven el
55% del pressupost del primer equip del curs passat i
el 38% de tot el club.
La recerca de diners
Trobar patrocinadors a
Tarragona no és fàcil. Des
de fa anys, la política municipal ha estat la de centralitzar les aportacions
de les empreses i redistribuir-la entre les entitats
de la ciutat, un fet que ha
dificultat, i molt, trobar diners per compte propi,
perquè les empreses ja estan compromeses amb
l’Ajuntament.

Bàsquet. Farà la clàssica estada a Encamp
i el primer amistós el disputarà a Sabadell el 4
de setembre, contra l’Assignia Manresa

Volta a Castella-Lleó. Comença el
previsible duel entre el campió olímpic i el
català, que prepara la Vuelta a Espanya

El Barça Regal
defineix la
pretemporada

Joaquim Rodríguez,
batut per Sánchez en
la primera etapa

Jordi Creixell
BARCELONA

En espera de la confirmació del fitxatge de Marcelinho Huertas, el Barça
Regal ja té enllestida bona
part de la pretemporada,
que arrencarà el 25
d’agost. Els blaugrana treballaran els primers deu
dies a Barcelona i el diumenge 4 de setembre disputaran el primer amistós. Serà a Sabadell, contra l’Assignia Manresa.
L’endemà els blaugrana

marxaran a Encamp, i tornaran el 10 de setembre.
La Universitat d’Stanford
(l’11 al Palau, a porta tancada) i el Khimki rus (el 14
de setembre, a Palamós),
seran els següents tests de
preparació. Del 15 al 23 de
setembre el Barça prepararà la lliga catalana a Barcelona i posteriorment
l’equip farà una segona estada de pretemporada (els
dies 26, 27 i 28 de setembre, en un lloc encara per
decidir) per afrontar la supercopa ACB. ■

EL 9
BARCELONA

Classificació
—————————————————————————————————

El ciclista català Joaquim
Rodríguez (Katiuxa) es va
quedar a les portes de la
victòria i el lideratge en la
primera etapa de la volta a
Burgos, que va acabar en
un coll a Miranda de Ebro.
Samuel Sánchez (Euskaltel) va superar el català en
els metres finals, després
que aquest mostrés el seu
clàssic canvi de ritme. El
desenllaç de la primera
etapa confirma que Sán-

1a etapa i general
1r S. Sánchez (Euskaltel) ...... 3h51:07
2n J. Rodríguez (Katiuxa) .............. m.t.
3r S. Pardilla (Movistar)........... a 0:04
4t D. Mentxov (Geox)......................... m.t.
5è D. Lopez (Movistar) ..................... m.t.
35è A. Losada (Katiuxa) ............ a 0:38

chez i Rodríguez són els
principals candidats a la
victòria en la general. L’etapa d’avui començarà i
acabarà a Burgos.
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’AGOST DEL 2011

(Comajuan
117597.140829

IMMOBILIÀRIES

Finques).

Ref.

● 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

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

VENDES
● 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

● 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

● 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

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

● 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

Finques).

Finques).

Ref.

● 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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134869

(Comajuan
117597.137978

● MATARÓ casa en venda al
centre de Mataró, reformada, 2
hab., cuina i menjador, pati i terrassa, per entrar-hi a viure,
pàrquing opcional. Ref. R4250
☎ 93 798 00 50

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

(Comajuan
117597.141118

Finques).

Ref.

● 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).

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.

● 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

(Comajuan
117597.134324

Finques).

Finques).

Ref.

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.

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
Finques).
Ref.
117597.141262

● 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).

(Comajuan
117597.139966

Ref.

Finques).

Ref.

● 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
(Comajuan
117597.139965

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

APARTAMENTS

● 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

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 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

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

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.

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

● 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

● 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
117597.134322

(Comajuan
117597.120326

Finques).

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.138034

(Comajuan
117597.137979

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● 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

● 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. 117597.32438

(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

(Comajuan
117597.141235

Finques).

Ref.

● 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
(Comajuan
117597.141230

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial en
venda d’obra nova de 412 m2
amb accés rodat per rampa,
diàfana i amb molta llum natural, cantonera i amb façana en
via d’accés principal a la ciutat
de Mataró, molt visible i ben
comunicada amb l’AP-7 i C-32.
Ref. 3065
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141038

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 Balanço i Boter
Nau en venda de 450m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues.Bones comunicacions. Ref. R 4279
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141273

Finques).

Ref.

(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
● 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

Finques).

Ref.

PISOS OCASIÓ

Ref.

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

● 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

(Comajuan
117597.141271

Finques).

Finques).

Ref.

● 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
(Comajuan
117597.130774

Finques).

Ref.

● 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
117597.140828

Finques).

Ref.

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134854

(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
(Comajuan
117597.141251

Finques).

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134868

(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

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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134862

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134863

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 m 2. Zona amb tots els
serveis: Renfe, taxis i a 5 min
de la platja. Ref. 2-3496
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137985

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.

● MATARÓ Havana Pis en
venda de 2 hab. -1 tipus suite-,
parquet, calefacció i terrassa.
Per entrar a viure, a 5 min. de
la platja i estació RENFE. R
3755. : Pis en venda de 2 hab.
-1 tipus suite-, parquet, calefacció i terrassa. Per entrar a
viure, a 5 min. de la platja i estació RENFE. Ref. 3755
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141055

Finques).

Ref.

● 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. 117570.134873

● 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

● 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

● 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

● 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. 117570.134871

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134877

● 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

(Comajuan
117597.137970

● 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

(Comajuan
117597.136075

● 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

● 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139539

(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. 117570.135796

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.138167

● 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

● 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. 117570.139540

(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 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. 117570.137190

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135798

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.137188

● 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
(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

LLOGUERS
APARTAMENTS
● 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 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 «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 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134899

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

● 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

● 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134898

(Finques Lafont). Ref. 130746.140759

(Finques Lafont). Ref. 130746.141296

139286/1011953F

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138165
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MARESME: Nau industrial d’obra nova
de lloguer de 550 m2 amb molt bones
comunicacions i accessos amb AP-7 i
C-32. Pati privat. R 3660
Registre d’agents
immobiliaris de
Catalunya aicat 97
Col·legiat núm.
1163/BCN

MATARÓ: Local comercial de lloguer
de planta baixa de 370 m2, amb 2
accessos independents. Persianes
automàtiques, divisions per a 2
despatxos i 1 lavabo, molt ben ubicat
al centre de Mataró i amb molt de pas.
R 4341

P

gratuït per als
nostres clients

(Finques Lafont). Ref. 130746.140757

● 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 en lloguer de 2 habitacions i terrassa, aprop de l’estació i pocs
veïns. Ref. R 4206
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141256

Finques).

Ref.

● 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).

Ref.

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139547

● 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 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 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 al
centre en lloguer apte per cualsevol negoci. Ref. R 4230
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141261

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141257

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141252

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).

(Comajuan
117597.141287

Ref.

Finques).

(Comajuan
117597.141045

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).

● 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

Ref.

● 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

Finques).

Ref.

NAUS INDUSTRIALS

Ref.

● MATARÓ Cami Fondo Local
de lloguer de 45m 2 , àmplia
façana amb aparador. Ideal petit comerç o despatx professional. Ref. 3481
☎ 93 798 00 50

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
Finques).
Ref.
117597.140852

● 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
117597.140854

Finques).

Ref.

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

● 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

● 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
117597.141232

Finques).

Finques).

Ref.

● 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

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 Cerdanyola: local
de lloguer de 80 m2, amb oficina i magatzem, 2 banys, sortida de fums. Ref. R7-4020
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141077

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 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.

(Comajuan
117597.141239

(Comajuan
117597.141244

Finques).

Finques).

Ref.

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
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 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

● 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 Nau en lloguer de
1,068m2 en planta baixa i 9M
d’alçada. Pati de carrega i descarrega de 211m2.Molt ben comunicada. Ref. R-9-4068.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141245

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 local industrial de
lloguer de 405 m2, molt lluminós, bona ubicació i bons accessos. Ref. 3906
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140818

Finques).

Ref.

● 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
(Comajuan
117597.140821

Finques).

Ref.

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 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.

Ref.

● MATARÓ Nau industrial de
lloguer de 600m 2. Molta llum
natural i ben comunicada amb
autopistes. Fàcil càrrega i
descàrrega. Ref. 3600
☎ 93 798 00 50

● 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

● MATARÓ nau industrial de
lloguer, diàfana, de 334 m2, fàcil accés, a prop d’estació i ben
comunicada, amb zona de càrrega i descàrrega. Ref. R4224
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141233

(Comajuan
117597.140857

Finques).

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. 9-3658
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.138995

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141047

(Comajuan
117597.141104

Finques).

Finques).

Ref.

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.

● 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

● 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

● 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

● MATARÓ Mata-Rocafonda:
nau de lloguer de 380 m2 apte
per a qualsevol activitat. A peu
de carrer i amb fàcil accés. Entrada de Mataró i sortida C-32.
Ref. R4193
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.139716

(Comajuan
117597.140848

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.140847

(Comajuan
117597.141097

Finques).

Ref.

● 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
(Comajuan
117597.139695

Finques).

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

ALTRES

SERVEIS

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

SERVEIS

● BARCELONA Berlín - pl.
Centre. 60 m2. 600 E/mes.
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.140768

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

● 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
(Finques Lafont). Ref. 130746.141766

● 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

(Comajuan
117597.141241

● 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

RELAX

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

Ref. 0.5038763

MARILUZ

● PINEDA DE MAR Brasilian
Girls PK2
☎ 634 053 506 24 h.
Ref. 0.5038143

Ref. 0.5038754

● 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

TAROT

● ENCUENTRAM: Agencia de
contactos necesita hombres
para sexo con señoras.
☎ 649 009 850
Ref. 0.5038758

● RECIÉN DIVORCIADA.
Atractiva. Rica. Busco sexo.
Pago yo.
☎ 636 366 297

● 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

(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

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

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.

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

● WWW.HLAPALOMA.COM

(Finques Lafont). Ref. 130746.141775

● 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

Intimitat i discreció. 42/52 E

BARCELONA

sense límit ni recàrrec per

93 227 66 22

temps. C/ La Paloma, 24. Pàr-

(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

quing propi
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

☎ 93 412 43 81
Ref. 0.5038762

TARRAGONA

977 25 65 00
CLASSIFICATS

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139545

● 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

Tarot de les
Prediccions

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139546

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134889

● 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

El millor
i el més bonic
d’aquest món
no es pot veure
ni tocar…,
però se sent
amb el cor

806 51 62 00
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

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

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 4/8/2011. Page 52

119292-1010866T

● 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

Ref.

Finques).

Ref.

119292-1016195F

● MATARÓ Local industrial en
lloguer de 350m 2 en planta
baixa + 60m 2 de pati. Ref. R
4208
☎ 93 798 00 50

Finques).

● MATARÓ Balanço i Boter
Nau en lloguer de 450m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues.Bones comunicacions Ref. R 30113
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.139687

LOCALS i NEGOCIS

(Comajuan
117597.141285

(Comajuan
117597.139727

(Comajuan
117597.141091

Finques).

119292-1040208J

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

● 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
117597.141246

RELAX 803
● «CHICAS CALIENTES» jóvenes y maduras, buscan hombres mayores de 18 años para
relaciones esporádicas.
☎ 803 544 009
Ref. 0.5038425

103431-1034860A

(Finques Lafont). Ref. 130746.140781

Ref.

● 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

119292-1040210C

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

Finques).

● MATARÓ Nau en lloguer de
424m2 en planta baixa, façana
de vidre, ideal comercial o similar. Ref. R 9-4074.
☎ 93 798 00 50

119292-1040207C

(Finques Lafont). Ref. 130746.141341

(Comajuan
117597.141237

● MATARÓ Torre d’Ara: local
en planta baixa de 813 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.
R4140
☎ 93 798 00 50

103431-1021804®

● BARCELONA Sant AndreuAv.Meridiana Estudi moblat,
àtic, terrassa.
475 E/mes Fax 93 265 56 34

● MATARÓ -Cerdanyola Local
de lloguer en planta baixa de
50m2, diàfan i amb 1 aseo. Ref.
R 3891
☎ 93 798 00 50

119292-1010867T

(Finques Lafont). Ref. 130746.141342

EL PUNT AVUI
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119292-1040206C

ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS

● 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

|

814287-1019005F

|
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Apunts

Sants

Dijous

Joan M. Vianney. Prevere
Eleuteri. Màrtir
Protasi. Màrtir

4 d’agost del 2011

El temps

avui.elpunt.cat/serveis/eltemps

SURT
6.49 h

CREIXENT
6 agost

NOVA
30 juliol

ES PON
21.05 h

PLENA
13 agost

■ ONCE

MINVANT
21 agost

Demà

Sorteig 3 d’agost

D

101
0

A
5
101

D
D

1015

1020

A

A

D

l'Alguer

Cel serè a tot el litoral
Matí amb cel serè en conjunt; tot i això, a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya del Pirineu,
Prepirineu, quadrant nord-est i prelitoral que puntualment deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A la
tarda s’esperen precipitacions en forma de ruixats, d’intensitat moderada, al Pirineu i Prepirineu, sobretot
l’oriental, localment acompanyat de tempesta. Temperatures en lleuger augment.
La mar: A les tres costes hi haurà marejol.
Demà: A partir de mig matí creixeran nuvolades a punts de muntanya d’arreu del país que a la tarda
deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, fins i tot cobert a punts del nord. A partir del migdia cauran
ruixats i xàfecs que s’estendran a diferents punts del territori.

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
- Parc
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,

27.4
29.7
29.6
24.9
28.2
29.4
29.8
28.7
30.1
31.5
30.4
29.1
28.5
28.6
28.3
32.3
31.7
29.6
23.9
28.5
28
31
23
30
29
28
30
23
23
26
33
18
24
30

21.4
17.2
20.3
16.2
20.7
19.5
16.6
19.6
13.8
17
16.6
14.3
21.2
17.4
21.3
17.9
16.4
19.3
15.5
17.6
21.4
23
11
23
21
20
22
16
14
16
18
12
15
21

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0.1
0
0
0
0
0
0.4
0
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.3
0
0
0
0
0
0
0
0

euros

05.007 ............................................. 35.000
05.006 .......................................................... 500
05.008 .......................................................... 500
terminacions

euros

5.007 ................................................................ 200
007 ..................................................................... 20
07 .......................................................................... 6
7 ............................................................... 1,50
0 (desena de miler) ................ 1,50

■ TRIO

5

Sorteig 3 d’agost

3

■ SUPER 10
Sorteig 3 d’agost

02
19
37
50

08
22
41
55

09
25
42
65

Diana: 48

17
30
48
68

02 10 11
39 47 49
Complementari

19

Reintegrament

5

Jòquer 579037

INFORMACIÓ METEOROLÒGICA
24 HORES. 807 012 012.
Cost màx.: fix: 0,41 €/min.; mòbil: 0,76 €/min.

6
5+C
5
4
3

Guanyadors

euros

0
0
1
145
2.937

868.637,65
14.188,35
4.237,64
58,45
8,65

■ BONOLOTO
Sorteig 3 d’agost

Càlid

Oclús

Fred

D

Anticicló Depressió

19 23 35
38 40 45
Complementari

10

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

Vigila els comentaris que fas a la feina, tot i que a tu et
semblin sense importància pots ferir
algú.

Amb la teva astúcia
pots viure moments
genials. No tinguis
complexos i el que
senti el teu cor, digues-ho.

Noves il·lusions poden omplir el teu
cor. Tu has de portar tota la iniciativa.
En aquest moment
despertes passions.

El teu poder de seducció no tindrà res
a veure amb el teu
físic, sinó amb el
teu caràcter divertit
i irònic.

Avui és el millor
moment per actuar
pensant des del cor,
dir el que sents és
el que millor et pot
sortir.

Seràs molt comprensiu amb una
persona que necessita la teva ajuda. El
que aprendràs et
serà molt útil.

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

Els teus secrets poden sortir a la llum
quan menys t’ho
esperis. Hauries
d’avançar-te i ser tu
qui ho diguis.

Deixa una mica més
de llibertat a la teva
parella i tingues
confiança en ella, si
no podries tenir
problemes.

Alegries en la teva
economia, ja que
quan menys t’ho
esperis pots tenir
uns ingressos que
no esperaves.

Hauràs d’opinar en
un tema una mica
delicat, no pensis
amb el cap, la millor
opció és guiar-te
pel teu cor.

Demanar disculpes
serà el més encertat. Evita demanar
diners prestats i reajusta les teves despeses.

Avui vigila molt els
teus impulsos de
comprador compulsiu. La teva economia s’ha de regir
pel sentit comú.

6
5+C
5
4
3

Reintegrament

8

Guanyadors

euros

0
2
90
4.182
77.672

0,00
95.694,85
1.063,28
36,23
4,00

■ PRIMITIVA
Sorteig 30 de juliol

06 18 27
29 35 44
814287-1033103V

ÀRIES
21/03-20/04
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16
28
44
67

Sorteig 3 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

L’horòscop

1

■ LOTO 6/49

A
Sol Clarianes Núvols alts Ruixats Pluja Ennuvolat Tempesta Pedra

05.007

Temperatures i pluges

Isobàric d’avui
g
al migdia

El joc

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.

Complementari

46

Reintegrament

4

Guanyadors

euros

6
0
5+C
6
5
227
4
12.481
3
235.637

0,00
62.571,66
3.307,75
90,24
8,00

|
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Serveis i oci

www.avui.cat/serveis/entreteniments

Efemèrides Jordi Soler / Toni Strubell

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

왘1914. I Guerra Mundial: Alemanya envaeix Bèlgica. A

왘1305. Assassinat a traïció Roger de Flor a Adrianòpolis

les 9 del matí, tropes alemanyes van travessar la frontera
oriental de Bèlgica, violant així la neutralitat d’aquest
país. L’exèrcit belga no va poder fer res per aturar la potent maquinària bèl·lica germànica (a la foto, l’exèrcit alemany a Brussel·les). El mateix dia, i en resposta a la invasió, la Gran Bretanya va entrar en la I Guerra Mundial declarant el trencament d’hostilitats amb Alemanya. Cap a
un milió i mig de civils belgues van fugir del terror alemany (execucions col·lectives sumàries, saquejos, violacions i destrucció) per refugiar-se a França, la Gran Bretanya i Holanda. / Imatge: www.greatwardifferent.com

(Bizanci), mort que desencadenarà la violenta reacció de
la Gran Companyia almogàver contra els bizantins, coneguda com la Venjança Catalana.
왘1789. Revolució Francesa: l’Assemblea Nacional decreta l’abolició dels privilegis feudals.
왘1952. Primera reunió del Consell del Pacífic a Honolulu:
constituït el consell permanent dels EUA, Nova Zelanda
i Austràlia.
왘1991. Mor el còmic català Cast Sendra, Cassen.
왘2000. La reina mare d’Anglaterra, Isabel, celebra a
Londres els seus 100 anys de vida.

Escacs Joan Segura (10027)

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

Negres juguen i guanyen.
El rei blanc, sense peces
que el defensin, no pot
evitar que l’adversari, amb
el tema tàctic d’escac al
descobert, li doni mat en
ben pocs moviments.
Wolf-Kaidanov. USA, 1993.

La tira Joan Tharrats

joantharrats@hotmail.com

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

居 居 居
屁 居 尭
居屃屁 居 屁
屁 居 居尴居
局居屄尹 层屄层
居屄居 居 尮
居 居 居 居
居 居 居尳居
居

居

Sudoku Nekane Igande

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

NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

NIVELL ALT

Solucions d’ahir

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

Escacs (10026)
1.D8AD + - R2T;
2.C8A + - R1C:
3.C6C + - R2A;
4.D8AR 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 (6.462)

www.olissip.com

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Horitzontals:
1. Embogir. Ocells anomenats òlibes.
2. Perdin les facultats mentals. La fa
el qui fa trampes, el qui no juga net.
3. I la deixa tota sola. Contracció
necessària. El final de tota empresa,
sigui anònima o no. Centúria romana.
4. Comença a dormir. Encalçar,
empaitar. Rei francès menyspreable.
5. Escapatòria informàtica. Una que
pluralitza. Delicat i vaporós. 6. Sofre.
Feridora, desagradable. Llaminadures
d'infant. 7. A la magna s'hi celebren
lliçons magistrals. Capicua d'alta
velocitat. Principis d'àlgebra. 8. Sentit
que percep els sons. Uns dels primers
instruments de pedra. Tres quarts
d'hora. 9. Òrgan matern durant la
gestació. Alimentat de nit. 10. Venedor
d'atuells de terrissa. Inhabitat. Fer-ne
un de gran és un gran procés. 11. El
sudest. Còdols de riera. Situat a prop
de l'anus. Doble escaire. 12. Tant però
no tant. Passo a penes fregant. Un
amb força temps de lleure. 13.
Matrícula alemanya. Construït, el
gratacels. Cova els ous dalt la figuera.
14. Et lliures a les ardors d'una passió.
Sacsejar amb força.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Verticals:
1. Les proteccions dels déus.
Obstaculitzada. 2. Embolics de
mariners. Abandonen en una illa.
Consonant correcta. 3. Venc sense
cobrar al comptat. Relatiu a la cua.
Gran riu gironí. 4. Ens ajuda a fer bullir
l'aigua. Gelem al congelador. Dama
manca. 5. Dedicada a la caça de conills
amb llaç. Tresors públics, de tots
nosaltres. 6. Cinquanta-un romans.
Utilitza el país ianqui. Els primers
entrebancs. Es pot tallar amb una mica
de llet. 7. En ceràmica, fes. Eructessis
de molt bona gana. 8. Ens fa vibrar.
Marejar, fatigar el cervell. El cor de la
foca. 9. Sense ni un sol desnivell. Una
forta aversió. Es dóna amablement.
Dues que són a casa. 10. Sobirà persa.
Impugnes, refutes. No li passa
desapercebut. 11. Tus de mala manera.
Gairebé tort del tot. Que no deixa
passar ni la llum. Quart minvant. 12.
Buidaren d'aigua el pou. Que tenen
tot l'aspecte de l'òpal. 13. Exèrcit de
terra. Navegaràs proa al vent.
Escoltava tres vocals. 14. Satisfaci la
gana i la set. Extens i molt dilatat.
Antic sobirà rus.

NIVELL ALT

Encreuats((6.641)
)

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

L
L
A
N
C
I
S
A
L
P
I
N
A

L E V A R
O C A L
N
G O D
A D I U A
E N S U
S B A
R
U I
B A
A T I A D
O N D A
A R V A
I
A D O
R O S E S
E V I S C
N I O
A

E U
A
F L A N
A L L S
A B A
C R I
E E N V
L M E U
A
S I
D A
T
E N C E
S S A
I D E
A
E N
B A T S

O R T
C
E
D U
R A T
E C O
I T
I R
G L A
E S I
B
D
R A S
A R
R A M
M A

A
P
R
I
S
I
A
T
E
I
X
A
M
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Cinemes

Cinema en
català

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

http://www.gencat.cat/
llengua/cinema

Barcelona

Harry Potter y las reliquias...

Els barrufets. Barcelona: Lauren

Els barrufets. Tarragona: Ocine

Gràcia. Lleida: JCA Cinemes Alpicat.
Manresa: Atlàntida Acec. Sabadell:
Imperial Acec.

Les Gavarres. Vic: Sucre. Vilanova i
la Geltrú: Bosc Cinema Municipal.

16.30-19.30-22.30

Kung Fu Panda 2

■ ALEXANDRA

Barcelona, abans que el temps
ho esborri. Barcelona: Alexandra.

20.40-22.40

18.30

Blackthorn (Sin destino) (V.O.S.E)

18.05-22.10

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.15-22.15

El hombre de al lado

12.10

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

El mundo es grande y la felicidad... (V.O.S.E) 16.00-18.10

Bébés

14.00

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Cirkus Columbia

10.05

Los pingüinos del Sr. Poper...

Ciudad oculta

10.20

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

21.30-23.00

Los pitufos

17.00-19.15

Barcelona, abans que el temps...

Del poder (V.O.S.E)
El hombre de al lado

16.05-18.05-20.05-22.10

El mundo es grande y la felicidad...

Paul

20.10-22.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

La doctrina del shock (V.O.S.E)

11.55

Le père de mes enfants (V.O.S.C)

14.10

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)

11.00

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

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

Yankuba

14.15

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

■ ARENAS CINEMA GAY
El Nuevo Mundo
Grbavica, els secreto de...

12.00-15.30-18.30
10.30-13.45-17.00-20.20

Cena de amigos (V.O.S.E)

18.20-22.35

Bad teacher

18.10-20.15-22.20

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

16.05-20.25

Beginners (principiantes)

16.20-18.30-20.40

El fin es mi principio (V.O.S.E)

Betty Anne Waters

20.20-22.35

Blitz

22.30

Cars 2

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

Kung Fu Panda 2

16.00

Kung Fu Panda 2

16.20-18.25
16.30-18.30-20.40-22.50

■ ARENAS DE BCN MULTICINES

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

20.00-22.30

La prima cosa bella

16.00-18.10

La víctima perfecta

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...

16.15-19.15-22.15
16.00-18.00-20.00-22.00

Los pitufos

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.05-20.10-22.15

Medianoche en París

22.30

Passi el que passi
Paul

20.20-22.20
16.00-18.05-20.10-22.15

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

20.20-22.15
16.15-19.15-22.15

Plaça d’Espanya (Centro Comercial Arenas). 902
42 42 43. www.grupbalana.com.

Els barrufets
Harry Potter i les relíquies...

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

La víctima perfecta

16.10-18.10-20.10-22.10

La prima cosa bella

20.25-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.10-20.15-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

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

Paul

22.50
16.00-18.15-20.30-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

20.40-22.45

Río

16.00

Templario

16.35-19.20-22.05

Transformers 3

16.00-19.00-22.00

Transformers 3

21.00

20.00-22.30

Bad teacher
Cars 2

19.30-22.20
16.00-18.15-20.30-22.45
17.00

16.20-18.15-20.20-22.30

Los pitufos

16.10-18.15-20.20-22.25

Pequeñas mentiras sin importancia...

16.00-19.00-22.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Templario

16.10-19.05-22.00

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

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

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

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.10-20.15-22.20

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.25

Paul

16.00-18.10-20.15-22.20

Templario

16.00-18.15-20.30-22.45

Piratas del Caribe 4

16.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.00-19.00-22.00

Rbla. del Prat, 16. Metro L3 Fontana. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

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

■ CINESA LA MAQUINISTA 3D
Amigos

22.45

Bad teacher

18.10-20.20

Cars 2

16.00-18.15-20.30

Cars 2

16.45

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30

Kung Fu Panda 2
La víctima perfecta
Linterna Verde

■ CINEMES GIRONA

20.00-22.10
16.20-19.20-22.30

Transformers 3

16.05-18.10-20.15-22.20

Betty Anne Waters

Paul

16.00-18.00

Templario

■ BOSQUE MULTICINES
Amigos

Nuestra canción de amor

16.15
16.00-18.00-20.10-22.20
16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Cars 2

17.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.10-20.20-22.30

Confucio

18.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Hombres sincronizados (V.O.S.C)

20.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

18.30-20.30-22.30

Nuestra canción de amor
Passi el que passi

16.00-22.30
19.00

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

20.00-22.20

La víctima perfecta
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10-22.15

16.10-18.15-20.20-22.30

Confucio

16.30-19.30-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.30
17.00-19.15-22.00

16.10-18.05
16.10-18.15-20.20-22.20

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00-22.00

■ CINESA MAREMAGNUM 3D

16.35-19.10-22.10

Kung Fu Panda 2

16.00-17.50
16.30-18.25-20.25-22.35

Linterna Verde

17.00-19.25-22.25

Templario

19.40-22.10

16.10

19.05-22.00
18.20-22.30

Vivir de la luz (V.O.S.E)

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

Pg. Maragall, 415-417. Metro L5 Horta. 93 429 42 72.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Verdi, 32. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.
www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ LAUREN UNIVERSITAT

■ YELMO CINEPLEX ICARIA

Linterna Verde

17.00-19.30-22.15

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25

Cars 2 (V.O.S.E)

16.00

Los pitufos

16.10-18.15-20.20-22.25

Cars 2 (V.O.S.E)

Paul

16.10-18.20-20.30-22.40

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

Cars 2

16.15

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00
16.05-18.05-20.05-22.05

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

Av. Diagonal, 208. Metro L1 Glòries. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

■ GRAN SARRIÀ MULTICINES
Betty Anne Waters

20.20-22.25
16.00-18.10-20.20-22.25

El hombre de al lado

16.05-18.10-20.20-22.25

La prima cosa bella

16.15-19.15-22.15

Linterna Verde

16.15-19.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.05-18.10
16.00-18.10-20.20-22.25

Pequeñas mentiras sin importancia...
Un cuento chino

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

16.10-18.15-20.20-22.25

La prima cosa bella (V.O.S.E)

17.00-19.30

16.30

La víctima perfecta (V.O.S.E)

15.45-17.45-19.45-21.45

El viaje del director de... (V.O.S.E)

18.25

Linterna Verde (V.O.S.E)

Micmacs (V.O.S.E)

22.30

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.15-20.30-22.45

Tokio Blues (V.O.S.E)

20.15

Paul (V.O.S.E)

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

19.30-21.00-22.15

■ NÀPOLS

Templario (V.O.S.E)

18.40-21.45

Harry Potter y las reliquias...

22.00

Un cuento chino (V.O.S.E)

16.00-18.00

Los pitufos

16.30-18.15-20.05

Sin identidad

20.05

Un cuento chino

18.15-22.15

Av. Sant Antoni M. Claret. Metro L5 Hospital de
Sant. 93 436 51 25. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Bad teacher

22.00
16.00-19.00

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00
16.00-18.05-20.10-22.15

20.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10-22.15

Los pitufos

16.00-18.05-20.10-22.15

Cars 2

16.30

16.00-19.00-22.00

Templario

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.

Abrera
■ ABRERA

16.00

17.00

16.30-19.15-22.00

Transformers 3 (V.O.S.E)

Viaje mágico a África

Cars 2

22.00

20.00-22.15

16.10

Océano salvaje

■ LAUREN GRÀCIA

15.50-18.00-20.15-22.30

Betty Anne Waters

13.30

19.00

16.30-19.00-21.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!... (V.O.S.E)

Linterna Verde

Moll d’Espanya, s/n. Port Vell. 93 225 11 11. 93 225
11 11. Golfes divendres, dissabtes i vísperes de
festius.

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 15.45-16.45-18.15

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)

Cars 2

15.00-19.00

16.30
19.00-21.45

■ MALDÀ

■ IMAX PORT VELL
Egipto. Secreto de las momias...

20.30-22.45

El hombre de al lado

■ PALAU BALAÑA MULTICINES

12.30-17.15-21.00

16.00-18.15

Pelai, 8. Metro L1-L2 Universitat. 93 412 50 60.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Rda. General Mitre, 38-34. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Delfines y ballenas 3D- Gigantes...

15.45-17.45-19.45-21.45

19.25-22.10

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.

Cena de amigos

Bad teacher
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18.00-22.30

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)

■ GLÒRIES MULTICINES

22.00

20.30

La semilla del diablo (V.O.S.E)

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

Pg. Potosí, 2. Metro L1 Sant Andreu. 902 23 33 43.
wqrnerlusomundo.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

16.00-18.15

20.30

Bad teacher (V.O.S.E)

Transformers 3

Cars 2

16.05

El cuchillo en el agua (V.O.S.E)

16.45

■ CINESA DIAGONAL 3D

Betty Anne Waters

Callejón sin salida (V.O.S.E)

Cars 2

Gigantes del océano 3D- Dinosaurios...

20.30

■ VERDI PARK HD

22.30

19.00

Bad teacher

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

Bad teacher

Transformers 3

22.40

16.10-18.05-20.05-22.05

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

c. Girona, 175. 93 11845 31. Metro Verdaguer (L4 i
L5). Diagonal (L5).

Amigos

16.00-18.10-20.25

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.05-20.10-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.05-20.10-22.15

Cars 2

Paul

Beginners (principiantes)

16.15

17.00-19.30-22.00

22.35

■ COMEDIA

16.15-19.00-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

Bad teacher

16.35-18.40-20.35-22.40

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.40

Un cuento chino

Una mujer en África (V.O.S.E)

16.10-18.25-20.30-22.35

16.30-19.10-22.00

Linterna Verde

La prima cosa bella (V.O.S.E)

Repulsión (V.O.S.E)

■ LAUREN HORTA

Los pitufos

La prima cosa bella

16.00-18.15-20.30-22.45

16.15-18.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-19.00-22.00

La víctima perfecta

19.25-22.10

La víctima perfecta

Harry Potter i les relíquies...

16.10-19.05-22.00

16.15-19.15-22.15

16.10-18.15-20.20-22.25

Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador.

16.45-19.15-22.00

Betty Anne Waters

Un cuento chino

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

16.00-18.00-20.00-22.00

■ ARIBAU MULTICINES

16.30-19.15-22.10

Harry Potter y las reliquias...

■ CINESA HERON CITY 3D
Amigos

Templario

■ CLUB COLISEUM

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 26 22 09.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Fast and furious 5

Medianoche en París

Cena de amigos

16.15-22.00
19.15-22.00

Cars 2

■ ARIBAU CLUB
Los pitufos

Harry Potter y las reliquias...
Harry Potter y las reliquias...

Medianoche en París

16.05-18.05-20.05-22.10

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

17.00-19.15-22.00

18.25-22.40

El hombre de al lado

■ URGEL

‘Cars 2’

16.00-18.05-20.10-22.15

Los pitufos

22.00

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

Los pingüinos del Sr. Poper...

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

16.05-20.30

16.30-18.30-20.30

Linterna Verde

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.00-20.00

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

Amigos

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)
Blackthorn (Sin destino) (V.O.S.E)

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

Cars 2

■ RENOIR LES CORTS

■ CINESA DIAGONAL MAR 3D

22.30

16.20-18.20

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

16.10-20.00-22.30

La prima cosa bella

Bad teacher

Un cuento chino

22.00

Templario

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

16.00-18.05-20.10-22.20

12.00

Silencio de amor

La prima cosa bella (V.O.S.E)

22.50

16.00-18.05

En un mundo mejor

20.10-22.20
La noche que no acaba

16.00-18.00

Medianoche en París

16.10-18.30-20.35-22.30

16.00-19.00-22.00

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...

16.30-18.30-20.45

Los pitufos

15.45-17.45

Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 42
42 43. Dimecres no festius dia de l’espectador.

Los pitufos

16.20-18.30-20.40-22.50

■ RENOIR FLORIDABLANCA

Templario

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

16.15-18.25

Paul

18.20-20.30-22.40
20.30-22.50

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12.
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Cinema en
català

Cinemes
Transformers 3

■ MCB ALTAFULLA
Bad teacher

18.00

Cars 2

Heron City 3D, Lauren Gràcia. Lleida:
JCA Cinemes Alpicat. Manresa: Bages
Acec. Sabadell: Imperial Acec.

17.30-20.00-22.30-00.50

Harry Potter y las reliquias...
Linterna Verde

22.20
18.10-20.20-22.30-00.40

Linterna Verde

20.10-00.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15-22.15-00.30

Los pitufos

17.45-20.00-22.15-00.30

22.00

Los pitufos

18.00

Paul

20.10-22.20-00.40

Templario

20.20-22.40-00.50

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651
421.

Amposta
■ AMPOSTA

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

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

■ CINES ARENYS 3D

Lleida

Bad teacher

18.00

Harry Potter y las reliquias...

18.00-22.00

La prima cosa bella

20.15-22.30

La víctima perfecta

18.00-20.15-22.30

Linterna Verde

18.00-20.20-22.40

■ JCA CINEMES ALPICAT

22.20

Cars 2

Amigos

18.10-20.20

Harry Potter y las reliquias...

18.30-20.30-22.30-00.30

Linterna Verde

18.10-20.20-22.30-00.40

Linterna Verde

18.00

Los pitufos

18.20-20.20-22.20-00.20

Paul

18.10-20.20-22.30-00.40

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56.

Calella
■ MOZART
Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.35-22.15

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

‘La víctima perfecta’

La víctima perfecta
Los pingüinos del Sr. Poper...

■ ESBARJO-VERDI

Los pitufos

Un cuento chino

22.00

C. Lluís Llibre, s/n. www.esbarjo-verdi.cat.

16.50-18.50-20.50-22.45

Av. Argentina, 21. 93 376 27 94. Dimecres no festius
dia de l’espectador.

■ CINEMES FULL HD

Castelldefels
Bad teacher

20.15-22.15

Betty Anne Waters

20.15-22.30
16.15-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.15-22.00

Kung Fu Panda 2

17.00

Bad teacher

16.10-18.30-20.45

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2

16.15-18.25

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2

16.15-18.25-20.30

Kung Fu Panda 2

Harry Potter y las reliquias...

16.20-19.20-22.20

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.10
17.15-19.45-22.30

Cars 2

La víctima perfecta

16.45-18.45-20.45-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Kung Fu Panda 2

Linterna Verde

20.10-22.30

Kung Fu Panda 2

17.25
17.35

16.00-18.15-20.25-22.45
16.15-18.35-20.45-23.00

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

La prima cosa bella

20.30-22.35

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.30

Linterna Verde

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15-22.15

Los pitufos

16.10-18.15-20.30-22.30

Los pitufos

16.15-18.30

Paul

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10-22.15

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pitufos

16.45-18.45-20.45-22.45

Cerdanyola del Vallès

Paul

17.00-19.00-21.00-23.00

■ EL PUNT ACEC

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.25-18.35-20.40-23.00

(V.O.S.E)

17.00-19.30-22.15

Av. Canal Olímpic nº24.

Piratas del Caribe 4

Bad teacher
16.05-20.35-22.45

22.45

Cars 2

16.30-18.40

Harry Potter y las reliquias...

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

Linterna Verde

20.30-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.00-19.00-21.00-23.00

Templario

16.10
16.20-19.20-22.00

Transformers 3

18.00-20.45

■ YELMO CINEPLEX BARICENTRO
Bad teacher

20.40-22.40

Cars 2

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

Linterna Verde

15.45-18.05-20.25-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00

Los pitufos

16.00-17.00-18.15-19.15-20.30-21.45-22.40

Paul

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

20.25-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

15.50-17.40-19.30-21.20

Los pitufos

15.50-17.45-19.40-21.35

Los pitufos

16.25-18.25

16.30-17.20-18.20-19.10-20.10-21.00-22.00-22.50
17.00-21.50

16.00-18.05-20.15-22.20

22.45

16.35-18.35-20.35

Linterna Verde

15.50-18.05-20.20-22.35

16.05-18.35

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.25-18.25-20.25-22.25

Los pitufos

15.50-18.00-20.15-22.30

Los pitufos

16.15-18.20-20.35

Coma-ruga

Paul

20.40-22.45

Templario

Amigos

22.00

En un mundo mejor

22.00

Medianoche en París

22.00

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. Programació subjecta a canvis.

■ MULTICINES LLOBREGAT ACEC
Kung Fu Panda 2

16.25-18.35-20.45-23.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.30-18.30-20.30-22.30
Transformers 3

Gavà

16.15-19.15-22.15

22.30

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...
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18.25
17.00-19.35-22.20

Una mujer en África

18.20-20.30-22.40

■ BAGES ACEC

Linterna Verde

15.45-18.00-20.20-22.40

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00-22.00

Los pitufos

16.10-18.10-20.30-22.45

Los pitufos

16.30-18.30-20.30
16.30-18.30-20.30-22.30

Templario

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.

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

Los pitufos
Paul

■ KURSAL ACEC

16.10-18.20-20.30
16.20-18.20-20.20-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-18.05-20.10

Los pitufos

Igualada
20.00-22.30
16.00-18.00-20.00-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Templario

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...

Transformers 3

22.00

Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

■ CINESA MATARÓ PARC 3D

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.25-20.35-22.45

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45

Transformers 3

17.00-19.45-22.25

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

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

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
20.30-22.30

Templario
Transformers 3

18.50

16.00-18.15

Transformers 3

21.50

16.15-19.00-22.00
16.45-19.15-22.30

Estrasburg, 5. 902 33 32 31. Dimecres no festius dia
de l’espectador.

20.30-22.45

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.00-22.00
16.30-18.30

Montcada i Reixac

La víctima perfecta

16.10-18.00-20.05-22.05

La víctima perfecta

16.45-18.45-20.45-22.45

■ CINES MONTCADA

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Amigos

16.30-18.30-20.35

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Transformers 3
X-Men: Primera generación

16.00-18.10-20.20-22.30

22.30
20.00-22.30

16.45-18.45-20.45-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Kung Fu Panda 2

22.00

Bad teacher

Paul

■ FILMAX GRAN VIA ACEC

Insidious

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.10-22.00

Linterna Verde

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00

16.10-18.20
16.05-18.10-20.20-22.35

Cars 2

Harry Potter y las reliquias...

Amigos

La víctima perfecta

16.05

Los pitufos

20.30-22.45
17.10-19.50-22.20

16.00-18.00-20.15-22.30

■ CINESA LA FARGA 3D

22.35

Paul

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

18.30-21.15
22.20

Cars 2

Los pingüinos del Sr. Poper...

■ PISA ACEC

16.00-18.15-20.30-22.45

16.00-18.00-20.30-22.15

Bad teacher

Centre Comercial Llobregat. 93 474 04 00. Dimarts
no festius dia de l’espectador.

16.00

22.20

La prima cosa bella

La víctima perfecta

Bad teacher

■ CINESA BARNASUD 3D

Cornellà de Llobregat

16.10-18.15-20.20

Harry Potter y las reliquias...

La prima cosa bella

Paul

16.10

Els barrufets

Pg. Pere III, 50. 93 874 55 66.

Amigos
Av. Brisamar, 8. 977 66 04 54. Dijous no festius dia
de l’espectador.

16.10

Cars 2

16.00-18.15-20.30-22.45

L’ Hospitalet de Llobregat

■ OCINE

16.30-18.30-20.30-22.30

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.

19.00

Mataró

La víctima perfecta

Transformers 3

15.50-18.00

El Vendrell

Harry Potter y las reliquias...

21.05-23.00

18.00

16.00

Los pitufos

16.40-18.40-20.40-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.00-18.15-20.30-22.40

20.00-22.30

22.35-22.50

16.00-19.00

Paul

Piratas del Caribe 4
Templario

19.40-22.35

Transformers 3

Harry Potter y las reliquias...

15.45-18.00-20.15

Harry Potter y las reliquias...

Transformers 3

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pitufos

■ BRISAMAR

Barberà del Vallès

17.30-20.00-22.45

16.10-18.20

16.15-18.05

Templario

Templario

19.45-22.45

Cars 2

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

15.50-17.55-20.00-22.05

■ ATLÀNTIDA ACEC

■ OCINE

Cars 2

20.35-22.50

Bad teacher

Linterna Verde

Manresa

16.50-18.50-20.50-22.50

17.00-19.00-21.00-23.00

■ MEGACINE

16.25-18.15-20.00-21.45

Granollers
Cars 2

La víctima perfecta

Badalona

16.50

La víctima perfecta

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

22.40

Amigos

La prima cosa bella

Centre Comercial Muvisa. 902 10 10 08. Dilluns no
festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

19.10

Centre Comercial Barnasud. 93 638 15 57.

Bad teacher

16.15-18.15

20.15-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.30-20.35-22.30
16.05-18.10-20.15-22.35

16.00-18.00

Templario

15.45-18.00-22.40

Transformers 3

Cardedeu

Los pitufos

18.00-20.15-22.30

20.20

Harry Potter y las reliquias...

Templario

Los pingüinos del Sr. Poper...

Paul

16.55-21.20

Harry Potter i les relíquies...

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.00

18.15-20.15-22.15

17.05-19.00-20.50-22.40

Paul

18.00

Los pitufos

Els barrufets

Linterna Verde

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.00

16.10-18.15-20.15-22.15

Kung Fu Panda 2

22.30-00.50

Linterna Verde
Los pitufos

15.45-17.30-19.20

Cars 2
Harry Potter i les relíquies...

18.15-20.15-00.30

Los pitufos

18.40-20.35-22.30

Blitz

20.10-00.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.20-18.10-20.00-21.50

Betty Anne Waters

22.20

La víctima perfecta

21.10-22.50

Bad teacher

17.30-20.00-22.30-00.45

Cars 2

Cars 2

16.45

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

■ CALAFELL

■ FILMAX CASTELLDEFELS ACEC

Arenys de Mar

19.45-22.15
17.15-19.45-22.15

Transformers 3

Calafell

Templario

Bad teacher

Hombres sincronizados (en
català). Barcelona: Cinemes Girona

Templario

Centre Comercial Baricentro. 93 729 22 08.
www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 22 09 22 i a la
web.

Harry Potter y las reliquias...

Les Gavarres. Terrassa: Segle XXI
Acec. Vic: Sucre.

(V.O.S.C).

18.10

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Tarragona: Ocine

http://www.gencat.cat/
llengua/cinema

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

Altafulla

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Barcelona: Cinesa

Cars 2

22.30
16.30-18.30-20.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15-22.15

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.30

18.05-20.10-22.15

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30

22.00

Los pitufos

17.00-19.30-22.00

16.15-19.00-22.00

Paul

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
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Cinemes

Cinema en
català

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

http://www.gencat.cat/
llengua/cinema

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

17.00-19.15-22.00

Templario

16.00-18.15-20.30-22.30

Linterna Verde

20.30-22.40

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 39
29. www.cinesmontcada.com.

Reus

Passi el que passi. Santa Coloma

Barcelona: Alexandra (V.O.S.C).
Passi el que passi. Barcelona:
Arenas de Barcelona Multicines,
Cinemes Girona. Sant Boi de
Llobregat: Can Castellet.

de Gramenet: Cinema City.
Tarragona: Ocine Les Gavarres.
Vilanova i la Geltrú: Bosc Cinema
Municipal.

Linterna Verde
Los pitufos

17.30-19.30

Los pitufos

16.10-18.10-20.10-22.20

Los pitufos

17.45-19.45

Los pitufos

16.35-18.35

Paul

16.35-18.35-20.35-22.40
17.15-19.45-22.30

■ NOU

20.40-22.40
16.00-18.20-20.25

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.25-22.10

Kung Fu Panda 2

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

Sant Boi de Llobregat

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

19.30-22.00

La prima cosa bella

19.00-21.45

Nou, 15. 93 886 13 93.

■ CAN CASTELLET
Bad teacher

Viladecans

18.00-22.00

Cars 2

18.00

Harry Potter y las reliquias...

■ LAUREN VILADECANS

18.30-22.00

Los pitufos

16.05-18.10-20.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15-22.15

Amigos

Paul

16.25-18.30-20.35-22.40

Los pitufos

18.00-20.00-22.00

Bad teacher

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

22.35
16.45-19.45-22.25

Transformers 3

22.05

Camí de Valls, 79. 977 75 44 84. www.laurenfilm.es.

■ PALACE ACEC
Amigos

16.00-18.15-20.30-22.30

Bad teacher

16.00-18.15-20.30-22.45

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15
16.00-18.15-20.30-22.45

Insidious

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

Passi el que passi

20.00

Un cuento chino

20.15-22.15

■ OCINE SANT CELONI
Bad teacher

15.50

Cars 2

16.15-18.20

Linterna Verde

‘La prima cosa bella’

17.30-20.00-22.30

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

Passi el que passi
Paul

17.30-22.00
16.10-18.20-20.30-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.50

19.00

Harry Potter y las reliquias...

21.30

■ CINESA SANT CUGAT 3D

22.00

Cars 2

16.00-18.15

Linterna Verde

18.30-21.30

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

19.00-22.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.30-20.30

Los pitufos

16.10-20.20-22.30-22.40

Los pitufos

18.20-20.00

Templario

Los pitufos

18.30-20.15

Av. Plal del Vinyet, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

Sevaro, 4. 977 50 04 12. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Dimecres no festius dia de la parella.
Programació subjecta a canvis.

16.15-19.00-22.00

20.30-22.45

Bad teacher

18.10

Cars 2

16.00

Sabadell

Harry Potter y las reliquias...

15.50-18.40-21.30

Harry Potter y las reliquias...

19.55-22.30

■ IMPERIAL ACEC

Kung Fu Panda 2

Bad teacher

16.30-18.30-20.30

Betty Anne Waters

16.00-19.00

Cars 2

16.00-18.15

El hombre de al lado

20.30-22.45

Els barrufets

16.15-18.15-20.15-22.15

Harry Potter i les relíquies...

22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30

Harry Potter y las reliquias...

20.00

La prima cosa bella

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.20-18.30-20.30-22.50

Linterna Verde

15.50-18.05-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00

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

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10

La víctima perfecta

16.15-19.15-22.15
16.15-18.15-20.15-22.15

Los pitufos

16.00-18.00-20.00

Templario

22.30

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.
www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

■ EIX MACIÀ ACEC

Sant Vicenç dels Horts
Amigos
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

Kung Fu Panda 2

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25-22.30

Cars 2

16.00-18.15

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.35

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

20.15

Todos los perros van al cielo...
Transformers 3

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.15-22.30

Un cuento chino

Linterna Verde

16.00-18.00-20.15-22.30

Ctra. Sant Boi 63-67.

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.

■ CINEMA CITY
Bad teacher

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...
Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)
La víctima perfecta

16.30

■ EL RETIRO
Linterna Verde

20.15-22.45

Los pitufos

18.00

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

■ OCINE LES GAVARRES
Bad teacher

18.20-20.30-22.40

Betty Anne Waters

22.40

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

15.40-19.20-20.50-22.45

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

22.00

16.45

Sin identidad

21.35
16.15-19.15-21.40

Transformers 3

16.30-19.30

Transformers 3

21.50

Av. Can Jofresa, 85. 93 745 41 01.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

16.25-18.20-20.15

Jaume Abril-Josep. 93 637 97 03. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Vilafranca del Penedès
■ 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

■ CATALUNYA

Cars 2
17.30-20.00-22.15

16.30-18.30

Cena de amigos

22.15

Sant Pere, 9. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com.

El mundo es grande y la felicidad...

■ CLUB CATALUNYA

Harry Potter y las reliquias...

Cena de amigos

Els barrufets

17.00-19.30-22.00

Ptge. Tete Montoliu, 14. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com.

22.30

Cars 2

16.00-18.00

El hombre de al lado

16.30-18.30-20.35-22.35
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.

■ SEGLE XXI ACEC
Bad teacher

■ LAUREN GARRAF
Bad teacher

16.15-18.15-20.15-22.15

19.00-20.45-22.45

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.00

17.30-20.00-22.30

La prima cosa bella

20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.15-18.20-20.30-22.40

Kung Fu Panda 2

16.00-17.30

La prima cosa bella

20.10-22.30

Linterna Verde

15.55-18.10-20.20-22.30

La prima cosa bella

20.00-22.30

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.40

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.15-22.30

Linterna Verde

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

20.00-22.30

Los pitufos

16.15-18.20-20.30-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15-22.15

16.15-18.15-20.15

Los pitufos

16.00-18.10

Los pitufos

17.00-19.30-22.00

16.15-18.20-20.30-22.40

Los pitufos

16.30-18.15

16.00-18.15
17.00-19.45-22.30

Templario

■ JCA CINEMES

Calç, s/n. 902 17 04 15. www.laurenfilm.es.

■ CINESA PARC VALLÈS 3D

Cars 2
16.50-19.10

Bad teacher

17.15-19.20-21.45

Betty Anne Waters

17.30-19.50-22.10
22.10

Cars 2

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

Harry Potter y las reliquias...
Insidious

16.30-19.15-22.00

Transformers 3
18.10-20.00-21.50

20.15-22.15

16.30

18.00-20.00
18.15-19.10-20.40-21.35
22.00

22.00

Vila-seca
■ OCINE
Amigos

00.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-19.50-21.40

Bad teacher

Los pitufos

17.40-19.30-21.25

Cars 2

Templario

17.50-20.00-22.05

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.15-22.00-00.30

Un cuento chino

17.50-19.40-21.30

Harry Potter y las reliquias...

22.15-00.40

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701. Dijous
no festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Vic

Insidious

17.10-19.45-21.50

■ SUCRE

16.15
16.00-18.15

Kung Fu Panda 2

16.15-18.00

La prima cosa bella

20.30-22.40-00.50

La víctima perfecta

16.15-18.15-20.15-22.15-00.30

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

La víctima perfecta

16.25-18.15-20.05-22.00

Kung Fu Panda 2

16.05-18.10-20.20

Bad teacher

Linterna Verde

16.00-18.10-21.15-22.15

La víctima perfecta

17.05-19.05-21.05

Cars 2

Linterna Verde

17.00-19.20

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30

Els barrufets

16.20-18.10-21.10-23.00

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Harry Potter i les relíquies...

21.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.15-20.25-22.30

Harry Potter y las reliquias...

19.15-21.45

Templario

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

17.00-19.30

X-Men: Primera generación (V.O.S.E)

18.45-20.30-22.20

Los pitufos

16.15-18.15-20.15

16.30-18.30-20.30-22.40

Los pitufos

17.15-19.15-21.10-23.00
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19.15-22.10

Valls
18.30-20.20-22.10

Amigos

16.00-18.10-20.20-22.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Blitz

Algo prestado

Paul
Piratas del Caribe 4

Crta. de Montcada s/n. 902 10 10 08.

Bad teacher

16.10-18.40-20.00-22.30

20.20-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-17.30-19.00-20.30-22.30

Terrassa

Gnomeo y Julieta

16.15-19.10-22.10

Los pitufos

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.
www.ocine.es. Dimecres no vigílies o festius dia de
l’espectador. Programació subjecta a canvis.

Blitz

16.15-18.15

22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

16.45-19.35-22.10

Kung Fu Panda 2

16.15-18.20-20.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.00-19.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.30-22.30

Harry Potter i les relíquies...

16.00-18.30

16.15-19.00-22.00

22.40
16.40-19.40-22.20

16.00-17.45

Kung Fu Panda 2

Cars 2

16.10-18.05

16.10-18.30-21.25

Río

Nuestra canción de amor

Cars 2

Kung Fu Panda 2

■ ATRIUM 3D

20.30
20.00-21.45

Santa Coloma de Gramenet

Harry Potter y las reliquias...

Sant Andreu de la Barca

16.00

17.00-20.00

Templario

16.30-18.30

Bad teacher

17.20-19.45-22.10

20.00-22.00

Paul
16.30-18.15

Paul

Transformers 3

Passi el que passi

■ LA VAILET

18.45-21.20

Piratas del Caribe 4

Tarragona

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGAT

17.00-19.15-22.00

20.20-22.40

Sitges

Cars 2

Los pitufos
Medianoche en París

Templario

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

22.30

16.30-18.30-20.30
16.15-18.20-20.25-22.30

Un cuento chino

Sant Cugat del Vallès

Un cuento chino

16.30-19.20-22.10

Transformers 3

16.00-18.15-20.30-22.45

■ OCINE

22.00

Harry Potter y las reliquias...

Templario

Centre Comercial Altrium. 93841590.

Templario

16.00-18.10-20.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Roquetes

Harry Potter y las reliquias...

22.30

Cars 2

La víctima perfecta

Sant Celoni

Harry Potter y las reliquias...

22.30

Kung Fu Panda 2

C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.
http://www.cinemessantboi.com/.

Los pingüinos del Sr. Poper...
Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

21.45

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

Sant Andreu la Barca.

Cars 2

17.00

16.00-18.00-20.00-22.15

Templario

Bad teacher

19.15-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Paul

■ LAUREN

Le père de mes enfants.

21.45

Los pitufos

16.00-18.00-20.15

17.00

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

18.00-20.00

Medianoche en París
Paul

00.30
18.15-20.30-22.40-00.40
20.00-22.30-00.45
20.30
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Fira del Càntir

Dinosaures

Argentona presenta la
seva tradicional
mostra de l’art i la
cultura del fang

Cosmocaixa Barcelona
mostra esquelets de
sauris trobats al desert
del Gobi

ALTAFULLA

xer. Són els dinosaures.
Cosmocaixa Barcelona
(Isaac Newton, 26) presenta un conjunt d’esquelets d’aquests animals gegantins trobats al desert
del Gobi.

20.00 CONCERT
Percussió. L’Escola Municipal d’Altafulla organitza aquest vespre un concert del seus alumnes dirigits per Luis Chacón. Tots
els instrument que intervenen en el recital són de
percussió. Per tant, música rítmica i contundent.
El recital tindrà lloc a la
plaça de l’Església.

BLANES

22.00 CONCERT
Sons de guitarra. A l’auditori del Centre Catòlic,
concert La generació perduda, a càrrec del Quartet Glinka i Bernat Padrosa, guitarra. Dins el V Festival de Guitarra de Blanes que permet gaudir
dels diferents matisos i
sonoritats que es poden
extraure de l’instrument
més popular de tot l’Occident, amb permís del piano.

ARGENTONA

10.00 a 14.00
i de 17.00 a 22.00
FIRA

Fira del Càntir. Els carrers d’Argentona s’ompliran des d’avui i fins diumenge d’artesans de la ceràmica en la que és la més
gran manifestació de l’art
i la cultura del fang de Catalunya. Coincidint amb
aquest esdeveniment avui
s’inaugura al Saló de Pedra de l’ajuntament de la
localitat l’exposició 25è
aniversari de l’associació
Ceramistes de Catalunya.

BARCELONA
19.00 i 21.00
MUSICAL

Cabaret. Musical britànic
i americà, cabaret alemany i francès. Aquesta
és l’ambientació musical
de l’espectacle. Boulevard
of Broken Dreams que es
presenta en sessions de
vespre i nit a la Sala Jujol
de la Pedrera, de Catalunya Caixa. Actuen Francesca Masclans, soprano i
actriu, i Juli Rodríguez,
piano.

CAMALLERA

22.00 CONCERT

Concert de Maceo Parker a la sala La Mirona de Salt ■ JOAN SABATER

Alquímia ‘funk’
CADAQUÉS
MACEO PARKER

Es poden tenir millors referents
que haver estat membre del grup
de James Brown al començament
dels anys seixanta? De ben segur
que costaria trobar credencials
tan importants per passar una llicenciatura en rhythm&blues, soul
o funk. Però el saxofonista Maceo
Parker, que ha col·laborat amb artistes com ara Prince i James Taylor ja fa molts anys que per mèrit
propi té el doctorat en funk. Una

música amb la qual des de finals
de la dècada dels 90 fa trontollar
els escenaris de tot el món. Aquesta nit a s’Olivar de Sa Conca
(22.00) i dins la programació del
40è Festival de Cadaqués oferirà
un concert en què amb la seva alquímia bàsica musical combinarà
un 98% de funk amb un 2% de
jazz. Si res trenca la previsió, de
ben segur que serà un concert ple
de contundència i força. El saxofonista nord-americà, que va inaugurar el mes passat el Mas i Mas

Festival de Barcelona al Palau de
la Música Catalana, compartirà escenari amb una banda no menys
contundent: Ron Tooley (trompeta), Dennis Rollins (trombó, músic amb una trajectòria espectacular, col·laborador de figures com
ara Sting o Jamiroquai), Will Boulaware (teclats), Bruno Speight
(guitarra elèctrica), Rodney Skeet
Curtis (baix elèctric), Curtis Parker (bateria, fill del saxofonista),
Corey Parker (rap, veus) i Martha
High (veus).

BARCELONA

19.00
FESTIVAL MUSICAL

Música al carrer. Avui
comença la setena edició
del Busker’s Festival Barcelona que aplega solistes
i formacions musicals internacionals que habitualment actuen al carrer. El festival, que durarà
fins diumenge, oferirà actuacions, entre d’altres
dels holandesos Amarins
& Le Gatte Negre, els italians Baciamolemani, els
barcelonins Brincadeira i
els austríacs Cobario

BARCELONA

10.00 a 20.00
EXPOSICIÓ

Dinosaures. Potser ens
cauen tan bé perquè no
els vam arribar a conèi-

Paisatges sonors. A l’espai pluridisciplinari de
creació Nau Côclea, a Camallera, presentació de
l’espectacle Sube o baja
según se va o se viene,
amb l’actuació de Carlos
Gómez, electrònica i paisatge sonor. Dins el XX
Festival Música 13.

CANET DE MAR
10.00 CONCERT

Grans solistes. Dins del
marc del XIII Festival de
Música Clàssica del Castell Santa Florentina
(Doctor Marià Serra s/n.
Canet de Mar) es presenta el concert Grans solistes, amb la participació de
Claudi Arimany (flauta),
Andrés Mustonen (violí),
Josep Mor (violoncel) i Pedro Larrañaga (clavecí).
Interpretaran obres de
Telemann, Haydn, Pla,
Reicha i Bach.

EL PRAT

10.00 EXPOSICIÓ

Concert de Camera Musicae, a Valls ■ ANNA ESTALLO

Una actuació televisiva del Dúo Dinámico ■ TVE

Les cançons del musical
‘Mar i cel’

Cançons nostàlgiques que
encara són actualitat

CAMBRILS
CAMERA MUSICAE

CALELLA DE PALAFRUGELL
DÚO DINÁMICO

L’Orquestra Camera Musicae interpretarà als Jardins del Parc Samà de Cambrils (22.00) temes del
musical Mar i Cel acompanyats d’Albert Guinovart.
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El Dúo Dinámico va obrir les portes a una modernitat que arriba fins ara. Avui a les 22.00 hores actuen als Jardins de Cap Roig.

En trànsit. Qui no visita
exposicions d’art és perquè no vol. De temps se’n
troba. Si més no a l’estiu.
Les llargues esperes als
aeroports es poden aprofitar per gaudir de la creació artística. Fins al 15
d’agost la terminal 2 de
l’aeroport de Barcelona-el
Prat presenta l’exposició
de pintures i escultures
realitzades amb materials
reciclats en un intent de
l’autor de cridar l’atenció
sobre la responsabilitat
social, cultural i mediambiental.
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Agenda

<<

<<

Sons de la
Mediterrània

Doctor a l’Antàrtida

L’especialista en
medicina de muntanya
Iñigo Soteras parla de
l’Antàrtida

Avui actua a Torroella
de Montgrí el grup
Beth Nahrin

EL VENDRELL

PUIGCERDÀ

Cànons. El Festival Internacional de Música
Pau Casals presenta
aquesta nit un concert
amb obres de Bach, Pachebel, Corelli Ricciotti,
Conti i Sacarlatti amb un
concepte comú: Cànons i
fugues en la música instrumental del segle XVIII
a Itàlia i Alemanya. El
concert L’arte della Fuga
és una coproducció amb
el Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí. Auditori Pau Casals. El Vendrell (San Salvador).

Medicina del fred.
Aquesta tarda, a la sala de
convencions del Museu
Cerdà (carrer d’Higini de
Rivera, 4, Puigcerdà), Iñigo Soteras pronunciarà
la conferència Doctor en
l’Antàrtida, dins el cicle
de conferències d’estiu.
Soteras és metge especialista en medicina de muntanya i de situacions climatològiques molt fredes
i complicades.

22.30 CONCERT

GIRONA

10.00 CONCERT
Cultura sefardita. Tati
Cervià & Sepharazz
Mishpaha presenten dins
la programació Nits de
música al Call un interessant experiment en què
apliquen la seva formació
jazzística a les kantikas
de la cultura sefardita. El
concert, que porta el títol
de Kantikas de la Kukuvaya, es realitzarà al pati
del Centre Bonastruc ça
Porta (entrada gratuïta).

LLEIDA

20.30
VISITA GUIADA

Els Canonges. Visita guiada per la Seu Vella i la
Canonja tot aprofundint
els espais que la formaven
i la vida dels canonges que
hi treballaven. En acabar,
sopar a la fresca, amb alguna que altra exquisidesa. 25.00 euros. Reserva
prèvia al 973 23 06 53. Es
recomanable per a la visita portar calçat còmode i
llanterna.

PALAFRUGELL

18.00 ACTE

SANT PERE
DE RODES

20.00 VISITA TEATRALITZADA

Tocar la història. Prenent com a referència la
novel·la de Núria Esponellà Rere els murs (Columna), que tracta de la comunitat dels benedictins
de Sant Pere de Rodes en
la segona meitat del segle
XII, el monestir proposa
visites teatralitzades inspirades en el llibre. Se celebren cada dijous d’agost
a les 20.00 h.

SITGES

09.30 a 14.00
i de 16.00 a 19.00
EXPOSICIÓ

Gravats. Fins al 30 de setembre es presenta a la
sala Vaixells del Palau Maricel de Sitges (carrer Fonollar s/n) l’exposició Ismael Smith, gravador.
Del Modernisme a l’Art
Déco. Nascut a Barcelona
el 1886 i mort a Nova
York el 1972 va ser escultor, gravador i dibuixant.
Eugeni d’Ors el va nomenar escultor noucentista,
malgrat que el seu estil es
va caracteritzar pel seu
caire decadentista.

TORROELLA
DE MONTGRÍ

왘 Teatre

17.00 EXPOSICIÓ
Obres selectes. L’escultor Riera i Aragó presenta
a la galeria Dunev Art
(carrer Major, 28) una selecció del seu singular
univers escultòric en un
moment en què la seva
obra ha agafat un nou
rumb sense perdre el seu
vocabulari plàstic i conceptual de sempre. Tardes i hores convingudes
trucant al 972 75 94 92.
El seu treball també es
pot veure al Museu d’Art
de Ceret, al Vallespir.

19.30 CERCAVILA
Festa major. Aquesta
tarda comença amb una
cercavila i l’actuació dels
gegants i dracs de la Bisbal la festa major de Pals,
que es perllongarà fins al
proper dia 10.

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 4/8/2011. Page 59

Coliseum, Gran Via,
595. A partir del 8 de setembre,
inici de la 2a temporada de sarsuela amb 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 5 d’agost: La importància de ser Frank, d’Òscar Wilde, a càrrec de la companyia
Lazzigags. Direcció: Ivan Campillo. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.45, i diumenges,
19.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa,
68. Fins al 7 d’agost, Tap Olé
presenta Tapeando, claqué &
música espanyola. Horaris: de
dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.

22.00 CONCERT
Música mediterrània.
Dins el cicle Nits d’Estiu
del Museu de la Mediterrània actua el grup Beth
Nahrín. La seva música és
un viatge en el temps que
ens permet conèixer un
repertori excepcional que
pren forma en estils diversos de l’Orient Mitjà i
el Magrib. Aquest quartet
ens apropa les sonoritats
clàssiques que van dominar durant anys les ribes
sud i est de la Mediterrània.

왘 Teatre

Cartell de l’espectacle

Impro Show, un espectacle
diferent, al Teatreneu
BARCELONA TEATRE

Un espectacle d’humor sense guió, únic en cada
funció, que s’anirà desenvolupament amb els suggeriments del públic és el que ofereix Impro Show,
que es pot veure al Teatreneu, dijous i diumenges.

BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

VERDÚ

10.00 a 14.00
i de 16.30 a 20.00
EXPOSICIÓ

Joguines. El museu de
Joguets i Autòmats de
Verdú presenta a més de
la col·lecció permanent
del fons Mayoral, l’exposició temporal Mariscal a
Verdú que mostra la connexió de l’obra del dissenyador i artista amb el
món del joguet. Fins al 30
de setembre.

La barrila de l’Avi

PALS

왘 Teatre

TORROELLA
DE MONTGRÍ

21.30 TEATRE

Espectacle familiar. Al
Jardí de la Fundació Cuixart de Palafrugell (carrer
Miquel Vinke i Meyer,
12), el polifacètic Kiku
Mistu presenta l’espectacle per a tots els públics
La fabulosa companyia
de la llum|.

Borràs, Pl. Urquinaona, 9. A partir del 22 de setembre, la comèdia Un fantasma en
casa.

L’AVI

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 dissabte 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 dijous 15 de setembre, El xarlatan, a càrrec de
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,

Avinguda Paral·lel, 91.
Del 16 d’agost al 4 de setembre,
dins Dansalona 2011, la Companyia Trànsit Dansa - Maria Rovira presenta l’espectacle 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. Representació
de 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 Gal·la. 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 12 d’agost, Reugenio. Horaris: de dilluns a divendres,
21.00 (excepte el 5 d’agost,
22.30). I del 23 d’agost al 4 de
setembre, dins 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,
8 de setembre. Alberto Cortez,
11 de setembre. Pimpinela, 10
d’octubre. Érase una vez la ópera, a partir del 17 de setembre.

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Temporada 2011/2012
entrades ja a la venda per internet.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Temporada 2011/2012 entrades 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

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 dimecres 7 de setembre, el
Ballet Nacional de Cuba representa l’espectacle 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.

|

60 Apunts

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’AGOST DEL 2011

Les necrològiques
Arenys de Mar
Francisco González Gómez.
Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
les 12 del migdia, a la parròquia de
Santa Maria d’Arenys de Mar.

Arenys de Munt
Josep Campeny Vellvehí. Va
morir als 71 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, a la parròquia de Sant
Martí d’Arenys de Munt.

Badalona
Enrique Domínguez Rodríguez. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, al tanatori de Badalona.
José Martín Fernández. Exèquies i incineració, avui, a les 9 del
matí, al tanatori de Badalona.
Mercedes Riu Armengol. Exèquies, avui, a les 10 del matí, a Badalona.

Barcelona-Collserola
Gabriel Villar Gallardo. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 10 del matí.

Barcelona-les Corts
Teodoro De Balle Campassol.
Va morir als 80 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí.
Montserrat Edo Ferrer. Va
morir als 94 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.
Ricardo Moscatelli Recio. Va
morir als 78 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’1 del migdia.
Gines Rodríguez Rueda. Va
morir als 67 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 4 de la tarda.
Maria Esther San Miguel
Rua. Va morir als 84 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia.

Barcelona-Ronda
Dalt
Jaime Fabregas Costa. Va morir als 50 anys. Exèquies, avui, a les 11
del matí.
Vicenta Guillen Guillen. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia.
Josefa Jiménez Herrerias. Va
morir a l’edat de 95 anys. La cerimònia exequial, se celebrarà avui, a 2/4
de 4 de la tarda.

Núria Pla Fernández. Va morir
als 85 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 5
de la tarda.
Rafael Rodríguez Valles. Va
morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les
3 de la tarda.
Isidra Sánchez Fuentes. Va
morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda.
Enrique Torralba Badal. Va
morir als 73 anys. Exèquies, avui, a les
9 del matí.

Barcelona-Sancho
Ávila
Flavio Bautista Cano. Va morir
als 81 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4
de la tarda.
Rosa Bresco Carrera. Va morir
als 82 anys. Exèquies, avui, a la 1.25
del migdia.
Saturnina Gallego Martínez.
Va morir als 91 anys. Exèquies, avui, a
les 11.10 del matí.
Maria Luisa Garcia González.
Va morir als 86 anys. Exèquies, avui, a
3/4 d’11 del matí.
Eladia Lozano Mas. Va morir
als 81 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1
del migdia.
Sonia Martínez Ponsdomenech. Va morir als 42 anys. Exèquies, avui, a 3/4 d’1 del migdia.
Francisco Quintana Garcia.
Va morir als 84 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.

Barcelona-Sant
Gervasi
Concepción Arbós Tapis. Va
morir als 94 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’1 del migdia.
Maria de las Mercedes Legarrea de Dalmas. Va morir als
51 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 2 del
migdia.
Maria Carmen López Borreiros. Va morir als 62 anys. Exèquies,
avui, a 3/4 de 9 del matí.
Amelia Sanz Rostand. Va morir als 88 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 4 de la tarda.

Bellvei
Antonio Marín Benítez. Va
morir als 88 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, a l’església de Bellvei.
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Calella

Mataró

Sant Celoni

Tarragona

Enrique Gol Inglés. Va morir als
84 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 10
del matí, al crematori de Granollers.

Leonor Fajardo Loza. Va morir
a l’edat de 94 anys. La cerimònia exequial, se celebrarà, avui, a 2/4 de 4
de la tarda, al tanatori de Mataró.
Vicenta María Gomila Muñoz. Va morir a l’edat de 85 anys. La
cerimònia exequial, se celebrarà, avui,
a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori de
Mataró.
Juan Párraga Barea. Va morir
a l’edat de 82 anys. La cerimònia exequial, se celebrarà, avui, a 3/4 de 10
del matí, al tanatori de Mataró.

Dolores Castañer Pagés. Va
morir als 91 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant
Martí de Sant Celoni.

Andrés Altes Aguilar. Va morir
als 89 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a la parròquia Santíssima Trinitat de Tarragona.

Sant Cugat del Vallès

Terrassa

María Abellan Abellan. Va
morir a l’edat de 85 anys. La cerimònia exequial, se celebrarà, avui, a les 5
de la tarda, al Reial Monestir de Sant
Cugat del Vallès.
Joaquina Campo Baquer. Va
morir als 96 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí, a la parròquia de
Sant Joan de Mira-sol de Sant Cugat
del Vallès.

Juana Carvajal Gonzàlez. Va
morir als 101 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí, al Temple de Terrassa.
Mercè García Núñez. Va morir
als 75 anys. Exèquies, avui, a les 3 de
la tarda, al Temple de Terrassa.
Faustina Mesas Gómez. Va
morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, al Temple de Terrassa.
José Ortega Herrerias. Va morir als 74 anys. Exèquies, avui, a les 4
de la tarda, al Temple de Terrassa.

Gavà
Maria Domenech Mila. Va morir als 85 anys. Exèquies, demà, a 2/4
de 10 del matí, al tanatori Ponent de
Gavà.
Antonio Guerrero Padial. Va
morir als 71 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 12 del matí, al tanatori Ponent de
Gavà.
Josefa Rosello Salado. Va morir als 71 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de
10 del matí, al tanatori de Ponent de
Gavà.

Granollers
Rosa Filvà Serra. Va morir als
93 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del
matí, al tanatori de Granollers.

L’Hospitalet de
Llobregat-Gran Via
Isabel Alcayde Herrera. Va
morir als 78 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia.
Antonio Delgado Soriano. Va
morir als 64 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí.
Hortelinda Lago Mauriño. Va
morir als 95 anys. Exèquies, avui, a la
1 del migdia.
Rufino Serrano Ortiz. Va morir
als 93 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4
de la tarda.

Malgrat de Mar
Santiago Cardo López. Va morir als 76 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, a la parròquia Sant Nicolau
de Malgrat de Mar.
María García González. Va
morir als 87 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda, a la parròquia Sant Nicolau de Malgrat de Mar.

Manresa
José Barón Delgado. Va morir
als 72 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a la Basílica Santa Maria de la
Seu de Manresa.
Montserrat Pericas Olivet.
Va morir als 90 anys. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, a la sala Montserrat de
Fontanova de Manresa.

Monistrol de Calders
Pilar Lias Campos. Va morir als
55 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a l’església de Monistrol de Calders.

Reus
Ana Maria Gómez Álvarez. Va
morir als 88 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 8 del vespre, a Reus.
Jordi Gómez Ramos. Va morir
als 46 anys. Exèquies, avui, a les 4 de
la tarda, al tanatori de Reus.
Emilio Madrid Expósito. Va
morir als 73 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Reus.

Sabadell
Dolores Gilarte Camacho. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, al tanatori de Sabadell.
Ricardo Martínez Ibañez. Va
morir als 72 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, al tanatori de Sabadell.
Francisco Orriols Orriols. Va
morir als 93 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al tanatori de Sabadell.

Sant Boi de
Llobregat
Juan José Arcas Alonso. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 10 del matí, al tanatori Baix de
Sant Boi de Llobregat.
Juan Leon Murillo. Va morir als
80 anys. Exèquies, avui, a les 5 de la
tarda, al tanatori Baix de Sant Boi de
Llobregat.
Diego Moreno Ruiz. Va morir
als 80 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, al tanatori Baix de Sant Boi de
Llobregat.

Sant Hipòlit de
Voltregà
Ramon Serrallonga Gonzaus.
Va morir a l’edat de 49 anys. La cerimònia exequial, se celebrarà, avui, a
les 4 de la tarda, a l’església de Sant
Hipòlit de Voltregà.

Sant Just Desvern
Maria Teresa Flores González. Va morir als 70 anys. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de
Sant Just Desvern.

Sant Martí de
Centelles
Pere Donadeu Ferrer. Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a les 5
de la tarda, a l’església de Sant Pere
de Valldeneu de Sant Martí de Centelles.

Sant Vicenç de
Torelló
Concepció Puig Rosell. Va morir a l’edat de 87 anys. La cerimònia
exequial, se celebrarà, avui, a les 12
del migdia, a l’església de Sant Vicenç
de Torelló.

Santpedor
Josep Antich Roca. Va morir als
86 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a l’església de Santpedor.

Sitges
Feliciana Conejo Salgado. Va
morir als 102 anys. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, al tanatori de Sitges.

Tona
Maria Cirera Rajol. Va morir als
88 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, a l’església de Sant Andreu de
Tona.

Tordera
Josep Pons Borrell. Va morir
als 80 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11
del matí, a la parròquia Sant Esteve de
Tordera.

Ulldemolins
Leonci Monlleo Franquet. Va
morir als 66 anys. Exèquies, avui, a les
6 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume Apòstol d’Ulldemolins.

Vilafranca del
Penedès
Alicia Gil Campoy. Va morir als
84 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, al tanarori de Vilafranca del Penedès.

Vilanova i la Geltrú
Maria Boldu Isart. Va morir als
87 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, al tanatori de Vilanova i la Geltrú.
Maria Estevez Caparrós. Va
morir als 77 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al tanatori de Vilanova i la
Geltrú.
Maria Esperanza Fernández
Sánchez. Va morir als 78 anys.
Exèquies, avui, a les 11 del matí, al tanatori de Vilanova i la Geltrú.
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La nova dona
del rei té una
aventura, a
‘Los Tudor’

Comunicació

Enric VIII reforça els seus
llaços amb Lady Mary i la
seva exdona Ana de
Clèves, en els dos capítols
d’avui a La 1 (22.15 h)

Un mes després del tancament de
‘Galicia Hoxe’, avui surt al carrer per
últim cop en paper ‘Xornal de Galicia’

Sense gallec
en la premsa
Lurdes Artigas
BARCELONA

La crisi econòmica i la falta
d’ajuts de la Xunta han deixat la premsa diària sense
mitjans en gallec. Poc més
d’un mes després de l’últim número de Galicia Hoxe, l’únic diari que ja quedava editat íntegrament
en gallec, avui sortirà al
carrer l’última edició en
paper de Xornal de Galicia, diari bilingüe amb un
xic més de pes del gallec i
que ara era l’únic que hi
havia amb predomini
d’aquesta llengua.
El BNG, el Colexio de
Xornalistas de Galicia i la

Mesa pola Normalización
Lingüística han apel·lat a
la “responsabilitat” de la
Xunta en defensa de la
llengua pròpia i l’han acusat d’estar fent justament
el contrari, promovent
“polítiques antigallegues”.
Continuïtat a internet
La direcció de Xornal de
Galicia –propietat de l’empresari de la construcció
Jacinto Rey– va anunciar
dimarts la decisió de tancar el rotatiu, que es publicava des del desembre del
2008, a causa de la crisi i
de “la falta de suports institucionals” i per centrar els
esforços en l’edició digital

–Xornal.com–, que aviat
complirà 13 anys.
La subdirectora del rotatiu, Maria Val, precisava
ahir en declaracions a El
Punt Avui que “mai no han
tingut cap tipus d’ajuts oficials” i que tot i que les haurien preferit, “tampoc ploren” perquè ho veuen com
un “signe d’independència”. En aquest sentit, destaca que sempre han estat
“crítics i un xic molestos
pels poders públics”.
Val remarca sobretot la
“peculiaritat” del diari:
“Devem ser l’únic cas en
què després de deu anys en
web es va fer el salt al paper, i quan ja hi havia la cri-

Captura de la versió en gallec del web Xornal.com d’ahir al vespre ■ EL PUNT AVUI

si”, i explica que es va fer
tots i els riscos perquè era
“una aposta perquè no hi
havia moltes capçaleres
d’esquerres i galleguistes”.
Ara, però, segons explica,
“s’ha hagut d’escollir i s’ha
triat tornar a l’estat original, al web”.
Pel que fa a la plantilla,
Val confia a mantenir-la
íntegra: “Hi ha el compromís de fer un web potent”.
L’últim a caure
L’edició impresa de Xornal de Galicia ha estat una

de les publicacions que treballaven per la normalització lingüística gallega que
més han resistit. Fa un any
ja va tancar el setmanari A
Nosa Terra, també propietat de Jacinto Rey. I a finals
de juny es va deixar de publicar Galicia Hoxe, que
feia vuit anys que havia
pres el relleu d’O Correo
Galego. La direcció del rotatiu, pertanyent al grup
El Correo Gallego, va deixar clar que el tancament
es devia a la crisi econòmica i “sobretot a la radical

retallada de les ajudes institucionals” des que el PP
va recuperar el govern de
la Xunta el 2009. També la
reducció d’ajuts va ser el
motiu esgrimit per la direcció d’A Peneira, un
quinzenari en gallec, per
tancar primer l’edició digital, ara fa un any, i després
també l’edició en paper.
Paral·lelament a la crisi
en la premsa escrita, diversos diaris digitals en gallec
també han tancat els darrers mesos, com ara Vieiros i GZ Nazón. ■

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

Més mitjans
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FUSIÓ

INICI DE RODATGE

DECLARACIONS

La CNC multa Tele 5
amb 3,6 milions

Puigcorbé, en les
‘matrimoniades’
noves de Tele 5

El PSOE vol un
nou president de
RTVE al setembre

L’actor català Juanjo Puigcorbé serà el protagonista principal de la tira d’humor 3x2, la
nova versió de les matrimoniades de José Luis Moreno
per a la cadena, en què el
principal canvi és que les parelles seran família i, per tant,
se centrarà no només en les
relacions de parella sinó també en les familiars.
Puigcorbé serà un irònic
cap de família que no suporta
els seus gendres perquè considera que les seves filles mereixen “alguna cosa millor”.
Norma Ruiz i Marta Belenguer faran de filles, i els gendres seran Ismael Martínez i
Julio Arrojo. Pel que fa a la

El ministre de Presidència,
Ramón Jáuregui, no descarta
que hi hagi un nou president
de RTVE abans de les eleccions del 20-N, i, de fet, ahir
va assegurar en una entrevista a Europa Press que estan
treballant per intentar consensuar un candidat amb el
PP al setembre. “Estem en
aquesta direcció. Segueixo
pensant que si hi hagués un
acord entre el PSOE i el PP
encara s’hi és a temps, perquè al setembre es pot nomenar una persona per la majoria qualificada que reclama la
llei i previsiblement seria el
president de l’ens els pròxims
anys”, va dir. ■ AGÈNCIES

El consell de la Comisión Nacional de la Competencia ha
imposat una multa de 3,6 milions d’euros a Tele 5 per no
haver detallat en el termini
exigit el seu pla d’actuacions i
el seu calendari en la fusió
amb Cuatro. La CNC ha explicat que la sanció es deu a l’incompliment del termini marcat d’un mes per presentar el
pla d’actuacions de la fusió,
que aquest organisme va
considerar que podria comportar “una reducció de la
competència efectiva en diversos mercats afectats per
l’operació”. Competència
creu que Tele 5 ha infringit

l’article 62.4 de la llei de defensa de la competència, que
qualifica com a “molt greu”
incomplir o contravenir el que
estableixen la normativa i les
resolucions del seu consell.
Tele 5 va anunciar ahir que
impugnarà “immediatament”
la sanció, que va considerar
“no només desproporcionada, sinó absolutament injustificada”, i en demanarà també
la suspensió cautelar. La cadena afirma que “el pla d’actuacions va ser presentat dins
del termini concedit expressament per la mateixa direcció d’investigació de la CNC”.
■ REDACCIÓ
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Patricia Conde, una de les
cares principals de La Sexta

FICCIÓ

Patricia Conde
s’incorpora a
‘Buen agente’
Patricia Conde, que va presentar durant cinc anys Sé lo
que hicisteis a La Sexta, torna
a la cadena com a personatge
fix de la segona temporada de
la sèrie Buen agente. Segons
va informar ahir La Sexta,
Conde encarnarà una agent
jove i inexperta. ■ REDACCIÓ

Puigcorbé, en una foto de
promoció de ‘Felipe y Letizia’

mare de la família i dona de
Puigcorbé, serà Mariana Cordero.
Tele 5 va anunciar ahir el
repartiment, coincidint amb
l’inici del rodatge de l’espai de
gags, que es gravarà en un
plató i també en localitzacions
exteriors. ■ REDACCIÓ
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La graella
TV3

33

Super 3/3XL

Esport 3

IB 3 sat

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

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

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

06.00 Notícies 3/24.
10.00 Travelogue of masterpieces.
10.05 Planetari. Inclou: La volta al món en 80
jardins / El buscador d'objectes insòlits.
11.45 Futbol. Chivas - F. C. Barcelona.
13.45 Cuines. Espaguetis amb cloïsses.

08.42 Batecs de natura. Anellament científic
d'aus.
09.00 Els secrets del mur d'Adrià.
09.50 Enciclopèdia breu. Giuseppe Verdi.
10.00 On anem?.
10.25 Al vostre gust.
10.50 Els últims artesans.
11.00 Singulars. Marta Saolña.
11.45 Latituds.
12.10 L'ànima viatgera.
12.55 Bon viatge. Noruega 2.
13.05 Batecs de natura. Pel riu Garona/ Caixes niu per a ocells.
13.25 Un lloc a l'Àfrica.

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.
12.42 El club dels caçamonstres.
13.10 Espies de veritat.
13.55 Un drama total: la gira
mundial.

13.45 Adrenalina.
14.35 Vòlei Platja. Vòlei-platja: final femenina a Polònia.
15.40 TN Esports.
15.55 Futbol. Chivas - F. C.
Barcelona.
17.35 Adrenalina.
18.00 Cliff diving. Yucatán.
18.30 Zona zàping.
18.50 Crackòvia. Cap. 89.
19.25 Futbol. Chivas - F. C.
Barcelona.
21.30 Temps d'aventura.
22.00 Futbol. Chivas - F. C.
Barcelona.
23.45 L'home més fort.
00.05 Tot l'esport.

08.00 El cercador.
08.30 Balears davall la mar.
08.50 Vallterra.
10.50 Capellans.
11.15 L'hora del pati.
11.40 Balears amb els cinc
sentits.
12.05 Que te creus que te
crec.
12.20 Un lloc enlloc.
12.55 A pedals.
13.25 Sa bona cuina de Paquita Tomás.

14.00 Telenotícies comarques.
14.20 El medi ambient. Maials, calderes a pinyol.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Secrets de Xangai. Cap. 14.
En Chen Han vol
demanar ajut a en
Lin Bainian perquè
els aconsegueixi
diners
16.20 Temps de silenci. Infiltrats.
17.25 Les germanes McLeod. Cap. 83 El dia
del pare / Cap. 84 De la mateixa sang.
19.20 Tarda de cine. Un pont cap a Terabithia.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Futbol. Trofeu Antonio Puerta: Sevilla
FC - R.C.D. Espanyol.
00.05 Pel·lícula. Desafiament a Little Tokyo.
01.30 Pròxima parada: Cuba.
02.30 Jazz a l'estudi. Giulia Valle / TharratsColoma.
04.30 Notícies 3/24.

14.45 Gat i gos. La bogeria
dels 4x4 / L'or del gatigos / Les llaminadures
gatigos / Canvi de casa.
15.30 Els Dalton.
16.00 Bugs Bunny.
16.50 En Shaggy i l'ScoobyDoo saben el que es
fan.
17.15 mic 3.
18.05 Léonard.
18.35 Marsupilami.
19.05 Espies de veritat.
19.50 Els pingüins de Madagascar.
20.40 Tom i Jerry.

14.10 Estimem els animals. Els quoques de
l'illa de Rottnest.
14.40 El regne salvatge. Congostos d'aigua.
15.10 Pandamónium. Mei Sheng's tale.
16.00 Els secrets del mur d'Adrià.
16.50 Enciclopèdia breu. Giuseppe Verdi.
17.00 Una altra mirada.
18.10 60 minuts. Egipte, t'estem vigilant.
19.05 L'ànima viatgera.
19.50 Bon viatge. Noruega 2.
20.05 On anem?.
20.30 Al vostre gust.
El programa visita
el restaurant del
cuiner basc Martín
Berasategui

21.30 Shin Chan.
21.55 Plats bruts. Tinc un
berenar.
22.20 Breaking bad. Cap. 15
Truca a en Saul.
23.05 Nip/Tuck. En Merrill
Bobolit.
00.00 Little Britain.
00.35 Berlín, Berlín.

21.00 Secrets de Xangai. Cap. 14.
21.30 Blogs Europa.
21.40 Espai Terra 33. - 4 d'agost.
22.05 Pel·lícula. Julia.
00.20 Singulars. Marta Saloña.

15.05 Primera sessió. Escull-me.
16.50 El cor de la ciutat. 17.50 Segona sessió. El retorno del soldado.
19.35 Respira. 20.05 El documental.
21.05 Boig per tu. 21.30 Jo què sé!
22.00 BTV Notícies nit. 22.30 El
temps. 22.40 De visita. 23.35 Doc’s.
00.05 L’hora d’Alfred Hitchcock.
00.55 BTV Notícies nit.

El 9

—————————————————————————————————

17.30 Bat de sol. 18.30 Què li ve de
gust? 19.00 Family travel. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Muntanyes
d’aventura. 20.30 La terrassa. 21.30
Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 La
terrassa. 00.00 Escenaris estiu.

TAC 12

—————————————————————————————————

15.30 Identitats. 16.00 Notícies.
16.30 Reemissió. 18.00 Finet i pel
mig. 19.00 Family Travel. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies.
20.30 Auditori. 21.00 Muntanyes
d’Aventura. 21.30 Socarrats. 22.00
Noticies. 22.30 Reemissió.

Canal Reus

—————————————————————————————————

16.00 Notícies. 16.30 Aventures.
17.00 Va de castells. 17.30 Famílies i
escola. 18.00 Notícies. 18.30 Aventures. 19.00 Family travel. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies.
20.30 Remena nena. 21.15 Furgoaddictes. 22.00 Notícies.

Lleida TV

—————————————————————————————————

17.00 Banda sonora. 17.30 Al
ras. 17.45 Tocats de l’hort. 18.00
Bonus music. 19.30 Va de castells.
20.00 Evolució. 20.30 Notícies vespre. 21.20 El temps. 21.29 Anem a
dormir. 21.30 Bat de sol. 23.00 Notícies vespre. 23.45 Yemaya.

17.55

—————————————————————————————————

09.00 Televendes.
09.05 Passport.
11.30 Ángel.
13.05 Roswell.
13.55 Policías de Nueva
York.
15.30 Banacek.
16.50 Se ha escrito un crimen.
19.30 Cinemetrópolis. Piratas de Monterrey.
20.55 Notícies 8.
21.10 Inspector Poirot.
22.00 Gran cinema. Duelo en
Silver Creek.
23.55 Inspector Wolff.
00.20 Roswell.
01.05 Ángel.

18.20
18.55
19.40
20.10
20.30

IB3 Notícies migdia.
El Temps migdia.
Llàgrima de sang.
L'hora del pati.
Balears salvatge. Mons
humits.
Balears amb els cinc
sentits.
Factor humà.
24 hores.
El cercador.
Que te creus que te
crec.
IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre.
21.35 Uep! Com anam?.
00.05 Ous amb caragols.
01.00 971 Balears.
02.40 Varietats.
04.15 Simfònics.

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

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

PIRATAS DE
MONTERREY

PEL·LÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

INTÈRPRETS

Un pont cap a Terabithia (2007)

19.20

TV3

★★

★★

Aventures

Gabor Csupo

Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb

8tv / 19.30

Piratas de Monterrey (1947)

19.30

8tv

★★

★★

Western

Alfred Werker

Linda Montez, Rod Cameron

Pirates of Monterey.
EUA, 1947. 77'. Gèn.:
Western. Dir.: Alfred
Werker. Int.: Linda Montez, Rod Cameron.
El film se situa a Califòrnia, el 1840. Els partidaris de la unió amb Espanya intenten derrocar
els presidents mexicans
de Monterrey amb la collaboració d’un ianqui de
Missouri.

Escuela de seducción (2004)

22.00

La 2

★★

★★

Comèdia

Javier Balaguer

Victoria Abril, Javier Veiga, Pepe Viyuela

Duelo en Silver Creek (1952)

22.00

8tv

★★★

★★★

Western

Don Siegel

Audie Murphy, Stephen McNally

Peter Pan. La gran aventura (2003)

22.00

Antena 3 TV

★★★

★★★

Fantàstic

P.J. Hogan

Jason Isaacs, Jeremy Sumpter

Julia (2008)

22.05

33

★★

★★

Drama

Érick Zonca

Tilda Swinton, Saul Rubinek

Un mundo perfecto (1993)

22.25

La Sexta

★★★★

★★★★ Drama

Clint Eastwood

Clint Eastwood, Kevin Costner, Laura Dern
Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen

Closer (2004)

23.55

La 1

★★★

★★★

Drama

Mike Nichols

Pánico en la Costa Azul (2009)

00.00

Antena 3 TV

★

★

Thriller

Benoit D’Aubert

Richard Anconina, Alessandra Martines

Desafiament a Little Tokyo (1991)

00.05

TV3

★★

★★

Acció

Mark L. Lester

Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere
110368-1033133J

BTV

—————————————————————————————————

8tv

14.00
15.15
15.20
17.00
17.25

ESCUELA DE
SEDUCCIÓN

ga els miners a cedir les
seves mines i després els
maten.

La 2 / 22.00

Escuela de seducción.
Estat espanyol, 2004.
105'. Gèn.: Comèdia.
Dir.: Javier Balaguer.
Int.: Victoria Abril.
Óscar és un dependent a
l’atur que obre una escola de seducció on ensenya trucs per triomfar
en qüestions amoroses.

PETER PAN. LA GRAN
AVENTURA
Antena 3 TV / 22.00

Peter Pan. EUA, 2003.
113'. Gèn.: Fantàstic.
Dir.: P.J. Hogan. Int.: Jason Isaacs.
Els Darling són una família aparentment feliç: el
patriarca és un home tímid i distant amb els
seus fills, Wendy, John i
Michael.

DUELO EN SILVER
CREEK
8tv / 22.00

Duel at Silver Creek.
EUA, 1952. 73'. Gèn.:
Western. Dir.: Don Siegel. Int.: Audie Murphy.
Durant alguns anys, una
banda de malfactors obli-
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JULIA

33 / 22.05

Els dos protagonistes d’‘Un mundo perfecto’

Bèglica-França-MèxicEUA, 2008. 144'. Gèn.:

Drama. Dir.: Érick Zonca. Int.: Tilda Swinton.
Narra la història d’una
dona alcohòlica i problemàtica que, moguda pel
pànic i una situació econòmica delicada, accedeix a cometre un acte
violent i lamentable com
és segrestar un nen.

UN MUNDO PERFECTO
La Sexta / 22.25

A perfect world. EUA,
1993. 137'. Gèn.: Drama.
Dir.: Clint Eastwood.
Int.: Clint Eastwood, Kevin Costner, Laura Dern.
Butch Haynes s’ha escapat de la presó i, per assegurar-se la fugida, pren
com a ostatge un nen.
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La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Tele 5

La Sexta

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

06.00 Noticias 24H.
10.15 La mañana de La
1.

09.25 Biodiario.
09.30 Mil años de Románico.
10.00 Paraísos cercanos.
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.
Hasta el amargo
final.
11.30 Alerta Cobra.
Muerte de un reportero.
12.30 Las mañanas de
Cuatro.

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.
12.00 Partido amistoso:
Chivas Guadalajara-Barcelona.
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.
18.20 Amar de nuevo.
19.00 Destino: España.
20.00 Gente.
Telediario 2.
El tiempo.
Los Tudor.
Cine. Closer.
Cómo hemos
cambiado.
02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.
21.00
22.05
22.15
23.55
01.20

14.00 La dieta mediterránea.
14.30 + Investigadores.
14.40 Documentales
culturales.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales.
17.55 Documentales
culturales.
18.55 Biodiario.
19.00 Gent de paraula.
Roser Capdevila.
19.30 L'Informatiu.
19.50 Linguàrium.
20.00 La 2 Noticias.
20.15 Zoom net.
20.30 La España sumergida.
21.00 Documentales
culturales.
22.00 El cine de La 2.
Escuela de seducción.
23.50 Certamen Internacional de Habaneras.

14.00 Los Simpson. Ha
renacido una estrella / Moe y el
blues del bebé.
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.
19.45 Atrapa un millón.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.40 Deportes.
21.45 El tiempo.
22.00 Cine. Peter Pan,
la gran aventura.
00.00 Cine. Pánico en
la Costa Azul.
01.45 Sin rastro.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
04.30 Únicos.

14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.45 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.

14.30 De buena ley. No
al botellón.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Supervivientes
2011: El debate
final.
01.30 Resistiré ¿vale?.
02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

21.30 ¡Mójate!.
22.30 Mentes Criminales: Conducta
Sospechosa. Dos
iguales.
23.15 Mentes criminales. Parásito / La
recapitulación de
Zoe / Mi negocio
es el placer.
02.00 Dexter. Hombre
hambriento.
02.45 Cuatro Astros.

15.07 La Sexta deportes.
15.25 Bones. Fuego en
el hielo / Un héroe en la bodega
/ La princesa y la
pera.
18.00 Verano directo.
19.55 laSexta Noticias
20h.
20.59 laSexta Deportes.
21.30 The very best of
El intermedio.
22.25 Cine. Un mundo
perfecto.
01.05 Rockefeller Plaza.
01.35 The very best of
El intermedio.
02.20 Astro TV.

Apunts de programació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cèl(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Altres
ments
criminals

Audiències Catalunya
Dimarts, 2 d’agost del 2011

MENTES CRIMINALES:
CONDUCTA
SOSPECHOSA
Cuatro / 22.30

Cuatro estrena la seqüela de Mentes criminales,
protagonitzada pel conegut actor Forest Whitaker. La nova ficció ocuparà la franja que fins ara
tenia el capítol d’estrena
de la sèrie mare, que
Cuatro interromp a set
capítols del final de la sisena temporada i enmig
d’un doble episodi en què
es resolia la trama
d’Emily Prentiss contra
el seu enemic, Ian Doyle.
Mentes criminales: conducta sospechosa, que ja
ha estat cancel·lada als
EUA i per tant té només
una temporada, se centra en un dels equips
d’emergència coneguts
com cèl·lules roges dins
de la unitat d’anàlisi de
conducta i que operen al
marge de la burocràcia
sota les ordres directes

PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
Antena 3
TV3
La 1
Tele 5
TV3
Tele 5
Tele 5
Antena 3

Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
¡Ahora caigo!
Telenotícies comarques
Amar en tiempos revueltos
Sálvame: diario
Secrets de Xangai
Informativos 21.00
De buena ley
Atrapa un millón: con famosos

461.000
360.000
299.000
270.000
264.000
252.000
246.000
242.000
237.000
229.000

EL MÓN A RAC1. RAC1 / 07.00
El programa de Núria Riquelme aborda avui les
conseqüències de la incertesa que afecta l’economia espanyola amb Josep Soler, director de l’Institut d’Estudis Financers, i amb José Garcia Montalvo, catedràtic d’economia a la Pompeu Fabra.
L’equip de la nova sèrie policial ■ CUATRO
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litzadora i els seus coneixements del carrer per a
la investigació; Gina LaSalle (Beau Garret), una
atractiva i intel·ligent
agent; i Bett Griffith (Janeane Garofalo), l’analítica del grup. També entrarà més endavant l’experta en informàtica Penélope Garcia (Kirsten
Vangsness), provinent
de la sèrie original.

SEVILLA-ESPANYOL
TV3 / 21.55

TV3 transmet avui en directe el partit que l’Espanyol disputarà a la capital andalusa amb el Sevilla, en el marc del trofeu
Antonio Puerta. Aquest
matx de pretemporada
de l’equip blanc-i-blau serà una homenatge a la
memòria del jugador sevillista Antonio Puerta,

Toni Vall
tvallka@hotmail.com

Els
migdies
—————————————————————————————————

E

ncara que no ho sembli, el moment del dia
en què es fa pitjor televisió és el migdia. Ja els
n’he parlat alguna vegada,
però el misteri sense resoldre continua vigent: un
dels programes més lamentables que he vist a la
meva vida està en antena
a Tele 5 des de ja fa força
temps entre les 14.30 h i
les 15.00 h. Es diu De buena ley i no fa vacances.
Sembla que té uns índexs
d’audiència excel·lents,
però no m’entra al cap
que algú amb dos dits de
front se’l pugui prendre
seriosament. Ahir, un suposat matrimoni debatia
amargament perquè la seva filla vol ser jugadora de
futbol. El pare hi estava en
contra i la mare a favor.
Més enllà dels patètics arguments utilitzats per un i
altra, el que més treu de
polleguera és assistir a la
galdosa representació
d’una comèdia, escrita per
un guionista de quarta re-

ESPECTADORS

La ràdio

del director de l’FBI.
Whitaker interpreta el
paper de Sam Cooper, el
líder de l’equip i nexe de
tots els membres. Completen l’equip Mick Rawon (Matt Ryan), un expert franctirador que té
la qualitat de detectar el
mal; John Profeta Sims
(Michael Kelly), un exconvicte que fa servir la
seva presència tranquil-

La
mirada

mort en circumstàncies
similars a les del blanci-blau Dani Jarque.
SUPERVIVIENTES:
EL DEBATE FINAL
Tele 5 / 22.00

Jorge Javier Vázquez modera un debat entre tots
els concursants –excepte
Sonia Monroy, hospitalitzada–. Inclou una entrevista a la guanyadora.

El moment del dia
en què es fa pitjor
televisió és el
migdia
gional i amb uns actors
que ni en un assaig amateur no te’n trobes de tan
dolents.
Una altra demostració
de l’hora sinistra del migdia televisiu: les notícies
de Cuatro. Si abans de la
compra de Tele 5 ja eren
intolerables, ara voregen la
infàmia. Vegin sinó les tres
notícies encadenades ahir
al migdia. Un petit reportatge sobre les excel·lències dels músics de carrer,
una informació publicitària
sobre la nova col·lecció de
llenceria d’Intimissimi –això no està regulat per
llei?– i un congrés nudista
a Finlàndia. No voldria resultar alarmista, ni molt
menys paternalista, però
no acabo d’entendre què
té a veure això amb el periodisme. Ara bé, jo de lliçons me’n guardaré prou
de donar-ne.

AMB AQUELLA ALEGRIA

L’estiu a escena

Eva
Piquer

c Pegasus

Fora dones!

c 49è Festival
de la Porta
Ferrada
Teatre Municipal
c Sant Feliu de
Guíxols
c Dimarts
2 d’agost del
2011

XAVIER CASALS

El so d’un cavall alat
Pegasus reviu 25 anys després l’experiència de posar música a ‘Berlín, simfonia
d’una gran ciutat’ i entusiasma el públic del Festival de la Porta Ferrada

Pere
Pons

mònim editat l’any 1986, quan encara continuava desapareguda la
partitura que Edmund Meisel havia concebut simultàniament a la
realització del film i que finalment
va reaparèixer el 2007.
Els avenços tecnològics han
permès a Pegasus reprendre una
aventura que fa tan sols 25 anys,
quan la va presentar al Festival de
Cinema de Miami, era una autèntica odissea. Carregar les bobines de
cel·luloide, trobar el projector
adient i ajustar la sincronia d’imatges i so de forma analògica suposava un repte gairebé impossible, a
més d’una producció costosa. Ara
convé agrair a l’era digital la recuperació d’aquella simfonia amb la
qual els mítics Pegasus continuen
enlairant-se sobre el cel de Berlín i,
de propina, fent-nos gaudir dels
balls de gegants transmediterranis.

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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Al safareig de l’Olimp ja fa dies que
hi ha enrenou. Resulta que Pegasus, l’alat cavall d’Hèrcules, ha optat per desafiar la mitològica au Fènix. D’un temps ençà sembla que
vulgui demostrar al coi d’ocellot ignífug que sobre això de renéixer de
les pròpies cendres no té pas l’exclusiva. Els responsables d’aquest
afrontament són quatre genets
que responen als noms de Santi
Arisa, Rafel Escoté, Josep Mas Kitflus i Max Sunyer, als quals s’ha
afegit un cinquè joquei –Dan Arisa– amb ganes de més gresca.
Tot i que fa trenta anys que cavalquen plegats, durant llargs períodes han mantingut Pegasus a

l’estable mentre treien a pista els
seus respectius poltres. Ara, però,
l’efecte Guadiana sembla esvair-se
i el grup ha tornat a fer-se visible.
Primer va ser una gira amb motiu
del seu vint-i-cinquè aniversari
–entre 2007 i 2009–, després un
concert i un DVD per les tres dècades en actiu –2010– i dimarts, a la
Porta Ferrada, la recuperació d’un
dels projectes més ambiciosos i reeixits a càrrec de la banda que va
concedir al jazz-rock la denominació d’origen mediterrània. Es tracta de la música amb la qual van voler vestir les 1.009 escenes de la
magnífica pel·lícula de Walther
Ruttmann Berlin: Die Sinfonie
der Grosstadt. Una autèntica obra
mestra del cinema mut datada de
l’any 1927, sobre la qual Pegasus
va confegir onze moviments vitals,
enèrgics, vibrants i lluminosos que
es van traduir en el disc de títol ho-

Nedar em fa feliç. Vaig trigar a aprendre’n: de
petita m’atacava un mal de panxa fulminant
cada dimecres que tocava piscina, i massa sovint convencia la mare perquè em fes un paperet amnistiador. Però d’adolescent el traumatòleg em va obligar a practicar la natació, i
no li ho agrairé mai prou (gràcies de nou, doctor Latorre). Des d’aleshores que sempre hi
ha hagut una piscina a la meva vida: la més
propera a cadascun dels pisos que he compartit. Piscines amb cert overbooking, on els
xocs amb els companys de carril formaven
part del paisatge.
Fa anys em van fer fora d’un club de natació municipal perquè el van tancar per fer-hi
obres. Em vaig haver d’espavilar a trobar una
piscina de recanvi, i me’n vaig sortir: un gimnàs privat tan a prop de la feina que m’hi escapava quatre cops per setmana. La quota mensual era cara, però l’amortitzava tant que pagava la pena. A sobre, no em calia carregar la
bossa: hi havia servei de bugaderia i cada vegada em trobava el banyador net i plegat dins
la taquilla. I, la millor notícia: hi podia nedar
sense rebre ni repartir cops. En fi, que vaig
descobrir el perquè de la lluita de classes. Els
rics també ploren, però tenen més motius per
riure.
Ara que ex- M’han expulsat
erceixo d’autòdel gimnàs
noma pelacaperquè serà un
nyes, valgui la
redundància,
club únicament
em sento més
masculí
obligada que
mai a anar a la
piscina. No em puc permetre subvencionar-la
a distància, com havia fet durant temporades
amb clubs més barats. Ja m’està bé anar-hi,
ep: res m’injecta tanta energia positiva com
ofegar a cops de braç els fantasmes que se’m
passegen pel cap. La meva salut mental depèn d’aquestes braçades de destrucció massiva. Surto de l’aigua més en pau amb el món i
més a punt de menjar-me’l.
I no sé per què parlo en present, perquè
m’he tornat a quedar sense piscina. Aquest
cop l’excusa és surrealista: m’han expulsat del
gimnàs (a mi i a 700 sòcies) perquè el converteixen en un club únicament masculí. Canviar
de sexe em fa certa mandra, tot i que no és
mala idea: ara que ja he parit, fer-me home
potser em sortiria a compte. Per allò dels
avantatges laborals i socials i bla, bla, bla. Hi
estic donant voltes.

