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Càntirs

Micos i homes

Argentona celebra el
tradicional concurs
d’aixecament ■ P33

S’estrena ‘El origen
del planeta de los
simios’ ■ P38,39

Trichet ho empitjora

TEBI · El president del BCE decep amb una tímida defensa de l’Estat espanyol i Itàlia i agita
la por als mercats BORSA · Dia negre amb la davallada més gran de l’Íbex en 14 mesos
Caiguda a les borses

Reportatge

Íbex 35
Estat
espanyol

-3,9%

FTSE MIB
Itàlia

-5,2%

CAC 40
França

-3,9%

DAX
Alemanya

-3,4%

Passatgers baixant a Bellvitge per agafar els Ferrocarrils a l’estació de Gornal ■ JOSEP LOSADA

■ P15

Un pitjor
que
l’altre

CATALUNYA, P28-30

A Sants, ordre i resignació
Reportatge

■ P30

Viatgers
desorientats
Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 5/8/2011. Page 1

Crònica

■ P28

Crònica

■ P29

Enllaunats a
l’agost

I ara, què hem
de fer?

Sandra Pérez

Albert Mercader

tava a bons dels ja rescatats Portugal i Irlanda i no
pas dels països que ara són
al punt de mira d’especuladors, l’Estat espanyol i Itàlia, va intensificar el nerviosisme als parquets i les
borses van tornar a anar
de mal borràs, amb una altra patacada. Ni en una

jornada en què el Tresor
espanyol va col·locar una
emissió de bons amb un
èxit de demanda, la prima
de risc del deute no va baixar, i va acabar tornant a
escalar per sobre dels 400
punts bàsics, fins als 402, i
quedant-se finalment en
els 398 punts. ■ P13-15

Política

Europa-Món

Duran surt
el primer en
la cursa cap
a Madrid

Síria manté
el terror tot
i obrir-se al
pluralisme

La federació va fer
ahir la primera
reunió del seu
comitè electoral
de cara al 20-N
P4,5

Al-Assad promulga el
decret que posa fi al
sistema de partit
únic, que és qualificat
d’“acte cosmètic”
P8

138081/1021371®

El president del BCE va
sortir ahir, davant les expectatives, enmig dels
mercats amb la intenció
de donar un respir anunciant que el programa de
compra de bons de països
de l’euro en perill continua
obert. El fet que transcendís que la compra es limi-
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Ens
ha arribat

Ridao, també
fora del país

Apunts

Les cares de la notícia

Si, com dèiem ahir,
l’anunci de Junqueras sobre la tria d’Alfred Bosch com a
candidat d’ERC a
Madrid va agafar

l’interessat de vacances a Londres, el
seu possible rival,
Joan Ridao, és també fora del país, als
Estats Units

Parker suspèn
a Cadaqués

El virtuós saxofonista nord-americà Maceo Parker no va poder actuar ahir a la
nit tal com era previst al Festival Inter-

nacional de Música
de Cadaqués, ja que
està hospitalitzat a
la ciutat d’Oslo a
causa d’un còlic renal agut

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

Lluís
Martínez

Impostos
A mesura que s’acosti el final d’any, apareguin grans
factures impagades i la
pressió per quadrar els
comptes es torni insuportable, el debat sobre si
s’han d’apujar o no els impostos serà ineludible.
Fins al moment, qualsevol
ministre que sortís insinuant una puja d’aquest o
aquell tribut era ràpidament desmentit, sovint
per la vicepresidenta econòmica, Elena Salgado, en
persona. És normal: quan
som a les envistes d’unes
eleccions, el missatge que
menys s’espera sentir és
que els impostos han de
pujar. En tot cas, el que volem sentir és que baixaran.
Però el marge de maniobra és molt limitat.
Mantenir les carreteres i
els trams d’AVE fets en
l’època de l’eufòria –és a
dir, amb criteris electoralistes– és car. La via de
l’endeutament és molt limitada, i a més pesa com
una llosa en la recuperació: com més ens endeutem, més tardarem a sortir de la crisi.
De manera que si el govern espanyol espera
aconseguir nous recursos
no li queda cap altra opció
que apujar els impostos.
Tindrem un senyal clar
quan comencin a parlar
que la pressió fiscal a l’Estat espanyol és inferior a la
d’altres països europeus.
També ho són els serveis,
però això per descomptat
que no ho diran.
El debat llavors serà
quins impostos s’apugen.
Si toquen la gasolina, tindrem protestes dels camioners i s’apujaran els
preus. Si toquen els salaris, ens quedarà a tots cara de portuguès i perjudicaran el consum i l’estalvi.
Si toquen l’IVA també castigaran el consum. Sigui
quina sigui la solució, com
més temps tardin a aplicar-la més dolorosa serà.

-+=
ENTRENADOR DE WATERPOLO

Joan
Jané
Abonat a les
medalles
L’entrenador d’aquell mític equip
dels Estiarte, Pedrerol, Ballart o
Chiqui Sans capaç de guanyar l’or
olímpic a Atlanta 1996 i dos títols
mundials, a Peth 1998 i Fukuoka
2001, una dècada més tard segueix tastant el podi, ara amb la
selecció xinesa femenina de waterpolo, flamant subcampiona en
els recents mundials de Xangai.
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DIRECTORA DE L’FMI

Christine
Lagarde
Troca
embolicada
La nova directora del Fons Monetari Internacional (FMI) està
acusada d’afavorir l’empresari
Bernard Tapie quan era ministra d’Economia perquè cobrés
una indemnització multimilionària. La presumpció d’innocència no oculta una certa sensació de poca claredat en els
grans cercles del poder.
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PRESIDENT DEL BCE

Jean-Claude
Trichet
El bomber provoca
un incendi
Trichet va anunciar ahir, en una esperada intervenció que havia de calmar els mercats, la
compra de bons de Portugal i Irlanda, però va
fer alhora una defensa tan tímida d’Espanya i
Itàlia que encara va agitar més la por dels mercats i va aguditzar el crac financer. Les seves
paraules, doncs, van generar un altre dia negre: la por d’una segona recessió i el contagi
dels dubtes a Wall Street servien la davallada
més gran de l’Íbex 35 en catorze mesos.
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ACTOR

James
Franco
Sorpresa
agradable
El origen del planeta de los simios, avui arriba a cinemes d’arreu del món presumiblement
com una típica estrena comercial d’estiu. Tanmateix, es podria convertir en una de les sorpreses de l’estiu, amb un plantejament que defuig el pur estil
de superproducció amb efectes
especials i poca cosa més.

Ombres d’agost

El Conca i la Fotografia
——————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
En una conversa recent entre amics es va plantejar de
què serveix el Conca, és a
dir, el Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts, al
qual l’actual govern, aplicant de manera diversificada la seva política de retallades, vol rebaixar les
funcions, reduint-lo a una
mena d’òrgan consultiu,
sense la capacitat de decisió que es vol retornar als
polítics amb l’argument
que els han votat per ferho. Tanmateix, les funcions del Conca, no havien estat aprovades al
Parlament, que també
n’havia ratificat els membres, i per tant per persones escollides pels ciutadans? De fet, obsessionat
per eliminar tot allò que
s’ha aprovat en els últims
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anys, el govern deslegitima una decisió democràtica tendent a valorar els
criteris d’uns experts en
matèria cultural per no
sotmetre aquesta als
vaivens de la política.
M’he deixat anar, però el
que volia explicar és que
una dels presents va tenir

molt clar de què serveix el
Conca: per elaborar estudis, com ara el que ha realitzat sobre l’estat i perspectives del sector de la
fotografia a Catalunya i,
en conseqüència, per fer

propostes, com ara la que
ha aportat per a una política pública general en
l’àmbit de la fotografia. Hi
estic completament
d’acord. Aquest informe, en resposta a
una petició de l’ex-

trimonials, de foment de
la creativitat, de difusió,
educatives i de recerca.
L’informe no ignora què
s’ha fet, i per tant els treballs de molts professionals i d’institucions públiques i privades, però proposa coses per fer o per no
fer. Només dos exemples
valuosos entre mil: desaconsella la creació de nova planta d’un centre
nacional de fotografia, que
entraria en
conflicte
amb una
xarxa descentralitzada i ja existent de gran potènANTHONY GARNER
cia i magnitud. I
també desaconsella
que competeixi en la compra d’arxius, que –això ho
faig jo explícit– fomenta
l’especulació i la cobdícia.

conseller Tresserras,
consta de 98 pàgines memorables plenes de coneixements sobre la fotografia a Catalunya i de raonables indicacions pel que fa
a un desenvolupament en
el sector de polítiques pa-
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La frase
del dia

“Si no es fan les reformes econòmiques s’hauria de reflexionar
sobre un altre avançament electoral”
Josep Antoni Duran i Lleida, CAP DE LLISTA DE CIU AL CONGRÉS

A la tres

EDITORIAL

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

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

El dia del judici final

A

profitem la treva que ens dóna
l’estiu per gaudir de la calma
abans de la tempesta. Una
tempesta perfecta financera
que s’està formant i ens atraparà al setembre si els líders europeus no passen
a l’acció de forma decidida. Les fallides
d’Irlanda, Portugal o Grècia han estat
xàfecs importants. Fins i tot ha plogut
a Espanya on el cel amenaça llamps i
trons, però alhora a gran part d’Europa fa sol, és a dir que no cal que ens
preocupem gaire. Ara bé, quan l’home
del temps (o una agència de qualificació) col·loca els nuvolets de tempesta
sobre Itàlia, cal que comencem a entendre que s’està gestant un huracà. El
mercat de bons italià és el tercer més
gran del món, rere els EUA i el Japó.
Poca broma.
El dia del judici final per a Europa
s’apropa ràpidament. La tria entre una

“La tria entre
una unió política i
econòmica a gran
escala o la
desintegració de
l’euro s’haurà de fer
molt aviat”

unió política i econòmica a gran escala
–real, de veritat–, o la desintegració de
l’euro s’haurà de fer molt aviat, potser
tan bon punt acabi l’estiu. És insostenible i inviable mantenir una unió monetària sense una unió de polítiques
econòmiques i fiscals. Europa, una història d’èxit que ha significat el període
de pau i prosperitat més llarg de què es
tingui memòria des de la caiguda de
l’Imperi Romà, necessita un nou impuls, decidit i ferm. La crisi obligarà els
estats a cedir sobirania i renunciar al
xovinisme que tants cops ha impedit
avançar.
Siguem optimistes, potser serà una
conseqüència positiva de la crisi. Què
voleu que us digui, si les decisions en
política econòmica no es poden prendre a Barcelona, jo prefereixo que es
prenguin a Brussel·les que no pas a
Madrid.

El timbal
Espanyolitis
Espanya té un problema amb
la identitat. Se la busca i no se
la troba. Conserva al moll de
l’os el vell somni imperial,
conqueridor, uniformitzant.
L’aspiració eterna d’unitat, de
superioritat s’estavella cada
dia contra el mur de la realitat;
per això els catalans caiem
tan bé allà. Espanya només
pot ser una, grande y libre,
perquè Espanya necessita
imposar sentiments i banderes. Cada dia. Espanya s’entesta a veure’s com una pàtria, quan el seu escut en contempla almenys quatre de diferents. I qui té dues pàtries?
Ningú. Hi ha només dos països al món que obliguen per
llei a competir amb la selecció
esportiva i un és Espanya. Si
corres en moto i puges al podi, o portes la rojigualda o perilla el patrocinador; si jugues
a futbol i se t’acudeix agafar la
bandera d’Astúries ve un xusquero i te l’arrenca del coll.
Oprimir per existir,
quina condemna!

Toni Brosa

Desclot

Com els penells

S

eria equívoc i injust atribuir
tots els mals que ens
desbudellen a l’infame
Zapatero. Si el deute públic
espanyol s’ha d’imprimir en
paper d’estrassa, la prima de risc
no pot ser més arriscada, ni més
prima, i la borsa espanyola és
com el Dragon Khan, però sense
pujades, tot això es deu més aviat
als “factors externs”. Quins
factors? La feblesa de l’economia
nord-americana, la insolvència
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dels dos grans partits dels Estats
Units, la inconsistència i les
indecisions d’Angela Merkel, les
enormes febleses i la gran
trampa de Grècia, la impotència
del Banc Central Europeu i les
obstinacions, les dèries i les
ambigüitats de Jean-Claude
Trichet. És a dir, davant aquest
paisatge devastat, passa una
mosca i l’economia espanyola
agafa la tuberculosi, en mans i
urpes dels especuladors

internacionals que estan fent
l’agost en ple mes d’agost i el
continuaran al setembre. I
malgrat tot i que som com
penells aguantant la bufera de la
tramuntana, quina sort tenen els
catalans que depenen dels
“factors externs” i no
només d’Espanya.

Vicent
Sanchis

Sants, un
dispositiu
que funciona
La Generalitat, l’operadora
Renfe i l’Ajuntament de Barcelona van posar en marxa ahir un
ampli dispositiu per reduir al màxim els efectes sobre els usuaris
del tren que provocaran aquest
mes d’agost les obres de cobertura
de les vies a Sants. Més enllà de petites incidències i dels maldecaps
que, òbviament, provoca haver de
fer transbordaments en trajectes
on normalment no n’hi ha, es pot
considerar que la jornada va transcórrer amb normalitat. Gestionar
un tema que afecta 150.000 persones cada dia no és fàcil, però és evident que part de l’èxit d’ahir es deu
als errors d’anys anteriors. Dispositius d’anys anteriors en incidències
menors havien començat sense els
mitjans necessaris i havien hagut
de millorar-se sobre la marxa. La
sensació d’ahir, però, va ser que els
informadors sabien de què parlaven i intentaven contestar en la
llengua en què eren interpel·lats.
Els usuaris de Renfe, però, no
són els únics damnificats. Les
obres d’aquest estiu a Sants arriben sis anys després d’iniciar-se els
treballs per fer subterrani el tram
del tren d’alta velocitat, sis anys,
doncs de patiment per als veïns de
la zona. Com passa sempre en
aquestes grans obres, d’aquí a uns
anys els veïns valoraran els guanys
que els hauran significat els treballs, però ara estan farts de sorolls, de pols, de talls de trànsit, etcètera. I amb raó, ja que ha estat
una obra massa llarga. I, a més,
més enllà de les obres veritablement relacionades amb l’arribada
de l’alta velocitat a Barcelona, el
problema és que molts d’aquests
grans treballs de reforma que s’estan fent en els darrers estius tenen
a veure amb la històrica falta d’inversió de l’Estat en la xarxa ferroviària catalana.
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Política

Llorente
erigeix Ridao
en “vot
segur”

El portaveu d’ERC es
decanta pel secretari
general, mentre que
l’exconseller Tresserras
veu bé les primàries

Estratègies
de seducció
del PSOE
i el PP

Els dos grans partits
estatals esmolen les
seves armes per
aconseguir el graner
de vots català

La cursa cap al 20-N

Marta Llorens, directora de campanya, i Lluís Corominas, subdirector, a esquerra i dreta de Duran, en un moment de la reunió que ahir va celebrar el comitè electoral de CiU ■ QUIM PUIG

Tret de sortida de CiU
AVANÇADA La federació nacionalista s’avantatja i la llista liderada per Duran ja compta amb l’equip de campanya de
cara al 20-N REAJUSTAMENT El candidat de CiU no descarta demanar un nou avançament electoral si no hi ha reformes
Maria Altimira
BARCELONA

Les xifres del comitè electoral

Duran qüestiona el procés d’ERC

13

2

és el nombre de candidats
que integren aquest òrgan
electoral de CiU presidit per
Antoni Duran i Lleida.

són els màxims responsables. Marta Llorens, directora de campanya, i Lluís
Corominas, subdirector.

latius que pateix l’economia espanyola s’hauria de
tornar a avançar el calendari electoral. Una tesi que
Duran no va desestimar.
“Si no es fan les reformes
estructurals hi hauríem
de reflexionar”, va declarar el candidat de CiU amb
la mirada posada en la represa de setembre i en relació a la negociació collectiva, les polítiques actives d’ocupació i la necessi-

tat, va dir, d’abaixar un
punt el coeficient de solvència dels bancs. El líder
d’Unió considera que ni
l’actual govern estatal ni
les seves polítiques econòmiques han generat prou
confiança. En aquest sentit, va afirmar que amb la
prima de risc pels núvols
“Espanya torna a estar a
l’UCI”, una realitat “delicada” que es podria haver
evitat, va considerar, si

“Estic admirat”, va assegurar
ahir Josep Antoni Duran i
Lleida, cap de cartell de CiU a
les eleccions espanyoles del
20 de novembre. Una expressió de sorpresa que tenia una
lectura força més negativa
de la que inicialment podia
semblar. En realitat, l’admiració anava dirigida a ERC, un
partit que, d’acord amb Duran, reivindica la democràcia
interna però després demostra a través del seu procés de
renovació “que la pràctica
està molt allunyada de la realitat”. En aquest sentit, el líder d’Unió va qüestionar la
idoneïtat que el futur president d’un grup i, per tant, algú que encara no ha assumit
aquest càrrec de lideratge,

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

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

CiU va oficialitzar ahir la
constitució del seu comitè
electoral de cara al 20-N,
prop de dues setmanes
després de designar Josep
Antoni Duran i Lleida com
a cap de cartell. Amb comandant, guió i tripulació,
la federació nacionalista
encara amb tranquil·litat
un procés que, en el sí d’altres formacions i calendari en mà, s’està convertint
en un autèntic sudoku.
Un intricat exercici que
els populars no descarten
complicar, si és possible,
encara més. El vicesecretari general de comunicació del PP, Esteban González Pons, va assegurar ahir
que si el govern no sap reaccionar als atacs especu-
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decideixi el candidat que ha
d’encapçalar el cartell el 20N. Junqueras decideix, va
exemplificar Duran, que l’actual secretari general, Joan
Ridao, no sigui cap de llista a
Madrid. Després proposa, va
continuar el líder d’Unió, Ferran Requejo. Quan aquest li
diu que no, va cloure Duran,
en proposa un altre. Una situació que, al seu parer, no es
podria donar mai ni a UDC ni
a CDC. Amb tot, el cap de llista de la federació nacionalista va evitar parlar sobre la vàlua d’Alfred Bosch, l’aposta
de Junqueras com a candidat
a Madrid. “Sento respecte”
per a totes les persones, va
declarar obviant qualsevol
referència.

s’hagués tirat endavant
un pacte d’estat entre el
PSOE i el PP per enfortir
l’economia, com el seu
grup defensava. Així, malgrat atribuir l’actual conjuntura a “allò succeït als
EUA” i a la “inoperància”
de la UE per respondre a la
situació grega, va remarcar que les causes “endògenes” també hi han contribuït.
El pacte fiscal
La recepta de Duran per al
20-N no és nova. La prioritat és, segons va insistir, “la
reactivació de l’economia i
la creació d’ocupació”,
unes fites que haurien de
passar pel pacte fiscal. Es
dóna per fet que la reivindicació del projecte estrella
de Mas per la legislatura serà el gran argument de la
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La cursa cap al 20-N

Les frases de Josep Antoni Duran i Lleida

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

“No sóc optimista
respecte que l’actual
govern de l’Estat
dugui a terme les
reformes el proper
mes de setembre”

“No es projecta
confiança des de
l’executiu ni des de les
polítiques
econòmiques que
s’han fet”

“El programa es basa
en la reactivació
econòmica i la creació
d’ocupació i el pacte
fiscal és un instrument
imprescindible”

El calendari pels comicis
CiU

AGOST

30

Reunió constitutiva del grup que ha d'elaborar el programa
electoral. El cap de llista és Josep Antoni Duran i Lleida.
CDC posa en marxa el procés d'assemblees intercomarcals
per escollir els candidats de la llista. UDC ho farà en paral·lel
amb un calendari similar que encara s'ha de concretar.

ERC
SETEMBRE

Finalitza el període de presentació de candidatures.

1

SETEMBRE

3

Consell nacional. Es designarà el cap de llista o es fixarà un
calendari per a la celebració de primàries. Joan Ridao ja ha
començat a recollir avals i Junqueras ha avalat Alfred Bosch.

3

29

SETEMBRE

17

OCTUBRE

8

Celebració del consell nacional en què es decidirà el
procediment i calendari de les primàries per triar el cap de
llista i elaborar el programa electoral.

L'executiva del PSC obre el termini per a la presentació de
candidatures per a les primàries per elegir el cap de llista
per Barcelona.
El consell nacional del PSC escull el cap de llista per
Barcelona.
El consell nacional del PSC aprova les candidatures i el
programa electoral.

campanya de la federació
nacionalista.
L’avançament de les
eleccions espanyoles ha
enxampat la majoria dels
partits sense els deures
fets. Al bell mig del període
estival i després d’un juliol
d’activitat frenètica al Parlament, amb el debat del
pressupost i les faraòniques lleis òmnibus sobre la
taula, la majoria dels partits s’han vist obligats a
congelar el procés per triar
els seus caps de llista almenys fins a finals d’agost. Ai-

a Iniciativa denuncia que CiU hagi convertit l’estat del

benestar en un estat “assistencial i de beneficència”
BARCELONA

PSC
AGOST

Camats manté la
incògnita sobre si
serà la cap de llista
Redacció

ICV
SETEMBRE

La portaveu d’ICV al Parlament, Dolors Camats, durant la roda de premsa ■ ACN

xí ha succeït en el cas del
PSC, que, a banda, ha hagut d’ajornar fins al desembre el seu congrés, i d’ERC,
on l’encetat procés de renovació s’ha vist irremeiablement accelerat. El serial republicà, amb Joan
Ridao recollint avals i la
postulació del candidat
que compta amb el suport
de la futura direcció, Alfred Bosch, s’haurà de resoldre el proper dia 3 de setembre. Serà just el mateix
dia que ICV fixarà el procediment i el calendari de les
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primàries i l’elaboració
d’un programa electoral.
En aquesta cursa, el PP
és l’únic dels principals
partits que encara no sap
quan engegarà la maquinària. En l’altre extrem hi
ha CiU, que el proper 10
d’agost té prevista una nova reunió del seu comitè
electoral a Begur, mentre
que tant CDC com UDC posaran en marxa el calendari d’assemblees intercomarcals per triar la resta
de candidats de la llista a
partir del proper dia 30. ■

Es manté la incògnita. Dolors Camats no va voler
aclarir ahir si finalment
serà la candidata d’ICV en
les eleccions espanyoles
del 20 de novembre com
indiquen algunes veus del
partit, que també han posat damunt de la taula el
nom de la portaveu Laia
Ortiz i fins i tot el de Raül
Romeva, que no repetirà
com a eurodiputat.
Camats no va voler desvelar el seu futur i va tirar
pilotes fora. La portaveu
parlamentària dels ecosocialistes està “molt con-

tenta” amb la feina que
desenvolupa. I, quant a
l’actual portaveu d’ICV al
Congrés, Núria Buenaventura, tampoc no es va mullar i va assegurar que no
sap si vol tornar a formar
part de la llista. Malgrat
que Camats és un dels
noms que sona amb més
força, no serà fins al 3 de
setembre que el consell
nacional d’ICV fixi el procediment d’elecció del cap
de llista.
Valoració del govern
La portaveu parlamentària d’Iniciativa va comparèixer per fer valoració
dels primers mesos de CiU

al capdavant de l’executiu.
No hi va haver sorpreses.
Camats va criticar les retallades fetes pel govern i va
acusar els convergents
d’haver convertit l’estat
del benestar en “assistencial i de beneficència”.
ICV va denunciar que
Convergència és “més de
dretes que mai” i veu la formació governamental més
interessada a “desfer que a
fer”. La portaveu dels ecosocialistes també va criticar que CiU hagués oblidat
el projecte “nacional i social” que tenia als anys vuitanta. Camats va lamentar
que aquest gir, CiU l’està
fent guiat pel PP. ■

137277-1035791w

10

104003-1038965V

AGOST
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La cursa cap al 20-N

Llorente erigeix
Ridao en “vot segur”
per als comicis

talunya. “Si la gent només
busqués cares noves segurament el senyor Mas no
seria president”.
El portaveu dels republicans veu “difícil” que
se celebrin unes primàries
i pensa que el consell nacional del 3 de setembre

Les frases

—————————————————————————————————

a El portaveu dels republicans es decanta pel secretari
general a Tresserras veu bé que es facin primàries
Redacció

“En aquests
moments, s’ha
demostrat que la gent
busca experiència
i un vot segur”

BARCELONA

Ignasi Llorente
PORTAVEU D’ERC

Fent campanya per poder
fer campanya. Així és com
comença el camí cap a la
tria del candidat d’ERC a
Madrid, càrrec al qual aspiren Alfred Bosch –avalat
pel futur president dels republicans, Oriol Junqueras–, i Joan Ridao.
El portaveu d’ERC, Ignasi Llorente, afí al secretari general, alertava ahir
que, en aquests moments
de crisi econòmica, “la
gent busca experiència i
un vot segur”, en un clar
decantament cap a Ridao.
Llorente ho va exemplificar en les passades eleccions al Parlament de Ca-

—————————————————————————————————

“Em sembla fantàstic
que el partit disposi
de tanta gent
interessant capaç
d’encapçalar la llista”
Joan Manuel Tresserras
EXCONSELLER DE CULTURA

El portaveu d’ERC, Ignasi Llorente ■ ACN

decidirà el candidat. Sí
que n’és partidari, en
canvi, l’exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras, que a Catalunya Ràdio, va treure importància
al fet que es facin primàries i va celebrar les dues
candidatures. “Em semblen bones”. ■

El PP valencià
podria incloure
imputats en les
llistes del 20-N
a La formació ja va participar en les

El perfil
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La veu de la
consulta del 10-A
BOSCH · El candidat oficialista d’ERC a Madrid va
ser el portaveu de Barcelona Decideix
A.S.
BARCELONA

“S’

ha de començar
de bell nou. Ha
quedat clar que
ha de ser des del
món cívic que
hem d’estirar els polítics i les institucions”. Són paraules d’Alfred
Bosch, tot just el dia després de la
consulta del 10-A. Ara sembla que
ha decidit iniciar aquesta nova etapa agafant la corda des de l’extrem
dels polítics, després d’haver acceptat l’oferta d’Oriol Junqueras per
ser el candidat d’ERC a Madrid.
Bosch (Barcelona, 1961) és escriptor i historiador, expert en història de l’Àfrica sobre la qual imparteix classes a la Universitat Pompeu
Fabra. En el darrer curs, però, s’ha
destacat per ser la cara de la consulta sobiranista a la capital. Va ser el

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, és també el
president del PP valencià ■ REUTERS

Alfred Bosch, en una presentació de
Barcelona Decideix, la plataforma que va
organitzar la consulta ■ ROBERT RAMOS

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 5/8/2011. Page 6

portaveu de Barcelona Decideix, la
plataforma que, durant un any, va
estar treballant en l’organització
del referèndum que va tancar el
procés obert el setembre del 2009 a
Arenys de Munt. “Això ha estat màgia. Estem tocant el cel amb les
mans”, definia l’endemà d’una consulta que va aconseguir un 20% de
participació –més de 257.000 persones– i va portar a les urnes ni més
ni menys que el president, Artur
Mas, l’expresident Jordi Pujol, i,
fins i tot, la consellera de Justícia,
Pilar Fernández Bozal.
Militant d’Esquerra, Bosch va donar-se de baixa un cop va prendre la
paraula de Barcelona Decideix perquè la seva afiliació no interferís en
el procés. Passada la consulta i dissolta la plataforma, els plans de
l’historiador passaven per escriure.
A la motxilla, compta amb novel·les
com L’atles furtiu, amb la qual va
obtenir el premi Sant Jordi, i la trilogia èpica 1714, Set de rei, 1714,
Sota la pell del diable i 1714, Toc de
vespres. I amb altres títols sobre la
realitat subsahariana com Nelson
Mandela, l’últim home-déu, premi
Carles Rahola 1994, i La via africana, premi Joan Fuster 1996. En el
seu currículum, també figura la direcció del Centre d’Estudis Contemporanis. Cara coneguda en els mitjans, Bosch col·labora amb aquest
diari. ■

autonòmiques amb càrrecs investigats
en processos judicials, com ara Camps
Tere Rodríguez
VALÈNCIA

El secretari general del PP
del País Valencià, Antonio
Clemente, va rebutjar pronunciar-se rotundament i
clarament sobre si les candidatures que elaborarà el
seu partit per a les eleccions generals del pròxim
20 de novembre inclouran
imputats en processos judicials. Clemente es va limitar a dir que faran “la
millor llista amb els millors candidats”.
Clemente va fer aquestes declaracions en la roda
de premsa de després de la
primera reunió del comitè
de campanya de la formació valenciana, a la qual va
assistir el president de la
Generalitat, que també ho
és del partit, Alberto
Fabra.
Cal recordar que en les
passades eleccions autonòmiques el PP va incloure diversos imputats que
han aconseguit la condicions d’aforats, entre ells
l’expresident Francisco
Camps, l’exsecretari gene-

ral de la formació Ricardo
Costa i l’alcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo, entre
d’altres. A aquests s’hi va
afegir dimecres l’exalcalde
de Torrevella Pedro Hernández Mateo, a qui se li
imputen els delictes de
prevaricació i de falsedat
documental en l’adjudicació del contracte de recollida de residus del 2004.
Clemente va anunciar
que la formació farà una
campanya “austera”, i va

La data

—————————————————————————————————

20.11.2011

Les eleccions coincidiran
amb la desfilada d’imputats
del PP per tribunals valencians que hi haurà a la tardor.

instar els 135.000 militants del partit a “donar la
mà almenys a 37 valencians”, que és la ràtio de
ciutadans que hi ha per
cada afiliat al PP valencià. ■
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ANÀLISI

David Portabella

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

Dos manuals de seducció
S

i Catalunya fos independent,
Mariano Rajoy seria des del
2008 president del govern
espanyol. Dels 169 diputats del
PSOE al Congrés, 25 pertanyen al
PSC. Dels 154 diputats del PP, només set es deuen a la franquícia
d’Alícia Sánchez-Camacho. En els
divuit escons de diferència entre
els dos únics partits que poden
conquerir La Moncloa hi ha la clau
que obrirà el govern o l’oposició
en les eleccions anticipades del 20
de novembre i l’escarmentat Rajoy i l’aspirant debutant del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba esbossen els seus particulars manuals
de seducció catalana.
Després de caure el 2008 en la
teranyina de l’eix nacional Catalunya-Espanya, amb una activa
campanya de recollida de firmes
al carrer i un recurs al TC contra
l’Estatut, Rajoy assaja ara una
aproximació a Catalunya més tècnica i desideologitzada amb un
missatge que perfora, de passada,
l’eix esquerra-dreta. “No tinc cap
intenció de fer retallades socials”,
prometia solemnement divendres
a la seu del carrer Gènova. Una
promesa massa calculada per no
buscar fer forat en l’electorat que
evidencia brots d’al·lèrgia a l’ajust
d’Artur Mas. La tàctica de deixar
en suspens el pol nacional busca
aprimar el salt de més d’un milió
de vots que el PSC (1.672.777) va
obtenir respecte al PP català
(604.964) el 2008.
Mentre que a favor de Rajoy hi
juga la química especial que manté amb Sánchez-Camacho, el repte de Rubalcaba és confiar el graner català a la rival que li va disputar el lideratge del PSOE i que va
tirar la tovallola al maig denunciant “una escalada que posa en
risc l’autoritat del partit i l’autoritat
del president”, José Luis Rodríguez Zapatero. Irònicament, les
possibilitats de Rubalcaba d’aspirar el 20-N a la victòria –o de tenir
una dolça derrota– depenen de la
capacitat de Carme Chacón de
mobilitzar part dels 1.673.000
vots del 2008, un sostre que el
més optimista a Nicaragua veu irrepetible. Alhora, l’opció de Chacón de disputar el timó del PSOE a
partir del 21 de novembre –en cas
d’una derrota estrepitosa de Rubalcaba– implica mantenir el botí
català i no defallir en el mar de
desencís de l’esquerra.
Que dos vells rivals d’aspiració
quedin units en el destí, però, no
impedeix que el fil telefònic que
uneix Ferraz i Nicaragua tingui
avaries. Així com Zapatero es va
aixecar del consell de ministres i la
majoria de ministres no sabien que
minuts després avançaria les elec-

Rubalcaba és ovacionat el 12 de juny a la seu del PSC (a dalt). I Rajoy comparteix míting amb Sánchez-Camacho a l’Hospitalet al maig ■ JUANMA RAMOS

cions, el desordre al PSC per la data d’un congrés que volia celebrar
a l’octubre i que s’ajorna fins al desembre demostra que Nicaragua
————————————————————————————————————————

El PP anuncia la renúncia a
retallades i Rubalcaba es
refia del record català de
l’atac popular a l’Estatut
————————————————————————————————————————

tampoc no podia presumir de tenir
informació privilegiada.
Després de ser proclamat el 28
de maig pel comitè federal del
PSOE, el primer viatge de Rubalca-
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ba no va ser a Barcelona sinó a Sevilla. El graner andalús aportava el
2008 més de 2,3 milions de vots i
36 escons, onze més que el PP. A
més, Rubalcaba encarna un insòlit
eix territorial: és càntabre, fa política a Madrid i és diputat per Cadis.
En el segon viatge, ara sí a Barcelona, prometia “desfer malentesos” entre Catalunya i Espanya i
obria l’apel·lació a la memòria catalana sobre el combat del PP contra l’Estatut i que serà un filó electoral. Al seu equip hi té el diputat
gironí Àlex Sáez.
Si Rubalcaba roda un remake
de l’era Zapatero, Rajoy s’ofereix

com un dirigent pragmàtic que gira full. Fins al punt d’obrir la porta
a un pacte fiscal després de recórrer per inconstitucional contra
————————————————————————————————————————

Rajoy va recórrer contra el
finançament però avala
ajornar el deute i pagar el
fons de competitivitat
————————————————————————————————————————

l’Estatut que delimitava un model
de finançament que ara accepta
desbordar. “Cada cop que hi ha
eleccions Rajoy pateix una metamorfosi: es posa la barretina, aga-

fa l’AVE i, excepte cridar Visca el
Barça!, diu tot el contrari respecte
a Catalunya del que havia dit”, li
reprotxava Rubalcaba.
Curiosament, la crisi escura
tant les arques autonòmiques que
la simple promesa de Rajoy a les
onze comunitats del PP –ajornar a
deu anys els 24.000 milions del
deute del 2008 i 2009 i pagar el
fons de competitivitat– satisfaria
dos plets catalans amb Zapatero.
És el xoc de flirtejos que anticipa el
20-N: explotar el pragmatisme
econòmic al preu de l’oblit o avivar
el record del greuge al preu de la
indefinició econòmica. ■
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Lagarde serà
investigada
per abús de
poder a França

Europa - Món

La directora de l’FMI està
acusada d’haver concedit
quan era ministra una
alta indemnització a
l’empresari Bernard Tapie

Síria s’obre al
pluralisme
sense posar fi
a la repressió
FIRMA Al-Assad promulga el decret que aboleix el sistema de
partit únic REBUIG L’oposició titlla la llei de “canvi cosmètic” i
alerta que no serà vàlida “si no es reforma la Constitució”
Redacció
DAMASC

El president de Síria, Baixar al-Assad, va promulgar ahir el decret que obre
oficialment el país al multipartidisme, però va
mantenir una cruenta repressió sobre els opositors, que ahir va provocar
almenys una trentena de
morts. El gest del president sirià va arribar unes
hores després que el Consell de Seguretat de l’ONU
aprovés una declaració de
condemna al seu règim.
La fi del monopoli del
Baas, el totpoderós partit
únic, era una de les principals reivindicacions del
moviment de contestació
iniciat a mitjan març a Síria, juntament amb l’alliberament dels presos polítics i l’aixecament de l’estat d’emergència, obtingut a l’abril.
El decret firmat ahir
per Al-Assad estableix les
condicions de creació i
funcionament dels nous
partits polítics, que no podran tenir bases religioses
o tribals, ni sorgir de cap
organització que no sigui
siriana. Tampoc podran
crear una formació militar
o paramilitar pròpia, mentre que els seus principis,
objectius i finançament
hauran de ser clarament
fixats, segons va precisar
l’agència oficial Sana.
L’anunci del règim va
ser rebut entre la indife-

La frase

—————————————————————————————————

“[El nou decret] és
gairebé una
provocació”
Alain Juppé
MINISTRE FRANCÈS D’AFERS
ESTRANGERS

La xifra

—————————————————————————————————

30
morts almenys van provocar
dimecres passat els bombardejos de l’exèrcit sirià contra
la ciutat rebel de Hamà.

rència i l’hostilitat tant a
dins com a fora de Síria.
L’advocat opositor Anuar
al-Bunni, president del
Centre d’Estudis i Recerques Legals, considera que
les mesures anunciades
no són més que una “operació cosmètica adreçada
a l’opinió pública interna i
externa”. Al seu parer,
“mentre no es revisi o es
canviï la Constitució, les
lleis promulgades no són
vàlides, neixen mortes”.
Segons Bunni, “el que ofereix el poder no respon a
cap de les reivindicacions
de la societat” siriana.
En termes més durs es
va expressar el ministre
francès d’Afers Estrangers, Alain Juppé, per qui
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el decret sirià autoritzant
el multipartidisme és “gairebé una provocació” en el
context de repressió en
curs. En la mateixa línia,
el seu homòleg italià,
Franco Frattini, va estimar “insuficient” el decret. “La simple adopció
d’un decret no determina
la desaparició de les condicions que causen extrema
preocupació, ni les raons
que han inspirat la condemna de l’ONU”, va indicar.
Mentrestant, sobre el
terreny, la repressió de les
forces de seguretat continua sense que això pugui
evitar noves manifestacions de protesta, especialment a la sortida de les
mesquites després de la
pregària del vespre durant
tot el mes del Ramadà.
“Enterrats en jardins”
A Hamà, la ciutat rebel
martiritzada pel règim,
van comprovar ahir les
conseqüències de l’entrada dels tancs al cor de la localitat. “S’han enterrat
prop de 30 cossos de persones mortes pel bombardeig de l’exèrcit dimecres
en diversos jardins públics”, va declarar ahir un
habitant de Hamà que havia aconseguit fugir de la
ciutat. Aquest mateix testimoni va parlar d’un elevat nombre de ferits als
hospitals de la ciutat, on
totes les comunicacions
estan tallades. ■

El president Al-Assad, adreçant-se al Parlament sirià el març passat ■ EFE

Acusen l’exèrcit d’usar armes prohibides

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

Diversos opositors sirians
van denunciar ahir que el règim de Baixar al-Assad fa
servir “gasos prohibits internacionalment i bombes de
claus” en la seva campanya
de repressió per sufocar les
protestes.
Sota el títol Un Ramadà
sagnant, fins quan durarà el
silenci àrab i internacional?,
opositors sirians refugiats a
França i el Canadà van oferir
una roda de premsa al Caire

en què van condemnar les
“massacres” comeses pels
cossos de seguretat sirians
des de l’inici del mes de dejuni musulmà, l’1 d’agost.
“La novetat en les massacres és la utilització de gasos
prohibits internacionalment i
de bombes de claus per causar el màxim nombre de ferits”, va denunciar Fahd alMasri, un portaveu de la comunitat siriana a Egipte. AlMasri va explicar que cada

dia del Ramadà –sobretot
després de l’iftar (ruptura del
dejuni)– és com un divendres, quan les protestes prenen més força al país, perquè
la gent va a la mesquita per
resar i manifestar-se després, a la sortida del temple.
Segons aquest activista,
el règim ha tancat diverses
mesquites i, fins i tot, ha llançat atacs contra els fidels
quan encara eren a l’interior
resant.
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Un fill de Gaddafi admet una
aliança amb els islamistes

Assassinen un
agent dels
serveis secrets
afganesos

a Saif al-Islam assegura que han negociat un pacte amb un dels principals líders per posar fi a la
revolta a Durant els últims sis mesos han donat suport als rebels per derrocar el líder de Líbia

KUNDUZ

Redacció
NOVA YORK

Saif al-Islam, un dels fills
del president de Líbia,
Muammar al-Gaddafi, assegura en una entrevista
concedida al diari nordamericà The New York Times que el seu pare ha segellat una aliança amb islamistes libis –actualment
aliats del bàndol rebel–
per posar fi a la revolució
que des de fa sis mesos exigeix la sortida del poder
de l’encara líder libi.
El fill de Gaddafi admet
en l’entrevista que han negociat un pacte amb Ali Sallabi, un dels líders islamistes de la part oriental del
país, i assegura que d’aquí
a uns dies emetran un comunicat on faran públiques les seves conclusions.
“Tindrem un Ramadà en
pau”, assegura Al-Islam.
Sallabi, per la seva part,
va confirmar al rotatiu
l’existència d’aquestes converses, però nega que s’hagi
creat una aliança amb la
qual es trairà els rebels laics
amb els quals estan lluitant
des del gener passat per derrocar Gaddafi.

Saif al-Islam, fill de Muammar al-Gaddafi, en una entrevista al canal Euronews ■ AFP

La frase
—————————————————————————————————

“Tindrem un Ramadà
en pau”

Saif al-Islam
FILL DE MUAMMAR AL-GADDAFI

Els rebels, per la seva
banda, sempre han reconegut que entre les seves
files hi ha islamistes, tot i
que destaquen que tant
els membres laics com els
seguidors de l’islam estan
units en la seva voluntat
de substituir l’actual sistema dictatorial per un
govern democràtic.

Al-Islam, que des de
sempre ha mantingut
que els rebels estan dirigits i liderats pels islamistes radicals, qualifica els
islamistes de “terroristes” i “homes sanguinaris” i afirma que tot i que
no hi confien han de negociar amb els seus representants perquè són

“la veritable força sobre
el terreny”. Fins i tot va
més lluny i fa broma amb
la idea que la part de Líbia
controlada fins ara pels
rebels es converteixi en
una “Líbia islamista” en
la qual els rebels laics “fugiran o seran assassinats” i deixaran pas a un
país que, segons assegura, s’assemblarà a l’Aràbia Saudita o a l’Iran.
La teoria que explica el
fill de Gaddafi en l’entrevista és que els islamistes
que formen part del moviment opositor al seu pare
del que estan tractant és
de desfer-se dels líders rebels més forts per poder
així aconseguir el control
total de les operacions
contra el règim. Segons
explica, en aquest escenari s’emmarcaria l’assassinat d’Abdel Fatah Yunis,
cap de l’estat major de les
forces rebels.
“Els islamistes han decidit desfer-se d’aquests
càrrecs i també dels liberals per aconseguir el control de totes les maniobres”, acaba dient Al-Islam en l’entrevista al rotatiu nord-americà. ■

frenar el flux
d’immigrants que
volen entrar a la UE

Redacció
ATENES

Grècia està construint un
gran fossat defensiu a la
frontera amb Turquia
amb el qual vol frenar el
flux d’immigrants sense
papers que volen entrar a
la UE. El diari To Vima publicava en la seva edició
d’ahir un extens reportatge sobre la construcció
d’una trinxera anticarros
de 120 quilòmetres de
llarg, 30 metres d’ample i
set de fondària, que pre-

tén fer de la regió d’Evros
una zona essencial en la
defensa del país.
Segons el reportatge, ja
està acabat el primer tram
del fossat, de 14,5 quilòmetres de llargada, i s’estan preparant els treballs
per a dos sectors més d’11
i 13,5 quilòmetres respectivament.
El fossat, construït per
les forces armades, forma
part del sistema de tancament de la frontera grecoturca a la immigració.
El 2010, el 90% dels immigrants que van entrar
sense papers a l’Espai
Schengen ho van fer a través d’aquest pas fronterer,
raó per la qual el govern
grec va amenaçar de cons-
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truir un mur “antiimmigrants” el gener passat i es
va desplegar a la zona una
missió de patrulla de
l’agència europea de fronteres, Frontex.
La construcció del fossat ha estat criticada per
organitzacions de defensa
dels drets dels immigrants
i per experts en la matèria,
que consideren que aquesta obra és només una solució parcial, ja que el trànsit
d’immigrants pot continuar a través del riu Evros.
Des del punt de vista militar, l’obra augmenta la capacitat de defensar la
frontera davant un hipotètic atac turc i permetria
rebaixar les forces militars a la zona. ■

Un agent dels serveis secrets de la ciutat afganesa
de Kunduz va morir en
l’explosió d’una bomba
col·locada al seu cotxe. En
el mateix atemptat van resultar ferits tres nens.
Payenda Jan era cap de la
direcció nacional de seguretat en un districte de
Kunduz. Hores després un
soldat de la missió de
l’OTAN va morir tirotejat a
l’est del país per una persona que anava vestida amb
un uniforme de la policia
afganesa. Els atacs contra
soldats estrangers per
agents de policia que en
realitat són insurgents infiltrats cada vegada són
més freqüents. Últimament l’Afganistan ha experimentat un augment de la
violència. Dimarts passat,
dos terroristes suïcides
van portar a terme un atac
contra un hostal també a
Kunduz i van causar la
mort a quatre guàrdies de
seguretat afganesos contractats per una empresa
alemanya. D’altra banda,
els talibans podrien estar
disposats a negociar un
acord de pau amb les tropes estrangeres desplegades al país, segons van
anunciar fonts diplomàtiques occidentals. ■

El ‘collar
bomba’ de
l’australiana
era fals

Grècia construeix un fossat
a la frontera amb Turquia
a El seu objectiu és

Redacció

Redacció
SYDNEY

Tayyip Erdogan, primer ministre turc, durant la reunió que
va celebrar amb els comandaments de l’exèrcit ■ HO / REUTERS

Acord entre el govern i l’exèrcit turc
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern islamista moderat
de Turquia i l’exèrcit del país
van arribar ahir a un acord
per remodelar la cúpula militar, després que divendres
passat haguessin presentat
la dimissió quatre membres
de l’estat major en protesta
per la presó provisional d’un

grup d’oficials acusats de
colpistes. Segons la cadena
NTV, citant fonts oficials, el
cap de la gendarmeria i únic
comandant que es va negar a
presentar la seva dimissió,
Necdet Özel, va ser nomenat
ahir nou cap de l’estat major
de l’exèrcit turc.

El collar bomba que una
jove australiana portava
al coll i va mantenir amb
l’ai al cor dimecres durant 10 hores Austràlia
no contenia explosius. El
segon cap de la policia de
Nova Gal·les del Sud,
Marck Murdoch, va confirmar en roda de premsa que el suposat artefacte que va portar penjat al
coll durant deu hores la
jove Madeleine Pulver,
de 18 anys, era fals, tot i
que “molt ben fet i sofisticat”. “Ha resultat ser
una mentida molt ben
elaborada”, va dir el responsable policial. ■

|

10 Europa - Món

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’AGOST DEL 2011

ÀFRICA Crisi humanitària
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Somàlia es mor de fam

EMERGÈNCIA · L’ONU ha elevat a cinc les regions de crisi alimentària en aquest empobrit país africà SEQUERA · La falta
de pluja a la Banya d’Àfrica és la més greu dels darrers seixanta anys ALTRES FACTORS · La guerra civil que des del 1991
viu el país i els impediments de la guerrilla islamista Al-Shabab per fer arribar ajuda humanitària agreugen la situació
Redacció

L
GINEBRA

a sequera que afecta la Banya d’Àfrica –la més greu
dels darrers 60 anys–, la
guerra i les dificultats per
fer arribar ajuda humanitària pel vet de la milícia islamista
Al-Shabab està fent estralls a Somàlia, país on aquesta setmana l’ONU
ha elevat a cinc el nombre de regions oficialment en estat de fam.
L’ONU ja havia decretat el mes passat l’estat de fam a les regions de
Bakool i Baja Shabelle, on el 30%
dels infants estan mal nodrits i dos
adults i quatre infants de cada
10.000 moren de fam cada dia. La
situació representa “la pitjor crisi
humanitària actual i la crisi alimentària més greu des de 1991/1992 a
Somàlia”, segons l’ONU.
Les noves àrees assenyalades
després d’haver-s’hi detectat un
empitjorament de la situació, entre
les quals la capital de l’empobrit
país africà, Mogadiscio, posen de
manifest l’efecte que la fam està tenint entre els desplaçats interns
que han arribat a la capital en els últims mesos fugint de les zones més
rurals. Segons un informe de l’ONU,
la falta de pluges en aquesta zona
ha provocat una greu crisi alimentària, que juntament amb el llarg
conflicte armat que viu el país estan
provocant un èxode sense precedents de somalis que busquen menjar, aigua i seguretat a la mateixa
capital del país o als països veïns. La
guerra i la sequera han fet augmentar fins a nivells fins ara mai vistos
el nombre de refugiats somalis que
creuen la frontera del seu país cap a
Kenya o Etiòpia
Cada dia 3.000 somalis fugen cap
a Kenya i Etiòpia fent un gran esforç físic després de caminar durant
setmanes. Segons l’Alt Comissionat
de l’ONU per als Refugiats (ACNUR), des del gener passat fins al
juliol han arribat als camps de Dollo
Ado, al sud d’Etiòpia, i Dadaab, a
l’est de Kenya, 166.000 refugiats.
Davant d’aquesta greu situació, han
estat constants les crides de les
agències humanitàries a la mobilització internacional per ajudar els
dotze milions de víctimes de la fam
a la Banya d’Àfrica, i en especial els
infants somalis, més d’un milió dels
quals necessiten assistència urgent
ja que corren perill de mort. I és que
l’ajuda d’emergència hi arriba amb
comptagotes. Tot i que el problema
és especiament greu a Somàlia, la

Una dona somali espera amb el seu fill rebre ajuda a Mogadiscio. A la dreta, un home alimenta un nen somali en un camp de refugiats ■ EFE / AFP

1967.
Neix la República de Biafra, que s’independitza de Nigèria. Una greu crisi humanitària causa 1.500.000 víctimes.

La Banya
d’Àfrica

1972.
La sequera a Etiòpia mata més de
300.000 persones.

Asmara

Golf d’Aden

Addis Abeba

Guerra civil a Somàlia. Més de 300.000
somalis moren per la fam.

1998.
La fam assota el sud del Sudan i castiga
Etiòpia i Eritrea, en conflicte militar.

2003.
Guerra a Darfur (Sudan). Unes 300.000
persones moren per la fam i les malalties.

2005
Gairebé cinc milions de persones van estar a punt de morir de gana a Malawi.

2009.
Més de 12.000 persones moren a Kenya.

2010.
A Mali, Burkina Faso, Níger i el Txad, dos
milions d’infants moren per malnutrició.
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Una sequera a la franja del Senegal al Sudan causa la mort de 250.000 persones.
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El camp de refugiats més gran
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El camp de refugiats de Dadaab, a l’est de Kenya, el més
gran del món, amenaça de
convertir-se en un assentament permanent per la difícil
solució dels problemes que
provoquen el massiu l’èxode
cap al campament: la sequera i la guerra a Somàlia. Tot i
els 30 graus que projecta el
sol en aquesta àrida part del
món a primera hora del matí,
centenars de somalis –uns
1.300 al dia– arriben als campaments sense saber què hi
trobaran, després d’un llarg
camí que pot durar setma-

nes. L’afluència massiva de
refugiats ha accelerat la necessitat d’ampliar els assentaments a Dadaab, però el
govern d’aquest país és reticent per la possibilitat que la
situació derivi en la creació
d’una ciutat d’exiliats que,
per població, es convertiria
en la tercera més gran del
país després de Nairobi i
Mombasa. Actualment, uns
400.000 refugiats sobreviuen als tres campaments
que formen Dadaab, que va
ser construït per a només
90.000 persones.

sequera també afecta Kenya i Etiòpia. Segons les agències humanitàries, si l’ajuda no arriba, la situació
podria empitjorar encara molt més
en els pròxims mesos. En un informe per als països que estan aportant ajudes, l’Oficina de l’ONU per a
Temes Humanitaris (OCHA) va assenyalar que s’espera que la crisi
empitjorarà, i va afegir que els aliments que falten podrien provocar
una altra crisi als campaments de
refugiats entre aquest mes i el mes
vinent.
A Somàlia, la situació és especialment crítica perquè el país viu en
permanent guerra civil des del 1991
i perquè la guerrilla islamista, presumptament vinculada a Al-Qaida,
té el control de la majoria de zones
de país i des del 2009 té prohibit
tant l’accés al país de les agències
humanitàries de l’ONU com de les
ONG, per la qual cosa és molt difícil
fer-hi arribar ajuda humanitària.
Les poques ONG que hi poden accedir treballen sota les estrictes condicions imposades per la guerrilla i veient com els països donants deixen
d’aportar-hi diners al·legant que tenen por que aquests vagin a parar
als islamistes. Finalment, ahir, la
Unió Africana va confirmar que la
cimera de donants per tractar la
fam a la Banya d’Àfrica es farà el 25
d’agost a Addis Abeba, setze dies
abans de la data inicial triada. ■
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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

GASTROMUSICAL 2011

Joan Chamorro & Andrea Motis Grup
El multiinstrumentista presenta la jove cantant,
trompetista i saxofonista catalana Andrea Motis
LLOC: Restaurant El Molí de l’Escala, al Camp dels Pilans, de l’Escala
DIA I HORA: Dimecres 24 d’agost, a les 11 de la nit
OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per targeta

PARCS AQUÀTICS

Water World - Aquadiver
Temporada 2011
LLOC: Water World: ctra. de Vidreres, km 1,2 de Lloret de Mar
Aquadiver: ctra. de Circumval·lació, s/n de Platja d’Aro
DIES I HORARI: Obertura diària a les 10 del matí.
Water World: fins al 18 de setembre. Aquadiver: fins a l’11 de setembre
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 25 euros

FESTIVAL PORTALBLAU

Lagarde, directora gerent del Fons Monetari Internacional, el juliol passat ■ OLIVIER HOSLET/EFE

Césare Dell’Anna

Lagarde serà
investigada per
“abús d’autoritat”

Opa Cupa
LLOC: Mar d’en Manassa, a l’Escala-Empúries
DIA I HORA: Dissabte 6 d’agost, a 2/4 d’11 de la nit
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 10 euros

BARÇA EXPERIENCE

Camp Nou Experience
Sentiràs el Barça com mai abans. Vine al Camp Nou i
gaudeix d’una autèntica Camp Nou Experience

a La justícia francesa vol aclarir si l’actual cap de l’FMI va

LLOC: Camp Nou (accessos 7 i 9 de l’estadi. Taquilles Bulevard) de Barcelona
DIA I HORA: Consulteu horaris a www.fcbarcelona.cat

afavorir un empresari amb diner públic quan era ministra
Àlex
Vicente

Un altre escàndol de la classe política

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 20 euros (Tour Camp Nou + Museu)

11È FESTIVAL DE MÚSICA DE SANT PERE DE RODES

Ivana Marija Vidovic

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

París

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

El Tribunal de Justícia de
la República, autoritat encarregada de jutjar els integrants del govern francès, va obrir ahir una investigació sobre la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI),
Christine Lagarde, per un
cas que es remunta a l’etapa de quan era ministra
d’Economia.
La justícia francesa
considera Lagarde sospitosa d’“abús d’autoritat” i
“complicitat en desviament de fons públics” per
la seva intervenció en el
cas que enfrontava l’empresari Bernard Tapie, exministre de François Mitterrand i avui considerat
pròxim a Nicolas Sarkozy,
amb la societat bancària
Crédit Lyonnais, aleshores de propietat pública,
per la venda d’Adidas el
1993.
El litigi va concloure el
2008 amb un procediment d’arbitratge, altament inhabitual en casos
que involucren l’Estat
francès. L’arbitratge es va

La investigació a Lagarde és
l’enèsim escàndol que commociona la política francesa.
A la tardor, el ministre de Treball, Éric Woerth, va ser acusat d’afavorir fiscalment la
multimilionària Liliane Bettencourt. Al febrer, la titular
d’Afers Estrangers, Michèle
Alliot-Marie, va dimitir per la
desastrosa gestió de la crisi a

Piano

Tunísia. Al maig, va arribar
l’escàndol sexual del socialista Dominique Strauss-Kahn,
seguit de la dimissió del secretari d’Estat George Tron
per assetjament sexual a
dues subordinades. Poc després, l’exministre Luc Ferry
denunciava públicament un
cas de pedofília a càrrec d’un
exministre desconegut.

Obres de Beethoven, Chopin
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

A les 7 de la tarda: RCD Espanyol - C. Gimnàstic de Tarragona
A 3/4 de 10 del vespre: FC Barcelona - Girona FC
9 d’agost: A 3/4 de 10 del vespre, final

saldar amb una decisió inesperada i molt criticada,
que obligava l’Estat a tornar 285 milions d’euros a
Tapie, dels quals 45 milions, per “danys morals”.
Lagarde no va recórrer
contra l’arbitratge, tot i estar al corrent –segons la
premsa francesa— de la
proximitat que un dels
tres magistrats que el van
dictaminar mantenia amb
l’advocat de Tapie.
Suport de mínims
Si la investigació valida les
sospites, Lagarde s’enfrontaria a fins a deu anys
de presó i 150.000 euros
de multa. Amb tot, la directora de l’FMI podrà
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continuar ocupant el càrrec que va assumir fa
menys d’un mes, en substitució del també francès
Dominique Strauss-Kahn,
que va haver de dimitir per
unes acusacions d’abusos
sexuals. El consell directiu
de la institució va difondre
ahir un comunicat breu en
què deia “confiar” que
Christine Lagarde sigui
“capaç de dur a terme” les
seves funcions de directora “d’una manera eficaç”.
El consell va precisar
que ja va discutir la possibilitat d’una investigació,
sobre la qual s’especulava
des de feia mesos, abans
de l’elecció de Lagarde
com a directora gerent. ■

LLOC: Camp de futbol del Gimnàstic de Tarragona
OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per targeta

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
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

801175-1037816J
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Acomiaden tres
responsables
nuclears al Japó

a El govern considera que la seva gestió en la crisi no va
ser correcta a Entre els afectats hi ha dos ministres
Redacció
TÒQUIO

El govern del Japó va
anunciar l’acomiadament
de tres alts funcionaris
responsables de la política
nuclear per la seva responsabilitat en la gestió de la
crisi a la central de Fukushima, segons va informar
ahir el ministre d’Indústria, Banri Kaieda. Els
afectats són el viceministre d’Economia, Comerç i
Indústria, Kazuo Matsunaga; el responsable de
l’Agència de Seguretat Nuclear i Industrial, Tetsuhiro Hosono, i el responsable de l’Agència per a Recursos Naturals i Energia.
Kaieda, que no va precisar quan es farien efectius
els acomiadaments, havia
anunciat aquesta setmana la seva intenció de dimitir per la confusió creada al voltant de la reactivació dels reactors nuclears
paralitzats al Japó, tot i

La xifra

—————————————————————————————————

30

per cent del subministrament elèctric del Japó era obtingut de les centrals nuclears
abans de la catàstrofe.

que tampoc no va posar
data a la seva sortida.
El 70% dels 54 reactors
de l’arxipèlag japonès estan aturats arran de la crisi a la central nuclear de
Fukushima, provocada pel
terratrèmol i el devastador tsunami de l’11 de
març passat.
Moltes de les unitats
nuclears paralitzades ja
ho estaven abans de la catàstrofe per inspeccions
rutinàries. Després del
tsunami, cap no va reprendre les activitats a
causa de la desconfiança
de la població respecte al

que va passar a la central
de Fukushima, epicentre
de la pitjor crisi nuclear en
25 anys.
Tal i com marca la legislació japonesa, en els pròxims mesos, els 16 reactors que ara estan actius
s’hauran d’aturar per sotmetre’ls a controls rutinaris, per la qual cosa, si no
es reprenen les operacions
en cap dels que estan aturats, el Japó es quedarà
sense centrals nuclears
actives la primavera del
2012.
Kaieda va ser durament criticat a principis
de juliol perquè va assegurar que la reobertura dels
reactors era segura no
és uns dies abans que
Naoto Kan hagués indicat
que s’havien de realitzarproves de resistència a totes les centrals nuclears
per comprovar la seva seguretat. El país pateix actualment una manca
d’electricitat. ■

El ministre d’Indústria japonès ahir fent l’anunci dels tres acomiadaments ■ REUTERS

Evacuació dels residents

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

El govern del Japó va confirmar que evacuarà els residents de les zones que estan
entre 20 i 30 quilòmetres de
la central nuclear de Fukushima-1. Un full de ruta proposa
que començarà el desallotjament a final d’agost o principi
de setembre. Actualment,
s’aconsella als residents
d’aquesta zona que continuïn
dins dels seus habitatges i
que estiguin preparats per

portar a terme una evacuació
d’emergència. El govern iniciarà demà les negociacions
amb les autoritats locals i els
proposarà preparar els plans
de reconstrucció, que inclouran la reobertura dels hospitals i altres serveis públics,
així com la descontaminació
dels centres educatius.
De tota manera, arran de
les informacions que apuntaven que el nivell de radiació

de la planta de Fukushima-1
havia arribat als seus nivells
màxims des de l’11 de març,
el govern de Naoto Kan s’ha
compromès a donar suport
als governs locals en la tasca
de tornada dels residents als
seus habitatges. Els debats
pel desmantellament de la
central van començar ahir i
es preveu que al gener els reactors de la planta es desactivin definitivament.

La Xina és el país que aplica
més execucions del món
a Amb 5.000

condemnes a mort el
2010, és seguida per
l’Iran i Corea del Nord

Redacció
ROMA

La Xina, amb 5.000 execucions el 2010, se situa al
capdavant de tots els països on s’aplica la pena de
mort, seguida de l’Iran,
amb 546, i Corea del Nord,
amb 60. L’ONG italiana
Nessuno Tocchi Caino
(que ningú toqui Caín) va
presentar ahir a Roma el
seu informe anual sobre la
pena de mort, en el qual va
destacar que l’aplicació de
la pena capital al món ha-

via disminuït el 2010 i els
primers sis mesos del
2011, i manté la tendència
a la baixa que es registra
des de fa anys. Malgrat
aquesta tendència, almenys 5.837 persones van
ser executades en 22 països, la majoria asiàtics, tot
i que en cinquè lloc hi ha els
Estats Units, amb 46 execucions, després del Iemen, amb almenys 53.
“Molts països no ofereixen
estadístiques oficials sobre
l’aplicació de la pena de
mort, per la qual cosa el
nombre d’execucions podria ser molt més elevat”,
s’afirma en el document.
La Xina es manté, amb
dades similars a les del
2009, com el país on més
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penes de mort s’apliquen
del món, un 85,6% del total. L’Iran és l’únic país on
es va registrar un augment
del nombre d’execucions
respecte del 2009, any en
què n’hi havia hagut 402.
Segons l’informe, els països que han decidit abolir
la pena de mort per llei o en
la pràctica són 155, dels
quals 97 són totalment
abolicionistes; vuit han suprimit els delictes de mort
per als crims ordinaris i
sis han aplicat una moratòria sobre les execucions. Els abolicionistes
de facto, els que fa més de
deu anys que no realitzen
ni una execució són, segons l’ONG, 44. D’altra
banda, 42 estats mante-

Protesta a París contra l’aplicació de la pena de mort al món ■ AP

nen la pena màxima com
a càstig penal.
L’informe revela que
vuit països van reprendre,
entre el 2010 i el 2011,
l’aplicació de les condemnes a mort: Somàlia (vuit),
Palestina (cinc), Guinea

Equatorial i Taiwan (quatre, respectivament), Bielorússia i l’Afganistan
(dues, respectivament), i
els Emirats Àrabs Units i
Bahrain (una cadascun).
Als EUA el 2010 van executar 46 persones en dotze

estats, sis menys que l’any
anterior, i els sis primers
mesos del 2011 n’han executat 25 en nou estats. Segons l’informe, Europa seria un continent totalment
lliure de la pena de mort si
no fos per Bielorússia. ■
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LONDRES
5.393,14
-3,43%

FRANKFURT
6.429,57
-3,18%

PARÍS
3.320,35
-3,90%

BALANÇ

ZURIC
5.285,25
-3,61%

Benito
Badrinas

Horror a la màquina
de fabricar euros

NOVA YORK
11.383,60
-4,31%

El grup
Tainco, en
concurs de
creditors

TÒQUIO
9.659,18
+0,23%

La crisi del sector de la
construcció arrossega el
majorista en
instal·lacions elèctriques,
que té 300 treballadors

IBEX-35

3,89%

Tots sabem que al BCE no li agrada l’heterodòxia monetària i que
això de posar en marxa la màquina
de fabricar bitllets l’horroritza.
Malgrat això, ja ho ha fet per socórrer en primer lloc Grècia i, pos-

La prima de
risc tanca ja
vorejant 400
punts bàsics

BARCELONA

l 3,84%
teriorment, Irlanda i Portugal. En
total s’ha gastat 75.000 milions
d’euros, és a dir, ha imprès aquesta quantitat de diner per comprar
aquests bons en el mercat secundari i ajudar així a reactivar l’eco-

La bona demanda de
la subhasta del Tresor
espanyol no va ser
suficient per aturar el
càstig sobre els bons
MADRID

l 3,80%

l

nomia d’aquests països. El cas
d’Itàlia i l’Estat espanyol, però, és
una mica diferent, bàsicament per
la seva dimensió, que requeriria injeccions de diners molt considerables per aconseguir un efecte.

La crisi del deute

‘Jean-crac’ Trichet
DEUTE El BCE decep amb la seva tímida defensa dels estats espanyol i italià, i agita la por als mercats RISC El temor d’una
segona recessió consuma un dia negre amb la major davallada de l’Íbex en 14 mesos CONTAGI Les pèrdues salten a Wall Street
David Portabella
MADRID

L’escriptor Rafael Sánchez
Ferlosio ironitzava que “el
més sospitós de les solucions és que es trobin sempre que un vol”, però l’adagi
va ser desmentit ahir pel
president del BCE, JeanClaude Trichet. Quan totes
les mirades es dirigien a
Frankfurt en espera d’un
anunci que frenés un càstig
al deute dels països perifèrics, que ja s’estén a les economies més sòlides, Trichet obria el talonari per
comprar bons de Portugal i
Irlanda, però feia una defensa tan tímida dels estats
espanyol i italià que encara
va agitar més la por als mercats i va aguditzar el crac.
En el còctel d’un dia negre,
la por d’una segona recessió i el contagi dels dubtes a
Wall Street servien la
davallada més gran de
l’Íbex 35 en catorze mesos,
amb una caiguda del 3,9%
que el situa per sota dels
8.700 punts.
El president del BCE va
sortir a la palestra enmig
dels focus dels mercats i va

donar un respir quan va
anunciar que el programa
de compra de bons de països de l’euro en perill continua obert. “No em sorprendria que fins i tot es notés
alguna cosa als mercats
abans del final d’aquesta
roda de premsa”, es va atrevir a profetitzar. Si bé en altres ocasions el simple fet
de desenfundar sense disparar la munició ja equivalia a una treva als mercats,
ahir el respir va ser efímer.
Perquè aviat transcendia
que la compra es limitava a
bons dels ja rescatats Portugal i Irlanda i no dels països que ara són en el punt
de mira dels especuladors:
Espanya i Itàlia.
Trichet no es va negar a
comprar més endavant
bons dels estats espanyol i
italià perquè el programa
no s’ha suspès, i va insinuar: “Ja veuran com anem
actuant en aquest sentit”.
En paral·lel, el president del
banc emissor tornava a oferir durant sis mesos més la
barra lliure de liquiditat
perquè els bancs puguin
acudir al BCE a demanar
préstecs a tipus fix en una

151666-1038700V
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Les borses ahir
Íbex 35

Estat espanyol

-3,9%
FTSE MIB
Itàlia

-5,2%
CAC
C
C 40
0
França
ç

-3,9%
DAX

Alemanya

-3,4%
Jean-Claude Trichet, president del BCE, ahir a Frankfurt ■ RALPH ORLOWSKI / REUTERS

finestreta que s’obrirà el 10
d’agost. Era un anunci que
havia de servir per calmar
el futur dels bancs, però
que va ser rebut pels mercats com un anunci de tempesta imminent en forma
d’una segona recessió.
L’amanida de paraules
de Trichet i els temors de la
recaiguda van fer que es
disparés la prima de risc es-

panyola –el sobrecost de
col·locar deute respecte al
bo alemany a deu anys–,
que es va encarir 14 punts i
es va tancar en 399 punts
bàsics. Per acabar-ho
d’amanir, rumors sobre la
cancel·lació d’una subhasta el 18 d’agost –“mai no
participen en aquesta
emissió”, va aclarir després
el Tresor– van provocar en

l’Íbex un descens en picat
insòlit des del 2009 i la pèrdua final del 3,9%, amb els
35 valors tenyits de vermell. Aquest any les pèrdues al parquet espanyol
superen ja el 12%.
Els números vermells
també van inundar les
borses de la resta de capitals europees: París
(3,9%), Londres (3,43%) i

Frankfurt (3,4%). L’Euro
Stoxx 50, que agrupa els
50 valors més importants
per capitalització i liquiditat de la zona euro, queia
un 3,28%.
A Milà, un oportú error
tècnic va obligar a suspendre la negociació a les cinc
de la tarda, quan la borsa
queia un 3,21% i la prima
s’enfilava cap als 400 punts
bàsics per, finalment, mar—————————————————————————————————

Frankfurt oferirà
liquiditat durant
6 mesos als bancs
amb més préstecs
—————————————————————————————————

car un tancament amb una
caiguda superior al 5%.
“L’estat d’ànim és ara de
depressió”, resumia l’estratega d’inversió del banc
suís UBS Mike Ryan a
l’agència Bloomberg. Per
contra, el barril de Brent
s’abaratia fins als 111 dòlars pel temor de la recessió, i l’or emergia més
reforçat com a valor refugi i
es pagava a 1.680 dòlars
per unça. ■
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La crisi del deute

L’èxit de la subhasta de
bons no frena una prima de
risc que puja a 402 punts
a El Tresor aconsegueix col·locar 3.311 milions de deute, gairebé el màxim
previst a La demanda duplica l’oferta però l’interès a tres anys s’apropa al 5%

L’emissió de deute del Tresor
A 3 anys
al 4,9%
milions d’euros d’interès

3.311

2.199,8

milions d’euros

en 2
col·locacions

A 3 anys i
mig al 5,05%
milions d’euros d’interès

1.110,97

punts bàsics

381
puntss
bàsics

Emissió de bons
del Tresor

Obertura
Xavier Alegret
BARCELONA

1.500
milions d’euros

Juliol
4
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26

A 3 anys
3 4,32%
1 2 al
10
d’interès
9
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6 7
16 17
13 14 15 16
23 24
20 21 22 23
30 31
27 28 29 30

398

La prima de risc, ahir
360

Darrera
emissió

380
punts bàsics
Els mercats esperen
la compareixença
de Trichet

10 h

14 h

punts bàsics

402

Nou màxim

punts bàsics

Països Baixos no volen reobrir el debat
Tancament
dels mercats

Zapatero i Salgado, pendents i satisfets
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ni en una jornada en què el
Tresor espanyol va col·locar una emissió de bons
amb un èxit de demanda
la prima de risc del deute
no va baixar, i finalment
va tornar a escalar per sobre dels 400 punts bàsics,
fins als 402, i va marcar un
nou màxim històric al tancament dels mercats, en
els 398 punts bàsics. Això
malgrat que dimecres es
va relaxar i ahir va començar a la baixa, però les inseguretats als mercats són
tan grans que el mínim indici que alguna cosa es pot
tòrcer els fa tremolar. I
passades les dues de la tarda, Trichet compareixia a
la sala de premsa del BCE i
decebia. I la prima de risc,
amunt.
El risc-país va obrir ahir
per sota dels valors de dimecres i va anar baixant,
fins als 360 punts bàsics,
mentre els bons espanyols
a tres anys i a tres anys i
mig es col·locaven amb
certa facilitat, tot i que
amb un cert sobrecost. La

Les vacances de José Luis
Rodríguez Zapatero són ben
particulars. A més de les anades i tornades de Doñana i de
les reunions amb Elena Salgado, ahir el president espanyol va estar en contacte permanent amb la ministra
d’Economia i el seu equip per
conèixer de primera mà com
evolucionava la col·locació

La frase
—————————————————————————————————

“Més del 60% de la
demanda ha vingut de
fora. El deute espanyol
continua estant ben
valorat pels mercats”
Elena Salgado
VICEPRESIDENTA ECONÒMICA DEL
GOVERN ESPANYOL

demanda va superar sobradament l’oferta, i el
Tresor va col·locar 3.311
milions d’euros, xifra que
se situa a la part alta de la
forquilla que es va marcar
com a objectiu, entre els
2.500 i els 3.500 milions.
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Durão Barroso
admet que la
crisi no es limita
als perifèrics
a La CE demana ampliar el fons de
rescats pels contagis a Alemanya i els

Trichet es mostra poc
ferm en la política
del BCE de compra
de deute

17 h

José Manuel Durão Barroso, en una compareixença recent
a la seu de la Unió Europea a Brussel·les ■ JOHN THYS / AFP

de bons.
Tant Zapatero com Salgado van quedar satisfets amb
la subhasta, i la ministra va
valorar com un “boníssim senyal” el fet que la demanda
hagués duplicat l’oferta, tenint en compte “la volatilitat
actual”. La vicepresidenta va
destacar el fet que més del
60% de la demanda hagi es-

tat d’entitats estrangeres
perquè mostra que els mercats internacionals valoren el
deute espanyol. En tot cas,
l’agost no és un bon mes per
finançar-se, amb tanta volatilitat, i per això el Tresor ha
suspès la subhasta d’obligacions del dia 18 d’agost per
manca de demanda, com ja
havia fet altres anys.

Els inversors en van demanar més del doble, gairebé 7.400, però menys
que en altres ocasions.
La subhasta es va fer
mitjançant dues col·locacions: una a tres anys, de
2.200 milions d’euros a un
tipus d’interès del 4,9%
anual, i una altra a tres
anys i mig, de 1.111 milions a un 5,05% d’interès.
Aquest 4,9% dels bons a
tres anys, però, suposa el
màxim des del 2008, quan
es va pagar un 4,96%, i un
increment de sis dècimes
respecte al de l’emissió anterior, celebrada el 7 de juliol, fa menys d’un mes, i

en la qual es va pagar un
4,32%. Segons càlculs dels
tècnics d’Hisenda, el Tresor pagarà un sobrecost de
6,9 milions d’euros per
aquest encariment. La nota positiva és que els bons
a tres anys no han arribat
al temut 5%. Al migdia la
prima de risc va tornar a
nivells de dimecres en espera de la compareixença
de Trichet, que no va ser
capaç de calmar els mercats i la prima es va disparar fins als 402 punts bàsics, i va estar a menys de
dos punts de tancar per sobre del perillós nivell dels
400. ■

Albert Segura
BRUSSEL·LES

Reconeixent l’evidència,
que el darrer acord dels socis de l’euro no ha servit
per calmar els mercats, José Manuel Durão Barroso
els va demanar ahir que
vagin preparant el pla B i
ampliïn el fons per a rescats. En una carta enviada
als caps d’estat i de govern
de la zona euro, el president de la Comissió Europea reconeix que la crisi
del deute ja no es limita només als països perifèrics i
els reclama que posin més
diners damunt la taula, no
tant per si finalment calgués rescatar l’Estat espanyol o Itàlia sinó per demostrar als mercats que es
“preservarà l’estabilitat de
l’euro” costi el que costi.
Alemanya i els Països Baixos, però, ja van rebutjar
ahir mateix la proposta i li
van replicar que ara els governs s’haurien de limitar
a aplicar l’acord de la cimera de fa tot just un parell de
setmanes.
“És clar que ja no afrontem una crisi només de la
perifèria de l’eurozona”, va
admetre un Barroso que es
mostrava “profundament

preocupat pel contagi”.
El Fons Europeu d’Estabilitat Financera disposa
de 440.000 milions d’euros, tot i que a la pràctica
només se’n poden fer servir 250.000 per no perdre
la màxima qualificació
creditícia. I el futur Mecanisme Europeu d’Estabilitat Financera, que el substituirà el 2013, ampliarà el
coixí fins a 500.000 milions. Durão Barroso vol
que s’augmenti la capacitat per “millorar-ne l’efectivitat”, i alguns experts
auguren que es necessitaran entre un i dos bilions

La xifra

—————————————————————————————————

2
bilions d’euros hauria de tenir el fons europeu de rescats
segons alguns experts, i ara té
440.000 milions.

d’euros. I és que aquest
fons de rescat també es farà servir per comprar bons
als països assetjats pels
mercats i per concedir-los
línies de crèdit a curt termini. ■
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La crisi del deute

Un pitjor que l’altre

PREVISIÓ · Un estudi de la City de Londres elabora dos models, amb un escenari bo i un de dolent, per als casos d’Italià i
l’Estat espanyol HIPÒTESI · El més negatiu considera inevitable la fallida econòmica de Roma, però no pas la de Madrid
En una nova jornada caòtica i plena
de fluctuacions, la
prima de risc de
l’Estat espanyol i la
italiana van acosQuim
tar-se, superant totes dues en alguns
Aranda
moments els 400
Londres
punts bàsics (403 i
401, respectivament), per bé que finalment, en tancar els mercats, el
diferencial estatal en relació a l’alemany va quedar situat en 398 punts
bàsics, 38 punts més que a primera
hora del dia. La italiana, igual que
l’estatal en les constants variacions,
es va refer una mica més (384
punts). En tot cas, l’extrema volatilitat de la jornada va mostrar, una
vegada més, l’enorme pressió a què
es veuen sotmeses Madrid i Roma.
Tot i així, el Tresor estatal no va tenir gaire dificultats per col·locar
una emissió de bons per valor de
3.300 milions d’euros, encara que
els va vendre a un cost el 12% més
elevat que la darrera vegada.
El valor de la prima de risc va
experimentar pujades i descensos
gairebé coincidint en el temps amb
les declaracions que Durão Barroso
feia des de Brussel·les, en el sentit
de l’extensió de la crisi de l’euro més
enllà de les economies de la perifèria, i Jean-Claude Trichet, president
del BCE, des de Frankfurt, que no
es mostrava taxatiu en allò que moltes cancelleries dels Vint-i-set li demanen: que l’entitat comenci a
comprar bons de deute de les economies més assetjades per alleugerir els nivells de càstig. Trichet es va
limitar a afirmar que el programa
de compra de bons no s’havia suspès, però que es limitava als portuguesos i els irlandesos, i que l’enti———————————————————

Imatge de la borsa de Madrid, ahir, quan l’Ibex-35 perdia més del 3% poca estona abans de tancar la sessió ■ MANUEL DE LEÓN / EFE

tat havia restaurat les facilitats de
liquiditat a sis mesos per tractar de
garantir l’estabilitat del sistema financer. Les seves paraules, però, no
van servir de gaire.
Per bé que les dades registrades
els darrers dies situen Itàlia i l’Estat
espanyol en l’ull de l’huracà del nou
capítol de la crisi de l’euro, ahir mateix un informe del think tank de la
City londinenca, Centre for Economics and Business Research, sostenia que la situació de la república
transalpina és molt més preocupant
que l’estatal. El grup de recerca
d’aquesta entitat ha previst dos escenaris, un de bo i un de dolent, per a
cadascun dels estats, i l’italià en surt

molt més malparat que l’espanyol.
Segons l’informe, és pràcticament
impossible que Roma eviti una fallida
si no es produeix un veritable salt del
creixement econòmic. Les dades del
primer trimestre i les previsions per
als propers mesos no fan pensar que
això es pugui produir. Durant els primers tres mesos de l’any, el creixement italià va ser, només, del 0.1%.
Un altre problema que afronta
Itàlia és l’enorme dèficit de les finances públiques, amb un 120% sobre el
PIB. A més, l’anàlisi sosté que l’any
2017 el dèficit podria superar el
170%. Amb el cost actual dels bons,
per sobre del 6%, la reducció del deute és impossible. Més optimista, pe-

PIB
Itàlia afronta un
enorme dèficit públic, amb un 120%
sobre el PIB.
L’anàlisi britànica,
però, afirma que el
2017 pot arribar a
superar un
preocupant 170%.

rò, va ser l’editorial d’ahir del Financial Times, que explicava que Roma
i Madrid poden resistir, fins i tot, un
cost superior al 7%. El pitjor escenari per a l’Estat espanyol, segons el
model desenvolupat pel think tank,
només faria augmentar el deute fins
al 75% en relació al PIB. Més alarma
causa, però, l’elevat volum del deute
privat i el dels diferents governs autonòmics i nacionals.
D’altra banda, el president italià,
Silvio Berlusconi, va fer ahir un moviment més polític en anunciar que
les forces polítiques, econòmiques i
socials de la república han signat un
pla anticrisi i que el govern adoptarà
algunes de les seves propostes. ■

MÉS TURBULÈNCIES
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un 47% dels europeus creuen
que la crisi pot empitjorar

El Regne Unit
manté el preu del
diner en el 0,5%

Bancs britànics
han d’informar
sobre Bèlgica

Les peticions de
subsidi d’atur
baixen als EUA

El 47% dels ciutadans de la Unió Europea creuen que el pitjor de
l’impacte de la crisi econòmica en l’ocupació encara ha d’arribar,
contra el 43% que consideren el contrari, segons la darrera enquesta de l’Eurobaròmetre. A l’Estat espanyol, és el 53%, amb la
perspectiva més negativa, tot i que representa cinc punts percentuals menys que la tardor del 2010. Més del 60% de danesos, estonians i austríacs creuen que ja s’ha assolit el punt màxim de la crisi, mentre que aquesta percepció es mou només entre el 20% i el 40% entre portuguesos, grecs, xipriotes i irlandesos, fet que palesa la gran diversitat d’opinions entre els estats
membres de la Unió Europea.

El Banc d’Anglaterra va mantenir ahir invariables en el
0,5% els tipus d’interès al
Regne Unit, per por d’una nova recessió de l’economia global i pel baix ritme del seu PIB.
El preu del diner, el més baix
en la seva història, fa 29 mesos que no varia. El banc estudia incrementar el seu programa per reactivar el crèdit.

Els bancs del Regne Unit hauran de detallar la seva exposició al deute públic emès per
Bèlgica, una mesura que fins
ara l’Autoritat de Serveis Financers només exigia en relació amb les carteres de l’Estat
espanyol, Itàlia, Portugal, Grècia i Irlanda, els països considerats més sensibles a les
pressions dels mercats.

La setmana passada es va
tancar amb 400.000 sol·licituds de subsidi per atur als
Estats Units, xifra que representa un lleuger descens d’un
miler i que és la més baixa
des de principi d’abril. El nombre de persones que reben algun tipus de protecció d’atur
és de 3,73 milions, amb
10.000 beneficiaris més.
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Imatge d’ahir de la seu del
Banc d’Anglaterra ■ REUTERS
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Tainco, abocat a presentar
concurs de creditors

El BBVA apuja
la previsió
trimestral del
PIB al 0,3%

a El grup majorista en instal·lacions elèctriques s’ha vist afectat per la crisi de
la construcció a L’empresa de Tarragona té disset punts de venda al Principat

Redacció

I.M.
CONSTANTÍ

El Grup Tainco, referent
del mercat majorista a
Catalunya en instal·lació
elèctrica, automatismes,
climatització, ferreteria i
electrodomèstics, s’ha vist
abocat a presentar concurs de creditors al jutjat
mercantil de Tarragona.
La mesura s’ha pres
després de la reorganització societària que va tenir
lloc l’octubre passat i de
l’expedient de regulació
d’ocupació (ERO) per
ajustar la plantilla a la nova situació de la demanda
que va afectar 89 treballadors al maig. La direcció va
comunicar als treballadors la situació del grup i
fins al mes vinent no es
preveu que es nomenin els
administradors concursals que estudiaran el deute de l’empresa.
L’activitat del grup s’ha
vist afectada per l’evolució
del sector de la construcció, al qual està estretament lligat. El grup Tainco
té més de 300 treballadors
en els disset punts de venda distribuïts per tot Catalunya, entre els quals figu-

Tainco està considerat el segon grup majorista català en el seu sector ■ ARXIU

La xifra
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300

treballadors té la plantilla
del grup en els disset punts de
venda distribuïts arreu de les
comarques catalanes.

ren Lleida, Vic, Manresa,
l’Hospitalet de Llobregat,
Martorell, Girona i Figueres. El grup treballa, se-

gons s’informa en el web,
amb una cartera de més
de 25.000 clients i un catàleg que supera les 22.000
referències, amb les marques més reconegudes del
sector. L’empresa, creada
el 1973 a Tarragona, ha
evolucionat en aquests
quaranta anys de manera
que, a més de la venda i
distribució de productes,
ofereix enginyeria especialitzada en projectes
industrials i departaments tècnics especialit-

zats, com ara automatització i control industrial, pneumàtica, distribució i tractament d’aigua, domòtica i energies
renovables.
Tainco va reorganitzar
l’estructura
societària
l’octubre passat, quan va
integrar les societats filials, una vintena d’unitats
de negoci, a l’empresa matriu, Tainco, fundadora
del hòlding, per consolidar-se així com un referent del sector. ■

BARCELONA

L’economia espanyola es
va estancar el segon trimestre de l’any, quan va
registrar una taxa de creixement del 0,3% intertrimestral, el mateix repunt
que de gener a març, segons el BBVA. Amb tot, la
dada del banc millora en
una dècima la seva pròpia
previsió, que era del 0,2%.
El Banc d’Espanya fa públics avui els seus resultats, mentre que l’INE els
publica el 16 d’agost.
En termes interanuals,
el BBVA també va revisar
a l’alça la seva previsió: va
predir que l’economia estatal es comportaria igual
que en els tres primers
mesos de l’any, quan el PIB
va créixer el 0,8%. Amb
tot, l’entitat manté el creixement del PIB en el 0,9%
a final del 2011, quatre dècimes més pessimista que
l’equip econòmic del govern, que confia a assolir
un
repuntament
de
l’1,3%. El banc presidit per
Francisco González al·lega
que l’increment de la prima de risc podria representar un impacte negatiu, i recorda que per cada
100 punts bàsics que la prima creix durant un any,
podria acabar minvant el
creixement un 1%. ■

ENERGIA

La CNC multa Gas
Natural amb 3,2
milions
La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) va imposar ahir una multa de 3,2 milions d’euros a Gas Natural
per haver obstaculitzat la
competència en la comercialització de gas natural. La comissió va obrir una investigació a l’empresa gasista el
2009, arran d’una denúncia
d’Iberdrola, i la sanciona per
haver denegat, durant dos
anys, sol·licituds que Iberdrola li presentava perquè diversos consumidors poguessin
canviar de companyia. Gas
Natural Fenosa va expressar
el “total desacord” amb la
sanció i va anunciar la intenció de presentar un recurs administratiu. ■ REDACCIÓ

LABORAL

Només 800
autònoms reben
crèdits de l’ICO
La UGT de Catalunya ha criticat que només 800 autònoms
s’han beneficiat de les ajudes
directes de l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO), i ha assegurat
que empreses que podrien
acollir-se al crèdit privat accedeixen a aquests fons, per la
qual cosa considera fracassats
els objectius de la línia. Segons
dades de la Confederació de
Treballadors Autònoms de Catalunya, una de les causes del
fracàs és que els crèdits que
han rebut l’aval de les societats de garanties recíproques
són minoritaris en la línia ICOSGR. ■ REDACCIÓ

Empreses Nou model d’assistència

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

Trucades per orientar-se i fer-se entendre

COMPRENSIÓ · La targeta Travel Bonus de la reusenca Idaian Translation ofereix traducció telefònica simultània en
alemany, francès, anglès i castellà INFORMACIÓ · Els turistes poden demanar referències sobre establiments i serveis
Pau Dachs

E

BARCELONA

n temps de companyies aèries de baix
cost i de negocis globalitzats, pocs es preocupen de conèixer
l’idioma del lloc de destinació
abans de viatjar-hi. És per això
que les escenes de turistes mirant de comunicar-se amb un
autòcton resulten sovint còmiques, sobretot quan la mímica
esdevé el recurs principal.
Idaian Translation és una
empresa nascuda a Reus el
maig passat que va intuir en
aquests casos de manca de co-

municació una oportunitat de
negoci. Així doncs, va llançar la
targeta telefònica de prepagament Travel Bonus.
El funcionament és simple: la
targeta es compra en un dels
punts de distribució de l’empresa o a les agències de viatge associades, i per fer la trucada només cal indicar el codi que hi ha
inscrit. El servei que Idaian
Translation ofereix als turistes
que es trobin a l’Estat espanyol
és la traducció a l’alemany, al
francès i a l’anglès (aviat també
al rus), a més de donar-los informació sobre serveis i establiments que els clients sol·licitin.
A les persones que truquen des
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de l’estranger demanant una
traducció se’ls facilita en castellà.
Es pot triar entre targetes de
sis tarifes diferents: de 5, 10 o
20 minuts de durada si es truca
des de l’Estat espanyol, o de 10,
20 o 30 si es truca des de
l’estranger. En cas que sigui necessària una tercera trucada
(com ara per fer una reserva a
un restaurant), l’empresa l’ofereix gratuïtament. Els locals i
negocis que vulguin anunciar-se
i ser recomanats a través d’Idaian Translation, a més, ho poden fer per una tarifa de 30 euros mensuals.
Leilany Montes, una de les

Una treballadora de l’empresa
atén una consulta ■ REDACCIÓ

cinc treballadores de l’empresa,
explica que intentar distribuir
la Travel Bonus entre les agències de viatges està resultant
una feina constant de trucar
porta per porta. Tot plegat, per
consolidar-se i rendibilitzar una
inversió inicial de més de
12.000 euros.
En definitiva, la Travel Bonus
pretén desbancar els diccionaris de traducció de butxaca i els
mapes urbans o de carreteres
que costen de tornar a plegar;
vol ser una font d’auxili telefònica per als estrangers amb tendència a la desorientació i per
als executius que veneren el seu
temps quan fan negocis. ■
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’AGOST DEL 2011

Borsa

Cotització
de l’euro
1 euro

COMENTARI

Dòlars EUA

1,4158

Lliures esterlines

l 0,8664

Els inversors no guanyen
per a ensurts aquesta setmana, i el que hi guanyin
–els que hi guanyin– s’ho
hauran de gastar en tranquil·litzants. I això que tot va
començar prou bé, amb

Curses cap a la
farmàcia

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

l 1,0859

l’èxit de l’emissió de bons
del Tresor. Però entre les
males dades d’ocupació als
EUA i els dubtes de Trichet,
tot se’n va anar en orris i les
borses europees van tancar
amb descensos superiors al

Mercat Continu
Nom. Títols

Francs suïssos

Font: Infobolsa
Màx.
d’ahir

Últim

Adolfo Dom.
7,50
7,74
7,53
Alba Corp. Finan.
34,02 36,25 34,74
Almirall
6,15
6,35
6,20
Amper
2,90
3,18
2,90
Antena 3 TV
4,63
5,10
4,65
Aperam
14,90 16,47
15,17
Azkoyen
1,94
2,03
1,99
B. Pastor
2,88
2,93
2,88
B. Valencia
1,11
1,26
1,11
Banesto
4,72
5,04
4,72
Barón de Ley
45,00 45,95 45,90
Bayer
52,60 56,30 52,50
Befesa
- 23,22
Bodeg. Riojanas
5,70
6,06
5,99
CAF
359,45 382,20 360,00
CAM
4,20
4,27
4,20
Campofrío
6,00
6,27
6,00
Catalana Occ.
14,68 16,03 14,90
Cem. Portland
10,40 10,97 10,40
Cepsa
27,91 27,99 27,99
Cie Automotive
5,65
5,77
5,65
Cleop
3,00
3,31
3,31
Clínica Baviera
7,24
7,50
7,24
Codere
8,70
9,34
8,80
Corp. Dermo.
1,28
1,35
1,29
CVNE
15,35
Dia
2,49
2,73
2,50
Dinamia
6,44
6,57
6,45
Dogi
0,64
Duro Felguera
5,31
5,45
5,31
EADS
21,33 23,00
21,33
Elecnor
9,83 10,35
9,85
Ence
2,20
2,38
2,23
Enel Green Power
1,61
1,69
1,68
Ercros
0,88
0,95
0,88
Esp. Zinc
1,05
Europac
3,62
3,81
3,62
Ezentis
0,21
0,24
0,21
FAES
1,58
1,70
1,58
Fergo Aisa
0,16
Fersa
0,89
0,99
0,90
Fluidra
2,69
2,84
2,69
Funespaña
7,35
7,58
7,54
GAM
1,44
1,46
1,44
Gral. Invers.
1,75
Grupo San Jose
3,20
3,35
3,25
Iberpapel gestión
14,31
15,57 14,66
Inbesòs
0,35
0,39
0,37
Indo
0,60
Inm. Colonial
Inmob. del Sur
10,15 10,18
10,15
Inypsa
1,10
1,21
1,11
Jazztel
3,71
3,97
3,78
La Seda Barcelona
0,08
0,08
0,08
Laboratorios Rovi
5,32
5,43
5,35
Lingotes espec.
3,30
3,35
3,30
Martinsa-Fadesa
7,30
Metrovacesa
1,50
1,65
1,55
Miquel y Costas
19,86 21,40 19,86
Montebalito
1,41
1,54
1,42
Natra
1,18
1,21
1,19
Natraceutical
0,25
0,28
0,25
NH Hoteles
3,54
3,94
3,55
Nicolás Correa
1,78
1,85
1,85
Pescanova
26,49 28,92 26,50
Prim
5,05
5,16
5,05
Prisa
1,18
1,28
1,22
Prosegur
29,51 31,82 29,88

Var.
dia %

Var.
any %

Negociats

0,27 -10,04
3.486
-1,31 -9,67
56.332
0,81 -9,09
274.322
-8,81
0,00
12.827
-5,68 -33,09
587.814
-7,16 -46,30
5.148
0,00
-3,41
6.620
-0,69 -23,10
40.879
-8,26 -66,16
693.704
-3,08 -23,84
523.617
1,73
2,02
506
0,00
-5,41
149
0,00
51,27
4,72 -15,63
1.815
-4,13 -7,69
9.799
-1,18 -39,91
120.832
-1,64 -19,14
56.885
-3,06 15,68
59.274
-2,16 -14,40
13.743
0,00
53,12
11.395
-1,57 17,95
64.554
10,70 -59,88
4.029
-3,47
0,56
1.250
-1,57
1,62
31.569
-5,51
0,00
3.552
0,00
4,42
-4,58 -27,51 16.034.989
0,16 -26,54
2.347
0,00
0,00
-0,38
0,57
123.439
-6,32
17,91
47.039
-2,48
-1,30
5.906
-4,09
-6,51
624.435
-1,06
6,01
33.477
-3,30 23,25
354.413
0,00
0,00
-3,86
3,29
63.482
0,47 -53,51
834.831
-4,24 -42,02
225.453
0,00 -17,95
-6,25 -25,31
154.618
-2,54 16,45
22.072
-0,53
11,70
16.824
-1,37 -4,64
75.514
0,00
0,29
-2,99 -37,38
850
-2,20
1,31
6.286
-2,63 -77,02
552.994
0,00
0,00
-0,49 -21,92
304
-9,39 -35,28
1.197
-2,25
6,48 1.922.464
0,00 23,81 1.429.667
-0,93 11,46
4.982
-1,49
-1,20
20.190
0,00
0,00
-5,49 -72,27
131.764
-6,41 -11,81
7.547
0,35 -11,56
6.268
-4,42 -42,51
43.268
-7,55 -27,08
672.533
-6,96
4,42
775.208
-0,54 25,00
11.003
-7,57
7,72
88.114
-1,75 -3,44
2.111
-2,40 -20,00 2.727.983
-3,86 -29,08
286.182

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 5/8/2011. Page 17

ÍBEX 35
Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

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

17,04 18,67
11,30 11,87
62,32 67,24
10,09 10,75
26,05 27,62
12,42 13,58
18,30 19,82
3,20 3,41
2,31 2,44
3,78 4,04
6,45 6,93
18,81 19,50
3,67 3,88
12,56 13,13
14,51 15,41
19,24 20,29
17,23 18,33
8,11 8,60
4,45 4,80
13,25 13,95
14,24 14,98
2,26 2,54
5,20 5,54
57,31 61,13
12,15 13,00
2,19 2,37
18,64 20,17
35,89 37,10
19,32 21,01
4,96 5,39
6,37
6,85
25,21 27,78
5,43 6,13
14,69 15,42

17,04
11,32
62,72
10,10
26,13
12,87
18,30
3,23
2,32
3,79
6,47
18,81
3,68
12,56
14,52
19,26
17,24
8,12
4,45
13,26
14,25
2,26
5,25
57,66
12,19
2,19
19,30
36,05
19,39
5,05
6,37
25,34
5,46
14,69

-5,44
-2,46
-4,65
-4,72
-3,29
-3,23
-6,11
-3,06
-3,30
-4,08
-4,12
-1,18
-2,83
-2,29
-4,19
-2,73
-3,77
-3,69
-4,75
-3,88
-3,49
-7,14
-3,45
-4,06
-5,50
-3,78
-2,10
-1,38
-5,71
-3,68
-4,43
-6,53
-8,32
-2,88

-7,29 826.443
-15,87 4.796.087
18,34 480.979
-23,05 2.190.030
-25,52 1.735.221
-17,92 4.261.090
-35,60 1.080.311
-15,89 15.290.764
-21,53 11.036.501
-8,83 3.139.519
-14,43 53.776.254
5,50 426.384
-7,71 4.986.295
-20,66 1.513.625
-2,68 1.572.347
-0,18 419.238
-12,31 924.673
9,17 5.890.678
-22,04 4.175.296
15,36 4.534.746
39,71 4.088.187
-32,45 6.894.953
-8,91 56.743.742
2,91 1.992.692
-4,65 1.779.369
5,49 8.057.375
-14,88 1.698.159
2,41 1.084.348
-7,03 9.691.931
6,32 1.805.821
-19,66 120.882.787
-46,79 969.644
-33,72 4.366.342
-13,44 42.260.224

Var.
dia %

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

Var.
any %

Negociats

Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

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

0,62
0,14
1,38
0,21
4,95
1,42
0,63
0,33
1,26
5,85
1,56
0,37
0,40
1,40
6,15
1,91
1,75
12,96
3,00
0,05
0,18
19,50
25,26
2,72
6,47
9,19
1,94

0,65
0,15
1,43
0,22
5,03
1,61
0,70
0,35
1,35
6,51
1,67
0,41
0,42
1,51
6,15
2,21
1,97
13,99
3,00
0,05
0,20
19,80
26,21
2,90
6,90
9,75
2,07

0,62 -4,62
0,00
0,14 -0,71 59,09
1,41 -1,06 -9,94
0,21 -7,39 -10,50
5,01 0,00
2,24
1,42 -10,41 14,52
0,67 -6,34 -28,49
0,34 -0,88 -20,00
1,29 -0,23 13,83
5,89 -7,32 -15,25
1,57 -1,88
8,28
0,38 -7,32 -63,46
3,45 0,00 46,81
0,42 -0,94
0,48
1,45 -2,36 -36,96
6,15 0,00
11,21
1,96 -7,98 -20,97
1,80 -7,24
-1,91
12,96 -7,43 27,18
3,00 0,00 -14,29
0,05 0,00 -17,86
0,18 -4,19 -9,85
19,50 0,10 -8,88
25,33 -1,44 -10,68
2,72 -2,86 -22,06
6,52 -3,26 -32,99
9,19 -3,97 -12,81
1,94 -1,02 -29,84

16.501
1.650.528
45.730
8.275
3.158
53.183
95.820
107.511
236.778
482.742
72.137
2.890.086
22.346
16.874
1.399
459.453
199.974
9.653
11.604
1.514.092
167.227
13.566
268.027
5.399
175.587
246.960
418.994

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

l
3%. L’Íbex va caure un 3,9%
i va perdre els 9.000 punts i
fins i tot els 8.700. Amb tot
en vermell, va destacar la
caiguda de Mediaset (8,3%)
mentre els grans bancs es
van deixar més d’un 4%.

Mediaset
va caure un 8,3% i va
ser el valor més
baixista en una nova
jornada negra, amb els
35 de l’Íbex en vermell

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 %

810,15
996,74
782,25
1.016,52
310,65
721,17
559,44
260,41
2.017,51
92,22
692,87
1.780,81
15.401,60
11.118,10
13.716,30
16.361,00

784,11
932,66
740,62
979,59
294,79
703,18
536,79
252,24
1.934,53
87,56
657,83
1.690,75
14.926,10
10.612,40
13.179,80
15.685,10

-26,04
-41,29
-41,63
-36,93
-15,86
-17,99
-22,65
-8,17
-61,11
-3,49
-26,26
-67,49
-475,50
-432,80
-510,00
-631,10

919,06
870,84
882,29
921,05
962,17
1.007,93
993,59
772,47
913,87
996,15

865,35
850,95
826,98
872,45
915,44
950,23
981,77
732,34
881,33
955,62

-35,61
-19,89
-36,06
-48,60
-34,25
-41,35
-11,82
-40,13
-25,45
-40,53

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%

657,83
11.077,46
14.926,12
10.612,41
8.686,5
3.059,70
879,01
885,67
1.410,55
2.414,97
5.393,14
6.429,57
3.320,35

-3,84
-2,97
-3,09
-3,92
-3,89
-3,41
-3,80
-3,83
-3,94
-3,32
-3,43
-3,18
-3,90

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)
1.170,610
Madrid (euros/g) [brut]
39,894
Madrid (euros/g) [manufac.]
42,152
Plata
Londres (euros/unça)
29,2070
Madrid (euros/quilo)
1.267,69
Platí
Madrid (euros/g)
47,463

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
103,19
99,46
99,90
96,80
-

18

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’AGOST DEL 2011

JOAN BOSCH I ROURA, president
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Punt de Vista
CAL NO AMAGAR MÉS EL CAP SOTA
L’ALA EN L’AFER DE LES POLÍTIQUES
SOCIALS

Guillem López i
Casasnovas

Catedràtic d’economia a la Universitat
Pompeu Fabra

Benestar realista
L

pacient ingressat en el sistema públic se li
pugui subministrar, amb càrrec al mateix
pacient, un medicament finançat privadament. Tractament que és efectiu, però que
té un cost inassolible públicament, tal com
reconeix l’agència pública NICE (National
Institute for Clinical Excelence). És a dir,
posem per cas, un medicament per al tractament d’un càncer, que alleugereix per
exemple part de la picor que genera sobre
la pell però que allarga mínimament la vida del malalt o que no l’allarga gens. Està
clar que per cost-efectivitat, legítimament
el finançador públic pot no prioritzar-lo, la
qual cosa vol dir ignorar-lo, no subministrant-lo; però ¿pot també negar aquest
tractament un Servei Nacional de la Salut
si va a càrrec del mateix malalt o dels seus
familiars i sempre que no perjudiqui (primum, non noccere)? Un tractament efectiu però de cost massa elevat, cal interrogar-se si no és millor coadjuvar-lo amb un
copagament (tu hi poses x, jo hi poso y) o
no deixar-lo al paire, la qual cosa equival a
un copagament efectiu del cent per cent.
Allò que el sector públic no dóna, no resta
prohibit. Simplement queda fora de control social, cap sota l’ala, ulls que no veuen
cor que no sent. La lliure disposició a pagar
fa emergir sense cap control la manca
d’equitat d’accés. No seria millor tutelar
aquests processos, per neutralitzar la no
equitat?

a situació de crisi econòmica que
patim, força un reajustament del
benestar material de tots aquells
que hem viscut per sobre de les
nostres possibilitats. I en aquesta revaloració d’on som i de cap a on anem, és probable que sorgeixin disjuntives noves que
deixin una empremta permanent en el
benestar col·lectiu. Costa molt fins al moment despertar d’una realitat que havíem
configurat fofa, sense múscul, per la inèrcia del temps que fiàvem finançaria, via un
dèficit exterior permanent, els nostres excessos de consum per sobre de les nostres
capacitats productives. Però la realitat
s’acaba imposant, i més val que ens trobi
plorats i amb els deures fets.
Aquest nou món acabarà afectant tots els
ordres de la vida. Per la seva major incidència en l’estat de benestar a què començàvem a acostumar-nos voldria comentar
aquí dues situacions que ens poden ajudar
a la necessària reflexió, per no amagar
més el cap sota l’ala a les polítiques socials.
Les referencio a Gran Bretanya, si bé podria
trobar situacions menys vistoses però més
properes a la realitat també de casa nostra.

EL PRIMER TÉ A VEURE amb les universitats. A Gran Bretanya, aquestes com ens
autònoms que son, poden des de fa uns
anys fixar taxes universitàries lliurement.
Entre uns mínims i uns màxims, moltes,
les millors, s’han situat a la banda alta.
Allà, els alumnes bons, amb millors notes,
elegeixen universitat becats per l’Estat, de
manera que el diner segueix l’elecció del
bon alumne (i no a l’inrevés). Amb el reconeixement de taxes més elevades, donats
els alumnes becables, l’Estat veu com s’esgota però, amb menys candidats, el finançament disponible. A la vegada, les universitats mantenen més capacitat d’oferta
que mai per al mercat lliure, i així sufragar
els seus plans de despesa. La universitat és
elitista, ja és sabut, si bé aquest elitisme
s’accepta s’ha de basar en el mèrit (les notes prèvies) i no en un universalisme no
discriminant, en el finançament social almenys. Però la universitat que cobreix
amb diner públic bona part però no tot el
que és la seva despesa, es pregunta si la
resta de capacitat potencial no tindria sentit poder-la oferir, a preu més elevat, a la
resta de demandants locals, amb diferents
condicionants d’exigència acadèmica. De
fet, els nens no llestos dels pares rics avui
ja paguen quantitats més elevades que els
preus lliures britànics, enviant els seus
fills a alguns colleges i fins i tot a alguna
universitat de fora del país, ja que no poden accedir sense els requeriments acadè-
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XAVIER RAMIRO

mics, ni pagant, a les seves pròpies. D’aquí
que hom es pugui començar a plantejar si
no amaguem l’ou quan admetem ciutadans d’altres països sense idèntics condicionants, molts d’ells fills menys capaços
de pares rics d’aquells altres països, elits

En defensa de l’estat de
benestar, cal ara lluitar
contra els seus
entusiastes, per veure si
podem evitar que ens
acabin portant a la seva
fallida

del tercer món inclosos. Ens pregunten si
no milloraríem tots si acabéssim la comèdia de pretendre l’excel·lència d’allò de fora, que resulta administrativament inassolible a dins. Te lògica oferir als nens tontos de pares rics d’altres països el que neguem als d’aquí? Ja no diguem si a més en
aquests països receptors d’estudiants les
taxes es situen molt per sota del cost de
formació de l’alumne. Com a resultat, per
un fals concepte d’equitat universalista, el
país receptor, via finançament pressupostari, estaria formant elits d’altres països
de major renda, de pares de nens més o
menys llestos que veurien així reduïda
l’aportació privada que els correspondria
fer en els seus mateixos països d’origen.
UN ALTRE EXEMPLE ENS EL DÓNA la sanitat.
Aquesta situació nova es deu a la controvèrsia que suposa a Anglaterra que a un

LA DEMAGÒGIA QUE ES POT FER amb les noves situacions, portades al límit de la casuística i fora de control públic, és enorme.
Les desviacions ètiques, també. Però tot
sembla indicar que o la despesa social
s’orienta, es prioritza,i es tutela la part no
selectiva, o continuar ignorant la realitat
que no hi ha diners per a tot, per a tots i de
la millor qualitat ens portarà al més gran
dels desoris. Dependrà aquest finalment
d’una conjuntura financera, de com ens
vegin els mercats i de qui sigui qui ens intervingui de fora per redreçar els nostres
comptes, o del radicalisme polític d’un tea
party local, que la voladura del nostre incipient estat de benestar sigui més o menys
controlada. Però fer cas als defensors del
fortí, de l’statu quo, que preserven inèrcies que la mateixa ciutadania no entén,
tancant-se amb les grans banderes de l’ètica i l’equitat, jugant amb foc d’un corporativisme que ho impregna tot, tampoc no
sembla la millor solució. En defensa de l’estat de benestar, cal ara lluitar contra els
seus entusiastes, per veure si a través de la
raó i el realisme, podem evitar que ens acabin portant, de manera insensata, a la seva
fallida.
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President de la patronal
Cecot

La ruta de la seda

A

l segle XIII, Marco Polo, l’explorador i mercader venecià,
ambicionava marxar del seu
país i comerciar amb el poble
tàrtar d’Orient. Es va convertir en el
més famós dels viatgers de la ruta de la
seda i va emigrar per terra a través de
Pèrsia per les muntanyes de Pamir i
pel sud del perillós desert de Taklamakan. La tornada la va realitzar pel mar
de Xina al voltant d’Àsia, des d’on va
anar al Mediterrani. Marco Polo va dictar les seves aventures a un escriptor i
gràcies a les seves explicacions precises, Occident va sentir a parlar dels camins i els secrets de terres remotes. La
seva obra Llibre de les meravelles del
món, és probablement el llibre de viatge més famós i influent de tota la història i ha servit d’estímul per al descobriment de noves terres i productes.
MOLTS SEGLES MÉS TARD,

els joves del
nostre país reviuen el seu esperit emprenedor i decideixen marxar i buscar
noves oportunitats a altres indrets.
Recentment, l’Observatori de l’Actualitat Laboral, promogut per la patronal
Cecot, ha publicat l’estudi El talent jove busca feina a l’estranger, que analitza el gruix de joves que resideixen
fora d’Espanya. Aquest i altres estudis
assenyalen un augment clar dels joves
qualificats o molt qualificats que acaronen la possibilitat de marxar. Concretament un 41% d’universitaris i

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch
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professionals estaria disposat a emigrar i un 47% del total de joves es mostra disposat a fer-ho. Això es confirma
amb l’augment de gent jove i formada
que marxa, generalment a Europa i
Amèrica. Avui en dia, hi ha 42.000 joves catalans vivint a l’estranger (sense
comptar els passavolants, viatgers o
estudiants d’Erasmus). Per altra banda, cada cop hi ha més joves que marxen una temporada a estudiar a fora i
cada vegada es fa un major ús dels programes europeus i internacionals d’intercanvi en l’àmbit laboral i formatiu.
LES CAUSES SÓN CLARES. L’augment de
la individualització, un major nivell de
coneixement d’idiomes i un major coneixement del medi (de l’estranger),
fan que els joves perdin la por a l’exterior. No obstant això, el fet que els joves facin pràctiques o treballin en altres països sovint és interpretat de
manera negativa pels mitjans de comunicació, que ho qualifiquen de fuga
de cervells i pèrdua de talent. Des de la

Un 41% d’universitaris i
professionals estaria
disposat a emigrar i un
47% del total de joves es
mostra disposat a fer-ho

Cecot ho veiem des d’un altre punt de
vista. Igual que Marco Polo, quan
aquests joves tornen al seu país d’origen, ho fan aportant “seda, espècies,
carbó i pedres precioses”. Per això cal
estimular els nostres joves a marxar,
ja que és una inversió com a país. Per
suposat cal també que establim ponts
bilaterals d’intercanvi de talent entre
països i atreure talent estranger cap al
nostre país. Aquests intercanvis obriran les nostres empreses (i, confiem,
també les administracions públiques)
al món i les ajudaran a modernitzar-se
i internacionalitzar-se més.
FINALMENT, ÉS MÉS QUE PROBABLE que
un percentatge significatiu dels joves
que han marxat retornaran al nostre
país, portant amb ells tot el bagatge
experiencial i laboral que han après i
que ens aportarà un coneixement preciós per a la nostra economia i la nostra societat. Però, per si això no es produís de manera màgica, ens hem d’esforçar a transformar de manera contínua el país per fer-lo més atractiu, especialment en termes de societat business oriented. No podem deixar a la
ventura que uns anys després aquests
professionals tornin. Igual que en el
cas de Marco Polo, la seva història no
hauria servit de res si no hagués tornat
a Venècia per connectar dos mons diferents que s’han enriquit mútuament, gràcies al comerç.

LA COLUMNA

La bossa
buida de
l’oncle Sam
J.J. Navarro
Arisa

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

Periodista

Estats Units ha esquivat la fallida
amb un acord parlamentari assolit a
l’ultim moment, però és una solució
insuficient, que ni deixa cap guanyador clar ni esvaeix els efectes de contagi que la incertesa pot tenir a l’economia mundial. L’única cosa que els
legisladors nord-americans han
aconseguit amb la seva decisió d’apujar el sostre de deute estatal és que
no es torni a parlar de l’assumpte fins
després de les eleccions de l’any que
ve. La solució provisional a la crisi del
deute no és un èxit per al president
Obama, que es veu obligat a acceptar
retallades del pressupost sense aconseguir una pujada dels impostos per
als més rics, però tampoc no és una
victòria per als conservadors, que no

La crisi continua activa, la
bossa resta buida i el sistema
s’automedica sense guarir-se
aconsegueixen res més que mantenir l’estatus fiscal.
La principal conseqüència de
l’acord nord-americà per evitar la fallida per primer cop a la seva història
és que oficialitza la incertesa. La bossa de l’oncle Sam es troba buida, i això té un efecte advers en les economies més febles del sistema capitalista, assetjades per la desconfiança
dels mercats, com ara Espanya o Itàlia. La provisionalitat de la solució
nord-americana demostra també
que la influència dels poders econòmics als mecanismes de decisió política és encara més notable als EUA
que a Europa. Les promeses de canvi
amb les quals Obama va arribar a la
presidència han estat relativitzades
per la inèrcia dels interessos polítics i
tot indica que els legisladors nordamericans no han fet gaire cosa més
que guanyar temps. Mentrestant, la
crisi global continua activa, la bossa
resta buida, el sistema s’automedica
sense guarir-se i el futur no promet
solucions, sinó més problemes per a
tot el món. Igual que d’altres potències en moments de crisi, els EUA
s’han revelat incapaços de trobar
una solució a l’altura del problema.
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Tiquis-miquis
Maria Mercè
Roca

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

Escriptora

Ja sé que de les campanes de Sant Mori se n’ha parlat força, però no em puc
estar també de fer-me en veu alta tres
preguntes que se m’acudeixen ara mateix. La primera és quina mena de societat hem fet entre tots que només
parlem de drets, tots tenim una pila de
drets i poques obligacions, el dret a fer
la nostra i poques vegades l’obligació,
que hauria de ser una responsabilitat
gustosa, de compartir amb el poble on
arribes, per uns dies o per quedar-t’hi,
la cultura, els costums, la llengua, els
anhels... i les campanes. Fa anys vaig
anar a Venècia: quina delícia passejarse pels ponts i els trasteveres i anar veient cent campaniles i sentint cent
sons diferents! No és pas que les campanes no molestessin els venecians ni
els passavolants com jo: és que ens
emocionaven! Però ja es veu que Venècia no és Sant Mori... La segona pregunta és sobre el propietari del castell
de Sant Mori, convertit en un establiment de turisme rural, que ha arribat
fins al TSJC per fer callar de nit les
campanes que dringaven des de feia
un segle i mig. El litigi amb l’Ajuntament ve del 2000: onze anys de mal
rotllo! Ja són ganes! Quina simpatia!
Quants amics que deu haver fet! Com
es pot viure amb el cor tranquil en un
poble petit com un puny, tenint tothom en contra? Li podrien dedicar un
carrer! Carrer de tal, benefactor cultural, amant de les campanes [sic]. I l’ultima pregunta: si les campanes molesten tant els clients, com és que al propietari no se li ha acudit de posar dobles o triples vidres a les finestres? No
és tan car!
Jo vaig estar uns anys interna a la
plaça de la Catedral de Girona, i teníem, com si diguéssim, la Beneta a sobre el cap. Allò sí que era una campana! De dia i de nit, els sons travessaven
els vidres primets i els escoltàvem amb
respecte. Érem joves, però intuíem allò
que els nouvinguts de Sant Mori, que a
més deuen ser molt tiquis-miquis, no
han entès: abans que nosaltres els havia
sentit molta gent que ja no hi era, i el so
era com un fil que ens hi unia, ens arrelava a la ciutat i al temps i ens donava
una vaga i infantil idea d’eternitat.

EN
SÍSIF

Jordi
Soler
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Pactes amb el
diable
b El nou alcalde de Mataró,
Joan Mora, del grup convergent, en l’acte de l’últim ple
celebrat al consistori per
l’aprovació del cartipàs de
mesures, ha donat la clau de
la governabilitat a PxC. L’endemà de la celebració de les
eleccions municipals, el propi Mora, en ser el clar guanyador –en nombre de
vots–, va dir que només cercaria l’ajut dels partits de
llarga tradició democràtica
en pactes puntuals, com
també ho estan fent a altres
territoris dominats per CiU.
Aquest pacte i posterior
claudicació ha produït un inesperat gir cap a les mesures i els ideals d’extrema
dreta –permesa en democràcia–, que no podem dir
quin resultat tindrà a llarg
termini. PxC ha vingut per
quedar-se i costarà suor i
–moltes– llàgrimes fer-los
fora de Mataró i, per ara han
guanyat el primer assalt, de
molts que els queden per
guanyar, per KO.
L’aire al Maresme comença a estar –massa– viciat
per poder respirar tranquil.
La decisió de no voler aglutinar les divergències dispars
per assolir una governabilitat estable dóna lloc a
aquests disbarats, que ni els
més escèptics no creien
possible. Almenys, molts
ciutadans prodemocràtics
tenim l’ànima ben neta des
que vàrem dipositar el nostre vot dins l’urna electoral.
Uns altres hauran de fers’ho mirar o cridar un exorcista del Vaticà.
FERRAN LATORRE ARMENGOL
Mataró (Maresme)

El camí català de
Sant Jaume
b El conseller Huguet va fer
l’any passat una guia del camí català de Sant Jaume
aprofitant l’any Xacobeo.
Aquest llibre porta per nom
Del Port de la Selva - Sant
Pere de Rodes a Montserrat.

El Punt Avui,
la unió fa la força
b El dia 25 de juliol, en els diaris El Punt i Avui, s’anunciava que a partir del dia 31 de juliol del 2011 unirien els
seus esforços per tal de fer un gran diari català. Ara ja és
una realitat, de dos diaris se’n fa un, la qual cosa permet
una publicació més gran que arriba a tots els racons de
Catalunya, ja que El Punt, concretament, no arribava a la
ciutat de Lleida.
Gràcies a aquesta iniciativa el diari arriba a més llocs i
a més lectors, cosa que interessa especialment als lleidatans i als que volíem seguir El Punt i ens arribava amb
dificultat.
A mi, com a lectora, només em resta felicitar amb majúscules les directives dels dos diaris per aquesta aposta
per la unió i per donar més força a un diari cada cop més
implantat entre els lectors catalans.
Rebeu les meves més sinceres felicitacions, des de
Lleida, en aquesta nova etapa.

MERCÈ MORA I CORDERROURE. Lleida (Segrià)

Fa unes setmanes amb
quatre amics vàrem fer
aquest pelegrinatge amb
sortida des de Llançà. A partir de Sant Pere de Rodes
les senyalitzacions que marquen el camí són a tocar.
Però més endavant vénen
tots els problemes que serien molt llargs d’explicar.
També cal dir, en honor a la
veritat, que la via verda de
Girona i el tram de Vic són
els més ben indicats.
Aquesta guia té moltes
equivocacions i fins i tot errors molt grans. Cal suposar
que s’ha escrit en un despatx i posteriorment ningú
n’ha fet el seguiment.
Això sí, una vegada a
Montserrat rebreu totes les
atencions a l’oficina del pelegrí i us donaran allotjament gratuïtament. Si voleu
un consell, féu amb antelació les reserves per pernoctar i porteu aigua. Passareu
rius i rieres però poques són
les fonts que trobareu.
Queda molt per fer. Cal
esperar que el nou govern

de la Generalitat actuarà
amb bon criteri i esmenarà
errors i ampliarà el nombre
d’albergs.
Malgrat aquestes incidències, ànim i endavant. En
aquest camí s’hi conjuguen
uns factors molt positius; la
bellesa del paisatge, unes visites culturals i unes tertúlies enriquidores amb els vilatans que estimen la terra.
JOSEP MARÍ LLACUNA
Igualada (Anoia)

Modes
b S’estan produint una sèrie nombrosa d’opinions
oposades relatives a la idoneïtat d’usar corbata, bé sigui al Senat, al Congrés o en
diferents oficis. N’hi ha per a
tots els gustos i imagino que
cadascú dóna la seva convençut de tenir raó.
Jo, no obstant, m’inclino
per un altre costum que
també canvia, i molt, l’aspecte de les persones. Es
tracta d’homes que porten
aquesta mena de barba de

si és no és que fa igualar el
tret de les cares dels qui hi
estan abonats. Semblen
tots iguals, se’t fa difícil no
confondre’ls.
A part de la imatge que
donen, com si anessin descuidats o bruts, hi ha la poca
o nul·la consideració vers els
seus interlocutors que sí
que s’han escarrassat a cuidar la seva imatge per tractar amb ells i amb els altres.
RAFEL ORIOL I RADIGALES
Barcelona (Barcelonès)

Bildu
b S’ha organitzat un bon
enrenou amb la visita dels
portaveus de Bildu al Parlament per haver-hi estat convidats per SI. Crec que és bo
i democràticament saludable que aquesta formació
política hagi pogut concórrer als comicis bascos i entrar al Parlament; crec que
serà bo i democràticament
saludable que ho pugui fer a
les pròximes generals i entrar, si obté els vots necessaris, al Parlament espanyol. Crec, a més, que els
escarafalls del PP i adlàters
(C’s inclosos per més que
vulguin fer com qui se’n desmarca) són absolutament
hipòcrites, quan de la seva
mà Franco continua sent alcalde honorífic de València i
probablement d’altres moltes poblacions de la que ells
anomenen “piel de toro”.
Però el que jo vull remarcar
és la meva incapacitat d’entendre l’enlluernament dels
polítics catalans envers els
polítics bascos i les seves
causes, quan està a bastament demostrat que els
bascos sempre han anat a la
seva i si posar-se en contra
nostre els ha reportat algun
benefici, s’hi han posat sense cap mania (és el seu dret
i no ho critico, només ho
constato). Per tant, polítics
de Catalunya, fem el nostre
camí i deixem de pensar
tant en el País Basc, que ells
no pensen mai en nosaltres.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camps)
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L’AVANÇADA EDAT DE BENET XVI
CONVIDA A OBSERVAR LES
TRAVESSES DE FUTURS CANDIDATS

Jaume Oliveras i
Costa

Escriptor

Cavil·lacions vaticanes
N

l’inconvenient de
no tenir experiència pastoral directa,
ja que mai no ha estat al capdavant de
cap diòcesi, quan
aquesta oportunitat se li presentà, el
2005, per dirigir la
d’Assís i el cardenal

o és que la delicada
salut de ferro de Benet XVI sofreixi algun trastorn ni tan
sols que es rumoregi la fi de
l’actual pontificat, mes l’evidència d’un papa camí dels 85
anys fa pensar en el futur, i més
quan el nomenament de nou
arquebisbe milanès desvetlla
la temptació de les travesses,
quan la seu de Sant Ambròs té
una llarga tradició de subministrar papes i grans electors.
S’ha començat a dibuixar la rosa de futurs papables.
Desapareguts per qüestió
d’edat els grans electors (Biffi,
Sodano, Martini o Etchegaray), malgrat que poden fer valer la seva influència, i minvada la tendència a considerar
les possibilitats d’un papa sudamericà (Bergoglio o Maradiaga), és una opinió generalitzada que toca un papa italià i, encara, un continuador de la tercera via apuntada per Ratzinger, amb molta feina al davant.
Amb aquestes premisses, una
terna de cardenals inscriu els
seus noms en la llista de candidats: Bertone, Ravasi i Scola.

QUI OSTENTA EL CÀRREC de secretari d’estat sempre ha de figurar entre els papables, i així
al torinès Tarcisio Bertone li
toca. Fidel col·laborador de Benet XVI i especialment conciliador entre diverses sensibilitats, seria un bon candidat tot i
que l’edat no juga a favor seu,
quan l’oportunitat li pot arribar massa tard, una qüestió
que és favorable a Ravasi i Sco-

excel·lent sintonia amb Benet
XVI fins a la bona relació amb
Comunione e Liberazione, l’influent grup carismàtic. Fins
ara exercia de patriarca de Venècia –seu de la qual procedia
el bon papa Joan– i forma part
del selecte grup de cardenals
considerats competents teòlegs, molt influenciat per De
Lubac, Von Balthasar i el mateix Ratzinger. El repte de la
diòcesi de Milà és definitiu,
quan substitueix un Dionigi
Tettamanzi que precisament
s’ha convertit en referent moral de la capital llombarda, especialment en el darrer canvi

És una opinió generalitzada que
aquesta vegada toca un papa italià
i, encara, un continuador de la
tercera via apuntada per Ratzinger
Re s’enfrontà a
l’aleshores recentment elegit papa
per un article publicat pel candidat que
el cardenal considerà massa heterodox. Ravasi s’ha distingit per defensar
les posicions de la
nova cristologia i en
aquest sentit ha
avalat les tesis de
José Antonio Pagola. Resumint, podria tenir grans defensors però també
grans opositors.
JOAN CASALS

EL

la, que es troben en l’edat justa
per ser papables (hi poden arribar abans dels 70).
Gianfranco Ravasi és una
bona opció, sobretot per la lí-

nia moderadament progressista de la cúpula vaticana, si
és que aquesta existeix. Gran
comunicador, intel·lectual reconegut i obert al diàleg, té

NOMENAMENT

d’Angelo Scola com a arquebisbe de Milà, càrrec del qual
prendrà possessió al setembre,
el situa en un lloc privilegiat en
la cursa successora, des d’una

polític de la ciutat, quan el dimissionari cardenal ha apostat
a favor del canvi progressista.
Avui, l’església milanesa és
molt activa, en un fort debat
entre progressistes i conservadors, i la gestió d’Angelo Scola
serà observada amb lupa, per a
bé i per a mal.
LA ROSA DE PAPABLES ja forma
part del debat. I en cercles vaticans els tres noms tenen força
consens, si bé no es renuncia a
parlar de l’arquebisbe de Bolonya, cardenal Carlo Caffarra, i
d’un nom que ens pot sorprendre, pel fet de no ser italià i pel
nostre record més immediat:
Antonio Cañizares, conegut en
alguns sectors com “el petit
Ratzinger” i del qual es diu que
ha registrat un profund canvi
en l’actual etapa vaticana. Tindrem temps de parlar-ne.

Escurçons enfilats
Anna
Ballbona

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

Periodista

Algun entès ha dit –i si no,
ho haguera hagut de dir–
que les notícies que produeix un país serveixen
de radiografia de les seves
palpitacions com a societat, com a tribu. Potser no
en són exactament un reflex, sinó més aviat un escànner dels fils més invisibles que en trenen el tei-

xit i el perfil.
Si miren les notícies
d’estiu supurades per
aquest estiu trontollaire,
la teoria s’estarrufa fins a
l’infinit. Un alcalde lituà
aixafa amb el seu tanc un
cotxe mal aparcat. Indonesis que s’estiren a les
vies del tren per guanyar
salut. Una noia xilena curada del mal que la feia esternudar 12.000 cops al
dia. Escletxes estranyes
dins d’un marc seriosament complex. Totes te-
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nen un aire singular, curiós, freak, d’anècdota fútil, que fa somriure, que
genera tweets i retweets
d’entreteniment. Totes
tenen, també, un tuf llegendari, que depassa el
concepte clàssic de serp
d’estiu: més aviat semblen petits escurçons amb
la funció d’esgarriar el galliner, la llunyania o exotisme dels quals els revesteix d’un hàlit inversemblant, no se sap si, fins i
tot, de mitja veritat o de

mitja mentida. És clar
que tampoc sabem si els
mitjans indonesis, lituans
o xilens recullen el que poden ser, al seu parer, particularitats, com, què sé
jo, les multes a qui circula
sense samarreta en una
gran ciutat.
Sigui com sigui, tot plegat ha servit munició per
a les converses d’ascensor
o els tweets més desvagats, que serien el mateix.
I tot plegat, alhora, no deixa de ser veritablement

paradoxal –i significatiu?– en un moment en
què els xàfecs són alguna
cosa més que contingències meteorològiques. En
un moment en què ens sobrevolen uns núvols econòmics d’unes conseqüències impensades,
desconegudes, incertes,
es fan més necessaris que
mai entreteniments
d’aquesta mena? És l’impuls d’amagar el cap sota
l’ala? És la inèrcia de la laxitud de l’estiu? O potser,

senzillament, és que no
tenim ni idea del que pot
significar un rescat econòmic? Ni tampoc del que
portaran les grans caigudes de la borsa i els mercats, ni de com acabarà
aquesta gran crisi, i per si
de cas, decidim xiular a
una altra banda? Diuen
del futbol, però el pa i circ
és més antic que els fitxatges d’estiu, que els
12.000 esternuts diaris
o, fins i tot, que l’opi del
poble.
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El tabac al
carrer genera
soroll i
conflictes

Societat

El nombre de denúncies
a locals pels clients que
fumen al carrer i generen
molèsties s’ha disparat
aquest any

SALUT

El Bicing salva vides
SALUT Un estudi conclou que la mortalitat entre els usuaris habituals del servei públic de bicicletes de Barcelona es
redueix un 23% BALANÇ Els beneficis de l’activitat física superen els riscos d’inhalar contaminants i de tenir accidents
Marta Ciércoles
BARCELONA

Bona notícia per als que
han triat la bicicleta com a
vehicle habitual per desplaçar-se per la ciutat. Un
estudi coordinat pel Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental
(Creal) de Barcelona i publicat en la revista British
Medical Journal confirma
allò que molts usuaris de la
bicicleta ja sabien o intuïen: els beneficis per a la salut de l’activitat física que
es du a terme mentre se
circula en bicicleta dins de
la ciutat són molt més
grans que els riscos que representa la inhalació de
partícules contaminants o
el perill de tenir un accident de trànsit. Segons
aquest estudi del Creal, el
sistema de bicicletes públiques de Barcelona, el Bicing, aconsegueix evitar
dotze morts cada any.
El treball que ha liderat
el doctor David Rojas-Rueda, investigador del Creal,
analitza l’impacte que té
en la salut el Bicing, un servei que actualment disposa d’unes 6.000 bicicletes,
420 estacions i uns
120.000 abonats. No obstant això, l’estudi es basa
en dades del 2009 i se centra en un subgrup de
25.000 usuaris. “Sabem
que hi ha 28.000 usuaris
habituals del Bicing que
utilitzen el servei almenys
cinc dies a la setmana i,
d’aquests, n’hi ha 25.000
que abans d’abonar-s’hi no
anaven en bicicleta en els
desplaçaments”, explica
l’investigador.
Mortalitat esperada
Tenint en compte l’edat, el
sexe i altres variables
d’aquests usuaris nouvinguts al món de la bici, els
autors de l’estudi van calcular quina seria la mortalitat esperada en aquest

Substituir el vehicle per la bicicleta en els desplaçaments habituals té beneficis tant per a la salut com per al medi ambient ■ M.A. / ARXIU

Les xifres

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

28.000 23
abonats al sistema Bicing
l’any 2009 n’eren usuaris regulars: utilitzaven el servei almenys cinc dies a la setmana.

per cent es redueix la mortalitat entre els usuaris assidus
del Bicing que abans no anaven en bicicleta.

subgrup de població, és a
dir quin seria el risc de morir d’aquestes persones,
segons els índexs de mortalitat de la ciutat de Barcelona. El resultat va ser
que en aquest subgrup caldria esperar 52 morts
anuals, una xifra que té en
compte el risc de morir per
malaltia, accidents, etc.
Paral·lelament, l’equip
del Creal va quantificar els
beneficis (cardiovasculars, en l’aparell locomotor, respiratoris, etc.) que
té per a la salut l’activitat

física que fan els usuaris
habituals de la bicicleta.
Amb totes aquestes dades,
que la literatura científica
té força ben descrites, els
investigadors van arribar a
calcular que utilitzar assíduament la bicicleta redueix la mortalitat fins a
un 23%. Així doncs, segons
aquest percentatge, dotze
de les 52 morts que l’estadística atribuïa a aquest
grup de població eren evitables amb l’ús regular de
la bicicleta.
“El treball demostra que
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si es posen en una balança
els riscos i els beneficis de
circular en bicicleta per la
ciutat els segons són fins a
70 vegades més grans que
els primers i compensen la
por de la contaminació o
dels accidents”, afirma David Rojas-Rueda. L’investigador destaca que, malgrat que iniciatives com el
Bicing no formen part de
les polítiques sanitàries ni
neixen amb aquest objectiu, “finalment, tenen un
gran impacte en salut”.
Inhalació de partícules
De fet, una altra de les variables que analitza l’estudi del Creal és la inhalació
de partícules contaminants. I, malgrat que el
usuaris de la bicicleta inhalen més partícules en
suspensió –bàsicament
perquè triguen més temps
a completar una ruta i perquè l’activitat física fa aug-

9.000 tones menys de CO2

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

A partir de l’estudi sobre l’impacte en salut del Bicing de
Barcelona, els investigadors
del Creal van estimar que
l’any 2009, gràcies al servei
del Bicing, es van deixar
d’emetre 9.000 tones de diòxid de carboni a la ciutat de
Barcelona. La xifra –aclareix el
doctor David Rojas-Rueda–
no es va obtenir de mesures
directes al medi ambient, sinó
a partir d’un càlcul estimat sobre els trajectes en vehicle
motoritzat que s’havien substituït per la bicicleta, tenint en
compte les característiques

del parc automobilístic de la
ciutat.
L’estudi del Creal sobre el
servei públic de bicicletes de
Barcelona forma part del projecte Tapas (Transportation,
Air Pollution and Physical Activities) i és el primer d’una sèrie
de treballs en què s’analitzaran els efectes d’altres sistemes semblants a altres ciutats, com ara Montreal o Melbourne. Pel volum d’unitats
que posa a disposició del públic, el Bicing forma part dels
cinc serveis públics de bicicletes més grans del món.

mentar la freqüència respiratòria– que no pas els
que viatgen en cotxe, “els
beneficis per a la salut continuen sent molt més elevats que els riscos”.
Un detall que crida

l’atenció de l’estudi és que
els investigadors van trobar una concentració de
partícules contaminants
fins a un 60% superior a
l’interior dels cotxes que al
voltant de les bicicletes. ■
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Salut

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

Aigua som, hidratem-nos!
ANÀLISI · L’Observatori d’Hidratació i Salut presenta un estudi sobre els hàbits d’hidratació de la població de l’Estat
espanyol DÈFICIT · El 76% dels catalans no beuen tres litres de líquid diaris, la quantitat recomanada, ni durant l’estiu
Albert Lladó Romero

E

BARCELONA

l cos humà té en l’aigua el
seu principal component.
L’organisme conté, de
mitjana, uns 37 litres d’aigua, els quals representen
entre un 60% i un 75% (en funció de
l’etapa vital) del total de la seva massa corporal. Segons diversos estudis,
una persona pot sobreviure uns 30
dies sense menjar, però no més de
set si no beu aigua. I, malgrat totes
aquestes dades, algunes de domini
públic, no ens hidratem prou, i sovint
esperem a tenir set –una manera
que té el cos d’anunciar que comença
a deshidratar-se– per ingerir líquids.
L’Observatori d’Hidratació i Salut
(OHS), amb el suport, entre altres
entitats, del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, elabora anualment l’estudi Hàbits d’hidratació,
per mesurar quines tendències de
comportament i de coneixement
s’observen en la població quant a la
hidratació. Les dades d’aquest any no
són positives en el conjunt de l’Estat
espanyol, però encara són pitjors en
els catalans, si es té en compte que
tres de cada quatre no beuen els tres
litres diaris que es recomanen (entre
aigua i altres líquids, i aliments rics
en aigua) per estar hidratat adequadament, i gairebé la meitat no creu

Veritats i
mentides sobre
la hidratació
FONT: OBSERVATORIO
DE HIDRATACIÓN
Y SALUD

FALS
Només em puc hidratar amb aigua

CERT

És més fàcil beure si les begudes
tenen sabor

FALS
No és bo beure més de 2 litres de
líquid al dia

CERT

Prendre diferents tipus de beguda
ajuda a beure el que necessitem

FALS
Les begudes amb cafeïna
no hidraten

CERT
És més fàcil beure el que necessitem si
es pren a petites quantitats durant el dia

FALS
Les begudes amb sucre no hidraten

Els catalans
creuen en molts
falsos mites al
voltant de la
hidratació.
Aquests són els
més destacats.

que beure de manera freqüent sigui
necessari. De fet, han destacat el
“baix nivell d’informació” que té Catalunya respecte a altres territoris de
l’Estat sobre la deshidratació i les seves conseqüències.
Així, no resulta estrany que pràcticament la meitat dels catalans re-

coneguin que els resulta complicat
beure sense tenir set en circumstàncies de risc com ara les altes
temperatures que es registren a
l’estiu (un percentatge que en el total de l’Estat només arriba al 36%), i
que un 41% dels catalans només beguin quan tenen set.

L’estudi s’ha realitzat a través de
2.000 enquestes a tot l’Estat, i s’ha
determinat que les comunitats més
ben hidratades són Extremadura,
Múrcia, Castella-la Manxa, i Cantàbria. I les més mal hidratades, Astúries, les Balears, Navarra i la Rioja, i
Catalunya les segueix de prop.
Els resultats de l’estudi serveixen
a l’OHS per detectar possibles carències i actuar per evitar-les, com
amb la campanya No et deshidratis!, que es va presentar ahir al centre comercial Diagonal Mar, a Barcelona, on romandrà fins dissabte,
després de recórrer diverses ciutats
de l’Estat espanyol. La campanya,
que posa l’èmfasi en el fet que hidratar-se no només vol dir beure aigua,
sinó també altres líquids i aliments,
ofereix, a més, un test per mesurar
el grau d’hidratació de la persona
(mitjançant dos elèctrodes, es mesura l’índex d’hidratació del cos i els
seus litres d’aigua) i una enquesta
sobre hàbits i creences.
Alguns dels consells que l’OHS
proposa contra la deshidratació
són, per exemple, ingerir dos litres
de líquid al dia en petites quantitats, no guiar-se només per la sensació de set i ingerir aliments rics en
aigua com ara fruites i verdures. Tot
plegat, per no privar el cos humà de
les dosis necessàries del seu component més elemental. ■

SALUT

El Clínic ja ha extret
32 ronyons per la vagina
a L’hospital crea una

tècnica de mínima
invasió per a donants
d’aquest òrgan

Redacció
BARCELONA

L’equip d’urologia de l’hospital Clínic ha desenvolupat una tècnica pionera al
món per extreure el ronyó
d’una donant viva a través
de la vagina. Es tracta de
l’anomenada nefrectomia
transvaginal, un procediment que deixa dues mínimes cicatrius a l’abdomen
de les donants, de tan sols
5 i 10 mil·límetres, el mí-

nim necessari per introduir els estris quirúrgics.
Amb el doctor Antonio
Alcaraz al capdavant,
l’equip del Clínic ja ha dut
a terme 32 intervencions
d’aquest tipus i, de fet, la
tècnica ja ha estat exportada a altres països com
els Estats Units, l’Argentina i Itàlia. L’experiència
acumulada i els resultats
obtinguts acaben de ser
publicats a la revista European Urology.
Les diferents tècniques
quirúrgiques que aprofiten els orificis naturals del
cos –conegudes internacionalment com a NOTES
(Natural Orifice Translu-
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minal Endoscopy Surgery)– van ser utilitzades,
en un principi, en l’extirpació d’òrgans i teixits
afectats per tumors cancerosos. En pacients o donants homes, l’extracció
del ronyó es fa a través del
melic, un procediment
que va ser desenvolupat
als Estats Units.
Aquest tipus de cirurgia assistida per laparoscòpia redueix no tan sols
les cicatrius sinó també el
dolor postoperatori i l’estada hospitalària, que es
limita a 48 hores. Així ho
van confirmar ahir dos
donants que es van sotmetre a aquesta tècnica i

El doctor Alcaraz, amb dos pacients a qui van extreure el ronyó pel melic i la vagina ■ ACN

que van assegurar que les
molèsties que van tenir
van ser mínimes.
Els bons resultats obtinguts i els avantatges
que implica respecte a
l’extracció convencional

situen aquesta tècnica
“com una bona alternativa que podria fer augmentar la taxa de donant viu”,
apunta el doctor Alcaraz.
La donació de ronyó en vida és una de les alternati-

ves que pot solucionar
l’actual manca d’òrgans
procedents de cadàver. A
Catalunya, el 28% dels
trasplantaments renals
es fan gràcies a donants
vius. ■
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OCI

Joves de matrícula (4) Roger Vila
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“El llibres i el cinema
són la meva passió”
ESTUDIS · En Roger Vila ja s’ha matriculat a comunicació audiovisual a la
Pompeu Fabra POLÍTICA · Es declara independentista i troba justificades les
mobilitzacions dels indignats, moviment al qual, diu, “li falta resolució”
Mireia Rourera

L

BARCELONA

a majoria dels joves que
han tret la millor nota en
la selectivitat d’aquest
any diuen que els agrada
estudiar de tot, però es
decanten, sobretot, per les ciències. La majoria d’ells, en conseqüència, iniciaran l’any que ve carreres relacionades amb la investigació i l’empresa. En Roger Vila,
no. És un dels pocs que han tret
més d’un 9,5 de nota en les PAU
–en concret ha tret un 9,6– que asseguren preferir amb diferència
les lletres. “Sempre he estat de lletres; la literatura, sigui la catalana,
l’espanyola o la universal, és la meva passió”, manté aquest noi que
ha acabat el batxillerat social a
l’institut Jaume Callís de Vic amb
una nota global de 9,15. “La veritat
és que sempre m’han anat molt bé
els estudis, però penso que més
que estudiar el que m’agrada és
aprendre coses”, diu. Per això, a
més d’estudiar no li ha fet mandra
anar a una acadèmia per perfeccionar l’anglès i el francès.
A part dels llibres, és un enamorat del cinema (David Lynch, Andrei Tarkovski i Wong Kar-wai són
dels seus directors preferits), i
aquesta disciplina és el que finalment ha pesat més en la balança a
l’hora d’escollir la carrera que començarà l’any que ve: comunicació
audiovisual, que farà a la Universitat Pompeu Fabra. “És veritat que
fins a última hora vaig pensar en
filologia catalana, però m’interessa
molt provar comunicació audiovisual a veure què passa”, diu.
Encara no sap ben bé quin futur
pot tenir fent aquests estudis: “A
mesura que vagi estudiant aniré
veient les possibilitats que hi ha”.
Diu que ja sap que ara mateix
aquesta és una carrera amb poques possibilitats de feina per culpa de la crisi, però ho vol provar
igualment. Té el suport de la família.
I de cara a l’any vinent, ja ho té
tot lligat. Entre setmana deixarà la
ciutat de Vic, on viu, i anirà a viure
en un pis amb un grup d’amics a
Barcelona. Entre setmana, doncs,
i si no és que troba un nou equip a
la ciutat que l’acollirà, haurà de
deixar els entrenaments al Club

Exterior d’una zona d’oci a la ciutat de Sabadell on els
fumadors surten a fer la cigarreta ■ ORIOL DURAN / ARXIU

La llei antitabac
fa multiplicar
els conflictes pel
soroll al carrer
a Hi ha tres vegades més denúncies
contra locals d’oci nocturn a Fumar al

carrer genera tensions amb els veïns
Redacció
PLATJA D’ARO

En Roger a l’Auditori, el dia que el govern els va entregar una distinció pel fet
de ser els millors estudiants de la selectivitat ■ JOSEP LOSADA

Handbol Vic, on juga des de petit.
En Roger Vila, al contrari de
molts nois de la seva edat que els
costa opinar sobre les qüestions
polítiques i socials que estan marcant el nostre dia a dia, ho té bas————————————————————————————————————————————

L’any que ve s’instal·larà
en un pis d’estudiants a
Barcelona per poder anar a
la UPF
————————————————————————————————————————————

tant clar. Es declara independentista i opina que ja és hora que
“una nació pugui decidir si vol ser
un país”. No sap si ara mateix és el
moment ideal per fer un referèn-
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dum sobre la independència de Catalunya, però en tot cas creu que
“mai com ara s’havia parlat tant
d’independentisme, i això per si
sol ja és bo. Passi el que passi el tema ja està sobre la taula i el debat,
obert”, diu.
Pel que fa al moviment dels indignats, a en Roger, com la majoria
de nois i noies que aquest any han
fet la selectivitat, tot plegat el va
enganxar fent exàmens. Per tant,
va anar seguint el que feien els indignats de Vic, però no s’hi va implicar. “Trobo totalment justificades les protestes, però penso que
potser al moviment li falta resolució. Potser calia menys indignació i
més acció”, diu. ■

El nombre de denúncies
per soroll contra locals
d’oci nocturn s’ha multiplicat per tres a Catalunya
des de l’entrada en vigor de
la llei antitabac. El secretari general de la Fecasarm
–que agrupa bars i discoteques–, Joaquim Boadas,
va explicar ahir que en algunes poblacions la situació és encara més dramàtica perquè el nombre de denúncies s’ha arribat a multiplicar per deu.
Boadas va assenyalar
directament com a culpable la llei antitabac perquè
ha obligat els clients a sortir a fumar fora i, sobretot
a l’estiu amb el bon temps,
acaba havent-hi multituds
a les portes dels locals, i fan
més soroll. La situació és
molt preocupant perquè,
segons Fecasarm, en alguns casos les denúncies
poden derivar en la clausura dels locals.
Per conscienciar els
clients, l’associació de locals d’oci nocturn ha impulsat una campanya de
sensibilització que des-

prés de passar per Salou i
Empuriabrava arriba ara a
Platja d’Aro. Aquest municipi del Baix Empordà és
una de les poblacions amb
més turisme de la Costa
Brava i té una oferta àmplia de locals nocturns.
L’Ajuntament, l’associació d’activitats recreatives de la població i la Fecasarm impulsen aquesta
campanya, que comença-

La frase
—————————————————————————————————

“La situació és
dramàtica i alguns
locals expedientats
poden haver de
tancar”
Joaquim Boada
SECRETARI GENERAL DE FECASARM

rà aquest cap de setmana, i
que, amb el lema Màxima
diversió, mínima molèstia vol sensibilitzar sobre
la necessitat de respectar
el descans dels veïns. Les
ordenances del municipi
prohibeixen beure alcohol
al carrer. Només el 2010
s’hi van obrir 500 expedients per aquesta raó. ■
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SALUT

Salut adverteix
contra les
accions als CAP
a El departament

“prendrà mesures per
protegir els
professionals”

J.P.
BARCELONA

Beneficiaris del PIRMI, ahir al matí, fent cua davant de la conselleria de Benestar Social per informar-se’n ■ QUIM PUIG

La cua dels desconcertats
pel PIRMI creix cada dia
a Retallaran l’ajuda a almenys 7.000 persones que ara cobren per sobre del
salari mínim a La Federació de Municipis s’afegeix a les crítiques
Jordi Panyella
BARCELONA

Creix el desconcert. Les
persones que viuen gràcies a la renda mínima
d’inserció (PIRMI) i encara no han rebut els diners,
o han rebut la carta corresponent amb l’explicació que a partir d’ara passaran a cobrar l’ajuda amb
un taló, col·lapsen dia a dia

les oficines d’atenció ciutadana de Benestar Social
a Barcelona. Ahir al matí,
desenes de persones repetien la cua del dia anterior,
a la recerca d’informació
sobre els canvis introduïts
en el subsidi.
La forma de pagament
no és l’única novetat; també hi haurà canvis en la
quantitat que es percep, ja
que l’ajuda no superarà en

cap cas el salari mínim interprofessional. Això obligarà a revisar els expedients dels beneficiaris. De
moment ja s’han detectat
7.000 casos en què l’ajuda
que es rep és superior al salari mínim, segons va informar ahir l’emissora
RAC1 citant fonts oficials.
Els canvis en el PIRMI
han rebut crítiques de diversos sectors; l’últim que

s’ha afegit al debat ha estat
la Federació de Municipis
de Catalunya. El president
de l’entitat i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, va
criticar la falta d’informació al món local i “l’alarma
social” que s’ha generat.
Només a Sabadell 390 persones s’han dirigit aquests
dies als serveis socials per
demanar informació sobre
els canvis. ■

La paciència sembla que té
un límit al Departament de
Salut. La cadena d’accions
reivindicatives de ciutadans que s’han escampat
per tot el país protestant
per les conseqüències de la
retallada en sanitat en els
centres d’assistència primària (CAP) va merèixer
ahir una rèplica de la conselleria en forma d’advertiment en el sentit que no es
traspassin segons quines
línies vermelles.
“El Departament de Salut prendrà les mesures
que siguin necessàries per
a la protecció dels professionals per garantir així el
correcte exercici de les seves tasques”, diu el comunicat que va fer públic ahir
la conselleria. En el document es reconeix el dret
dels ciutadans “a opinar i
manifestar-se lliurement”,
però a la vegada s’adverteix que no es poden tole-

Boi Ruiz, conseller de Salut,
assistint a una reunió del
Consell Executiu ■ ARXIU

rar protestes que “han suposat un ús inadequat dels
equipaments sanitaris i
molèsties a usuaris i professionals”.
La nota es va fer pública
l’endemà que un centenar
d’indignats
intentessin
col·lapsar les urgències de
l’hospital de l’Esperança de
Barcelona en protesta pel
seu tancament nocturn
durant l’agost. De la mateixa manera hi ha hagut protestes als CAP de Badia del
Vallès, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, Olesa, Blanes i Molins de Rei, amb
ocupació de les instal·lacions. ■

CONSUM

Crítiques a la
falta d’atenció
al client de les
telefòniques
Redacció

Les companyies telefòniques tenen un dèficit important en l’atenció al públic, segons ha denunciat
Alfons Conesa, director de
l’Agència Catalana de Consum (ACC), en declaracions a ACN. Segons Conesa, l’ACC resol prop d’un
80% de les reclamacions
dels clients cap a aquestes
empreses, i això la converteix de facto en una “oficina
d’atenció al consumidor”
d’aquest sector. El director
de l’ACC reclama a les empeses telefòniques que millorin l’atenció. ■
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“Civisme” per evitar
aldarulls al Nitbus
El primer tinent d’alcalde i regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, va apel·lar ahir al
“civisme” dels ciutadans per
evitar actituds com les mostrades la matinada de dimecres per un grup de joves que
van insultar el passatge i la
conductora d’un autobús
nocturn durant tot el trajecte.
Poc després, un dels nois, de
19 anys, va morir atropellat
pel mateix bus just després
de baixar a la parada de
l’avinguda Diagonal. Aquests

El detingut cometent el robatori i després fugint corrent per les escales ■ CME

Detingut per haver robat
a àvies als Ferrocarrils

fets estan sent investigats per
la Guàrdia Urbana, que continua elaborant l’atestat amb
les declaracions de les persones que eren al bus i les que
van veure l’atropellament
mortal des de la via pública.
L’empresa on treballa la
conductora –que ha hagut
d’agafar la baixa per ansietat– ja ha enviat les imatges de les càmeres que hi
ha a l’interior del bus al jutjat d’instrucció número 8
de Barcelona, que s’ha fet
càrrec del cas.■ A.G.

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

a El lladre esperava que el tren s’aturés en una estació per estirar les cadenes
d’or de les víctimes i fugir a L’arrestat ja és a la presó acusat de deu robatoris
A. Gala
BARCELONA

Seleccionava la víctima, se
situava al seu costat i quan
el tren s’aturava en una estació, li estirava amb violència la cadena d’or. Els
Mossos d’Esquadra han
detingut el lladre, un noi
de nacionalitat equatoriana de 21 anys, acusat d’almenys deu robatoris amb
aquest mateix sistema als
combois dels Ferrocarrils

de la Generalitat (FGC). A
l’arrestat, que ja ha ingressat a la presó, també se’l
relaciona amb diversos robatoris de cadenes d’or a
carrers de Sant Boi de Llobregat, la ciutat on residia.
En els fets provats fins
ara pels Mossos, totes les
víctimes eren sempre dones amb edats compreses
entre els 55 i els 80 anys.
El jove actuava, habitualment, a les línies del ferrocarril que fan el recorregut

SUCCESSOS

Vuit turistes
ferits en un
accident de
trànsit a l’AP-7
—————————————————————————————————

Vuit persones, entre les quals
dues menors, van resultar
ahir ferides lleus en una topada entre un tràiler que transportava bobines de paper reciclat, un camió banyera amb
sorra i un autocar turístic a
l’autopista AP-7, a l’alçada de
Castellbisbal (Vallès Occidental) Tots els ferits són turistes que viatjaven a l’autobús, format per mexicans i
canadencs, i que es dirigia
cap a Madrid. L’accident va
provocar una petita fuga en
un dels camions, fet que va
obligar a tallar el carril dret de
l’autopista en sentit sud. El
tall va generar cues –a la
imatge– de fins a vuit quilòmetres. ■ AGÈNCIES
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entre Barcelona, Martorell, Esparreguera i Igualada, i, en ocasions, a les parades de Sant Boi, Molí
Nou i Colònia Güell.
El detingut aprofitava
el trajecte per caminar per
l’interior del vagó i seleccionar la víctima, sempre
una dona asseguda. Una
vegada comès el robatori,
el jove sortia corrent per
l’andana en direcció a les
escales mecàniques per
assegurar-se una fugida

ràpida del lloc dels fets. Finalment, però, el 25 de juliol els Mossos el van poder
detenir a Sant Boi. Posteriorment, la policia catalana va registrar el seu domicili i hi va trobar proves
suficients per determinar
que l’arrestat havia estat
l’autor dels fets il·lícits.
Les càmeres de vídeo dels
Ferrocarrils també havien
enregistrat el sospitós
mentre cometia els robatoris. ■

KIKO HUESCA / EFE

COL·LECTIUS

Indignat amb els “indignats”
Tensió entre ciutadans de
Madrid i alguns integrants del
moviment dels “indignats” a
la plaça de Cibeles, els quals
van participar ahir en la marxa des de la plaça Oriente de
Madrid en direcció a la Puerta

del Sol, malgrat que un fort
dispositiu de seguretat integrat per agents de la Policía
Nacional i la Municipal els han
impedit l’accés al lloc on es va
iniciar la seva marxa el passat
15 de març.■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

TRIBUNALS

Internen durant 8
anys un violador
menor d’edat
Un menor de 17 anys que l’octubre del 2010 va violar un noi
i una noia a Sant Feliu de Llobregat ha acceptat vuit anys
d’internament. La condemna
ha estat de conformitat amb
les víctimes, que així han evitat haver de declarar en l’hipotètic judici.■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————

SUCCESSOS

Ferit greument en
ser atropellat per
un motorista
Un motorista de 25 anys va
atropellar ahir greument un
vianant a la confluència dels
carrers Casanova i Mallorca
de Barcelona. El vianant, de
45, i que estava creuant un
pas zebra, va ser traslladat en
estat crític a l’hospital Clínic.
El motorista va resultar ferit
greument i es troba ingressat
a Sant Pau.■ REDACCIÓ

TRÀNSIT

La P(A)T, a favor
dels 90 km/h en
vies secundàries
L’Associació de Prevenció
dels Accidents de Trànsit, la
P(A)T, dóna suport a la iniciativa de la DGT de reduir la velocitat a les carreteres convencionals de 100 a 90 km
per hora, i unificar així la velocitat amb la majoria dels països europeus. Els motius
d’aquest suport són donar seguretat al conductor unificant
la velocitat a totes les vies
d’aquest tipus (fins ara n’hi
havia de 90 i de 100 en funció
de l’amplada de la vorera); reduir el nombre d’avançaments, evitant així possibles
col·lisions frontals; i reduir la
sinistralitat.■ REDACCIÓ
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Catalunya

BARCELONÈS
Les festes de Gràcia,
afectades per la
retallada per tercer any

Infraestructures El cobriment del corredor ferroviari al barri de Sants

Resignats

PASSATGERS Renfe preveu que el
volum d’usuaris afectats pel tall
ferroviari de Sants es redueixi en
30.000 la setmana vinent TRENS
Han hagut de canviar la seva estació
de sortida i arribada 50 trens de Renfe

Xavier Miró
BARCELONA

Resignació dels passatgers de rodalies i regionals
i resignació dels veïns de
Sants que viuen abocats a
la platja de vies ferroviàries. Els uns hauran de
modificar fins al dia 27, un
cop més, la seva ruta d’entrada o sortida de Barcelona pel tall del corredor de
trens de Sants i els altres
patiran obres durant tota
la nit al davant de casa fins
al mateix dia. Des de fa sis
anys, els uns s’han resignat a patir les interrupcions periòdiques del servei ferroviari com a conseqüència de les obres, però
també d’avaries sovintejades, i els altres s’han resignat a patir les obres durant sis anys. Ahir començava el tall més important
de rodalies que ha tingut
lloc aquests anys. No ha estat per un incident imprevist de les obres que ha
obligat a improvisar una
solució d’urgència com en
ocasions anteriors. El tall
està pensat i planificat
amb temps i organitzat millor que en ocasions anteriors gràcies, en part, a
l’experiència acumulada
per les administracions i
els operadors. L’eliminació
de l’estació de Sants com a
terminal de les línies provinents del sud, però també
de la del Maresme va obligar Renfe a traslladar, la
matinada d’ahir, fins a 50
trens buits a llocs diferents
de sortida dels que són habituals la resta de l’any. Per
exemple, les estacions de
França, l’Hospitalet i Bellvitge començaven el servei
com a terminals de sortida
i arribada de trens de les línies R1 del Maresme, R2
sud del Garraf, R4 del Penedès i les regionals R13,
R14, R15 i R16 de Lleida,
Tortosa, Ulldecona, Tarragona, Reus i Valls. Però, a
més, l’eliminació de la pota

La parada de metro de l’L1 a
l’Hospitalet s’omplia a
primera hora d’usuaris de
rodalies ■ JOSEP LOSADA

de l’aeroport del Prat de la
línia R2 ha requerit programar amb deu autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) un servei de llançadores entre la plaça de
Joan Peiró de l’estació de
Sants i les terminals T1 i
T2 de l’aeroport.
Primer balanç
Després d’haver supervisat el funcionament de les
alternatives a primera hora del matí, els responsables de Rodalies de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona feien balanç a l’estació de Sants. El tinent
d’alcalde d’Hàbitat Urbà
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LA CRÒNICA

Sandra
Pérez

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

Enllaunats a l’agost
s habitual viure algunes situacions anòmales en un tren de rodalies. Els viatgers que feien el
trajecte entre Sabadell i Barcelona
ahir poc abans de les nou del matí hi
vam viure una d’inusual: el tren ple de
gent –ple vol dir que no ens podíem
moure– a l’agost. De rerefons: la desconnexió de les estacions de Sants i
l’Hospitalet de Llobregat. Només arribar a l’estació, a Sabadell, ja es podia

É

notar que passaria alguna cosa. Plafons informatius sobre l’obra a l’accés i nous horaris a peu d’andana. A
l’interior del segon vagó dels tres que
formaven el tren, una altra senyal:
“Tren amb destinació Barcelona
Sants”. Tot funcionava amb normalitat, massa i tot, perquè els viatgers
tenien informació de primera mà. A
Barberà del Vallès la situació es va
començar a complicar. A Cerdanyola

es feia insostenible. “Sort que funciona l’aire condicionat”, deia una dona.
A partir d’aquí les converses entre
viatgers es van convertir en la banda
sonora. Crítiques al canvi d’horaris i a
l’ús d’un “tren petit”, acusacions de
retards en el servei i alguna crida a la
paciència d’uns usuaris ja cansats de
situacions anòmales. A plaça Catalunya, calma. A Sants, silenci. Final de
trajecte. ■
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VALLÈS OCCIDENTAL
Preacord a l’hospital
de Terrassa per
evitar un ERO

SEGRIÀ
Lleida reclama
rebaixes a l’autopista
per les obres al Bruc

VEÏNS El tinent d’alcalde Antoni
Vives diu als veïns de Sants que ja es
veu “la llum al final del túnel” OBRES
La cobertura de vies s’acaba l’any
vinent, però no hi ha data final per a la
urbanització superior

de Barcelona, Antoni Vives, es dirigia als veïns de
Sants afectats –sens dubte els més perjudicats per
aquesta dècada d’obres–
recordant-los que avui ja
es pot veure “la llum al final del túnel, perquè allò
que semblava impossible
ja té data de conclusió”.
Calendari d’obres
És una referència al fet
que aquest tall programat
de 24 dies permetrà construir el calaix que cobrirà
les vies i al damunt del
qual s’urbanitzarà una
rambla per a vianants. El
problema és que se sap
que el cobriment s’enlles-

tirà el primer semestre de
l’any vinent i que, durant
el segon, s’iniciarà la urbanització de la rambla. Però, a dia d’avui, encara no
se sap quant de temps duraran les futures obres,
perquè el projecte executiu de la urbanització no
estarà a punt fins abans de
l’estiu vinent. I no se sap si
dividirà l’obra en fases ni
si aquestes s’executaran
seguides. L’única certesa
a què es poden agafar els
veïns és a la voluntat de
l’Ajuntament d’acabar la
major part de l’obra
aquest mandat, que finalitza el 2015. Vives mateix
confirmava que el primer
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BARCELONÈS
La síndica vol que
Barcelona elimini una
taxa als autònoms

dels tres torns d’operaris
que treballaran ininterrompudament en la cobertura fins al dia 27 s’havia posat a la feina a les
quatre de la matinada.
El coordinador tècnic
de Rodalies de Catalunya,
Marc Garcia, es mostrava
raonablement satisfet pel
bon funcionament dels
transbordaments, però
cautelós perquè, advertia,
cal confirmar el bon funcionament els propers
dies. El director de Rodalies Renfe, Miguel Ángel
Remacha, explicava que,
fins a les onze del matí, només s’havia produït un retard de deu minuts en un
tren de la línia de Mataró.
Fluïdesa en la rotació
L’entrada, el gir i la sortida
dels trens a les estacions
de l’Hospitalet i Bellvitge
–una de les principals preocupacions dels responsables ferroviaris– es feia
amb la fluïdesa que calia
per no bloquejar la rotació.
Cal recordar que a l’Hospitalet havia d’arribar un
tren de l’R4 cada quart
d’hora i, entremig, intercalar-hi els de les línies regionals de l’Ebre, Lleida i
Tarragona. Remacha explicava que, durant tot el
dia, es vigilarien els diversos aspectes del dispositiu
per si calia fer reajustaments i demanava un parell de dies de rodatge per
a les 300 persones d’informació que, si bé han rebut
formació prèvia, necessiten un temps per familiaritzar-se amb les línies i recorreguts sobre els quals
han d’informar els usuaris
amb dubtes. Els passatgers també s’hauran de familiaritzar amb els nous
horaris i temps de recorregut, que augmenta fins a
45 minuts per als regionals tarragonins i lleidatans que, habitualment,
circulen per la línia de la
costa i durant aquest més
ho faran per Vilafranca.
Renfe preveu que aquesta
setmana s’arribi al volum
màxim de passatgers afectats –uns 150.000– i a
partir de la setmana entrant es redueixi ja a
120.000. Fins a les onze
del matí, ja eren 60.000
els que havien estrenat
l’operació d’agost. ■

TARRAGONÈS
Tarragona fa marxa
enrere i l’Arrabassada
no serà zona blava

BAIX EBRE/MONTSIÀ
La producció de
musclos del Delta
creix un 10%

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

LA CRÒNICA

Albert Mercader

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

La Charo demanant ahir ajuda al Pablo. Volia anar a Sant Andreu Comtal ■ A.M.

“I ara què hem de fer?”

E

l director de Rodalies de Catalunya,
Miguel Ángel Remacha, es va mostrar ahir molt satisfet de com havia
funcionat el primer matí de desconnexió
perquè s’havia complert l’objectiu: Donar el màxim de facilitats i informació a
l’usuari i reduir les queixes. No podia ser
d’altra manera. La Generalitat i Renfe
havien pactat la contractació de 330 informadors que lluiran armilles taronges
fins al 27 d’agost i era impossible fer
quatre passes seguides sense que hi hagués algú que t’indiqués per on havies
d’anar, cartells ben llampants o línies a
terra que t’ho indiquessin. A un quart de
cinc de la matinada els joves i no tan joves contractats es trobaven ja preparats
amb la seva armilla taronja. A les 5.20 h
del matí arribava el primer tren a Bellvitge des de Vilanova. Alguns sense res i altres amb el megàfon enganxat, com en
Pablo. El jove, de poques paraules pels
mitjans de comunicació, es va passar tot
el matí a l’estació de Bellvitge, recitant la
mateixa salmòdia: “A la dreta Ferrocarrils de la Generalitat i davant metro”.
Jo no vaig matinar tant. Vaig escollir
el tren de les 7.53 h des de Vilanova perquè pensava que seria una bona hora
per als que treballen a Barcelona i entren
a treballar a les 9 del matí. L’estació no
estava tan plena i el tren tampoc. Vaig
suposar dues coses: que a l’agost hi ha
menys gent que va a Barcelona i que
molta gent ahir va passar d’agafar el
tren. El comboi era un cementiri. No se
sentien ni els badalls. A Castelldefels va
pujar una noia divertida i va fer la pregunta del dia: “Aquest tren no arriba a

Sants?” i una passatgera es va esforçar
a fer d’informadora. Assenyalava els cartells que hi havia a les portes del tren.
Pocs minuts després, una veu amable
sonava a l’altaveu explicant el problema
del dia, molts ni se l’escoltaven. Jo anava
una mica adormit encara. “On hauré escoltat només en castellà?”, em deia. Al
cap de trenta-vuit minuts arribava a Bellvitge i la gent omplia l’andana on en Pablo es trobava palplantat darrere el megàfon. La Charo va esperar que es tragués l’aparell de la boca per preguntar-li
com s’ho havia de fer per anar a Sant
Andreu Comtal. Es veia que s’estava posant nerviosa només d’escoltar el que li
deia el jove i d’intuir el nombre de connexions que hauria de fer. A pocs metres,
com que el Pablo estava ocupat, en Miquel Perona, aprofitava que una periodista de TV3 era a l’andana per preguntar-li cap a on havia d’anar. La resposta
va venir amb les postres: van aprofitar
per posar la carxofa. “Això d’avui és un
rotllo. El que vingui a Barcelona a treballar haurà de patir”, sentenciava. Quan
l’andana es va quedar buida, al fons vaig
poder veure Remacha i, a pocs metres,
un altre vilanoví com jo: el secretari de
Territori i Mobilitat, Damià Calvet. Feia
estona que donava voltes per veure en
persona com anava i explicava en diverses piulades com ho anava trobant tot.
Vaig agafar el tren de ferrocarrils després de fer quatre passes i veure molts
més informadors. Arribar i moldre. Vaig
pujar al tren i al cap de nou minuts era a
plaça Espanya. Allà el color taronja també lluïa amb intensitat. ■
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Infraestructures El cobriment del corredor ferroviari al barri de Sants

BARCELONÈS

Viatgers desorientats

Ryanair també
trasllada el vol
a Londres de
Girona al Prat

IMATGE INUSUAL · L’estació de l’Hospitalet s’omple d’usuaris desconcertats i de turistes amb
maletes QUEIXES · Alguns afectats denuncien la falta d’informació i critiquen que el tall es faci a l’agost
Sandra Pérez
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

“T

ortosa és
Catalunya", recorda, indignat,
Jordi Oblas, assegut fora de l’estació de Renfe de l’Hospitalet de
Llobregat. “Hi ha molta gent amb
l’armilla taronja, però no informen bé”, lamentava amb un to
resignat, i afegia: “He preguntat
a les 11 del matí a l’estació Passeig de Gràcia què havia de fer
per anar a Tortosa, i m’han mirat
com si parlés d’un lloc inhòspit.
Al final he arribat a l’Hospitalet
en metro i m’he d’esperar fins a
dos quarts de dues per agafar el
tren, i jo començo a treballar a
aquesta hora”.
El trànsit de viatgers constant
feia difícil que l’equip d’informadors tingués un moment de calma. Turistes i usuaris de les línies
regionals i de rodalies els utilitzaven com a brúixola per apaivagar
el desconcert que planava als
seus rostres. Els estrangers,
molts carregats amb maletes i
nens, es limitaven a preguntar i a
seguir les indicacions sense acabar d’entendre ben bé què passava. “Tot està una mica desorganitzat, però sembla que és el que
toca”, deia Andrew Eckhous, un
jove dels Estats Units que, acompanyat per la seva mare, es dirigia
a Tarragona en la seva darrera
jornada al país. Alguns turistes
s’aventuraven a preguntar què
s’havia de fer per arribar a la Sagrada Família, el Camp Nou, Port
Aventura o la platja, sense fer distincions geogràfiques. Olga López, una més de les afectades pel
tall, es preguntava: “Com pot ser
que faci obres a l’agost un país

Els afectats pel tall entre Sants i l’Hospitalet, fent cua per comprar el bitllet per als trens regionals ■ J. LOSADA

que viu del turisme?”. La veïna de
Gavà, acompanyada del seu fill
petit, formava part del grup dels
usuaris ben informats que omplia
l’estació i es resignava a esperar la
sortida del seu tren per anar a
Prades. Com ella, altres viatgers
es mostraven crítics amb la tria
del calendari de la desconnexió,
malgrat que reconeixien que durant la resta de l’any afectaria els
treballadors. En el pol contrari, es
trobaven els comprensius amb
l’obra. Alfredo González, un home acompanyat de la filla, deia:
“Això és progrés. Tot i que molesten, s’han de fer obres”.
A l’estació convivien ahir dos
tipus de viatgers: els informats i
els perduts. La Victòria, una dona
gran de Barcelona, és un exemple
del primer tipus; coneixia el tra-

El servei de busos a
l’aeroport, per sobre de
la demanda a estones
X.M.
BARCELONA

El servei alternatiu d’autobusos cap a l’aeroport va
funcionar bé i, a estones,
molt per sobre de la demanda. A les dotze del migdia d’ahir, per exemple, coincidien tres busos de manera que el primer va rebre
l’ordre de sortir encara no

mig ple. A les portes de l’estació de Sants, un parell
d’operaris de Renfe demanaven els bitllets als passatgers que seguien el recorregut senyalitzat des de
les boques de metro. El Jordi i l’Helena, una parella del
barri de la Sagrada Família, que ha de viatjar a Copenhaguen properament,
van decidir fer una prova
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jecte alternatiu per anar a l’Hospitalet i l’horari de sortida del
tren cap a Torredembarra. “Ahir
vaig trucar per telèfon i m’ho van
explicar tot”, afegia. Els mitjans
de comunicació, la informació re—————————————————————————————————————————

A l’Hospitalet de
Llobregat convivien ahir
dos tipus de viatgers: els
informats i els perduts
—————————————————————————————————————————

partida les darreres setmanes a
les estacions i el boca-orella havien fet la seva feina i, si bé desorientats perquè es tractava
d’una nova estació i acabaven de
fer un trajecte en metro, molts
usuaris –els habituals– sabien
què passava. Entre els perduts, a

prèvia amb el bus al Prat
per saber quanta estona
tardarien. No van tenir cap
queixa sobre el dispositiu
però van avisar que si plou
un dels propers 23 dies, la
parada no té sopluig. Sí que
van criticar els lavabos
“sense paper”, “bruts” i
“amb portes que no tanquen” de l’estació. L’asturià David de la Roza, que va
arribar en avió, tampoc tenia queixes. Com que no
recordava de quina terminal sortien els trens va
anar a informació. Allà li
van dir que, provisionalment, un bus substituïa el
tren des de la T2. ■

més de molts turistes, hi havia
gent com l’Antònia i el seu marit,
una veïna de l’Hospitalet que es
dirigia a l’Ametlla de Mar per primer cop en tren i feia cua per preguntar i per comprar el bitllet. Els
viatgers amb destinació a Tortosa, es van trobar, a més del tall,
una avaria en un tren que va sortir al migdia de l’Hospitalet.
Enric Roca, un jove que es dirigia a Reus, feia una lloança de la
paciència dels usuaris. Assegurava que havia rebut una informació correcta a Sants, però feia memòria i deia: “Quan no és el TAV,
és el metro”. L’estació de l’Hospitalet es va convertir, ahir, i així serà fins a final de mes, en una petita sucursal de Sants: gent entrant
i sortint constantment, moments
d’estrès al bar i empleats de Renfe

Passatgers a l’estació de Sants saltant del bus que els ha
portat des de l’aeroport ■ JOSEP LOSADA

O.M.
BARCELONA

La companyia irlandesa
Ryanair ha decidit traslladar l’únic vol que unia l’aeroport de Girona amb
Stansted, a Londres, al
Prat. D’aquesta manera,
la instal·lació de Vilobí
d’Onyar, la principal base
de Ryanair a Catalunya,
perdrà, a partir del proper
30 d’octubre, el darrer
dels tres vols que l’unien
amb la capital britànica.
La companyia irlandesa
va retallar, a la primavera,
el vol que l’unia amb Gatwick i l’estisorada de la
setmana passada va anunciar que també eliminava
el vol a Luton. Ahir, després d’anunciar el vol entre el Prat i Stansted va
confirmar que el traslladava de Girona. Ryanair volarà dos cop cada dia a
Stansted des del Prat a
partir del 30 d’octubre. ■

OSONA

Una tempesta
inunda Santa
Maria
de Besora
Acn
SANT MARIA DE BESORA

En poc més d’una hora, la
localitat osonenca de Santa Maria de Besora va rebre dimecres un aiguat de
160 litres per metre quadrat. La pluja es va concentrar als afores de la localitat, on la riera de la Foradada va augmentar considerablement el cabal i va
malmetre part de la vegetació i els horts de la zona.
A més, algunes cases de la
població es van inundar,
així com també l’escola de
primària, el pavelló i el
frontó. Els veïns de la localitat no recorden haver
vist tanta pluja en tan poca estona. La forta tempesta va provocar també
algunes esllavissades a la
carretera.
La comarca d’Osona va
ser una de les més afectades per les tempestes d’estiu registrades aquest dimecres a la nit al nord-est
de Catalunya. ■
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La síndica surt
en defensa dels
autònoms
a La defensora del

ciutadà de Barcelona
vol que no se’ls cobri
l’impost de residus

E.G.P.
BARCELONA

La festa major de Gràcia no
s’escapa de les retallades i
haurà de reduir pressupost
a La Generalitat rebaixa per tercer any les seves aportacions a l’esdeveniment però
l’Ajuntament les manté a Els organitzadors busquen altres vies de finançament
Francesc Espiga
BARCELONA

La conjuntura econòmica
és la que tenim i, per tant,
toca estrènyer-se el cinturó. Els organitzadors de
les festes de Gràcia de Barcelona que se celebraran
del 15 al 21 d’agost han hagut de fer equilibris per poder quadrar el pressupost,
ja que per tercer any consecutiu han vist reduïdes
les subvencions oficials,
especialment les procedents de la Generalitat.
Aquest descens ha propiciat que els ingressos, que
els arriben bàsicament
per la via d’ajuts, hagin
passat dels 432.000 euros
del 2010, als 376.000
d’aquest any. En aquesta
suma també s’hi inclouen
els 189.000 euros de
l’Ajuntament de Barcelona, una administració
que, a diferència del govern, manté la mateixa assignació que l’any passat.
Malgrat aquest escenari de recessió pressupostària, els organitzadors de
l’esdeveniment
s’han
mostrat comprensius i no
han volgut fer-se mala

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

“Tal com està el país,
no entendríem que la
festa major no hagués
rebut també una
retallada”

“El govern
continuarà donant
suport a la festa major
i als carrers perquè hi
facin guarnits”

Ricard Estruch

Maite Fandos

PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ

REGIDORA DE GRÀCIA

Compromís del nou consistori

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

La d’aquest any és la primera
edició de les festes de Gràcia
que se celebra sota el nou govern municipal de CiU a Barcelona. Durant la presentació
ahir de la programació, la
regidora del districte, Maite
Fandos, va garantir que continuaran la política de suport
a l’esdeveniment encetada
per l’anterior executiu. És a

dir que, a banda dels ajuts directes, l’Ajuntament pagarà
el lloguer de locals perquè els
carrers federats hi puguin
elaborar els decorats. Compromís total, i encara més venint d’una regidora molt lligada sentimentalment a la festa. No és en va que el seu avi,
Fidel Payà, va ser el primer
president de la federació.

sang amb les institucions.
“Quan llegeixes cada dia
als diaris que es paralitzen
obres i es retallen recursos
a la sanitat, no es pot pretendre que això tampoc no
ens afecti; som sensibles a
la situació del país”, va manifestar ahir el president

de la Fundació Festa Major de Gràcia, Ricard Estruch. Aquesta aparent resignació davant el xàfec
generalitzat no implica,
però, que hagin optat per
veure-les a venir. La prova
més evident és que la fundació ha iniciat una cam-
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panya, adreçada a particulars i empreses, per aconseguir finançament per a
l’esdeveniment. Qui s’hi
adhereixi, podrà deduir el
25% la suma que aporti a
la declaració de la renda.
Pel que fa a l’edició
d’aquest any, fins a 19 carrers col·locaran guarniments, dos més que l’any
2010. La participació de
tres de nous (un tercer
tram de Joan Blanques,
Ciudad Real i Camprodon)
compensa la baixa de Bruniquer. S’han programat
al voltant de 600 activitats, de les quals més de
400 són en horari diürn.
Els concerts, per tant, es
cotitzen a la baixa ja que,
ara per ara, el Festigàbal
que es feia a la plaça Rovira no té ni de bon tros la
continuïtat garantida. En
aquest espai, però, hi haurà l’actuació del cantautor
Dani Flaco (el divendres
19 d’agost), que, junt amb
la de Brams (plaça Vila de
Gràcia, el dimecres 17),
serà una de les més destacades. Per reforçar la seguretat durant la festa, els
Mossos i la Guàrdia Urbana patrullaran junts. ■

La síndica de Barcelona,
Maria Assumpció Vilà ■ J.L.

residus des de l’exercici
del 2007, més de 400 euros en molts dels casos i indistintament, ja es tractés
d’un restaurant, d’un comerç o de titulars d’activitats considerades petites
generadores de residus.
En aquell moment, els
grups municipals de CiU i
del PP, recollint les recomanacions de l’antiga síndica, Pilar Malla, havien
demanat en diverses ocasions que s’eximís del pagament els treballadors
autònoms, tal com Maria
Assumpció Vilà demana
ara. ■

119170-1040359C

El president de la Fundació, Ricard Estruch, i la nova regidora de Gràcia, Maite Fandos, ahir al matí ■ JOSEP LOSADA

La síndica de greuges de
Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat
a l’Ajuntament de Barcelona que exoneri del pagament del preu públic de recollida de residus comercials tots els treballadors
autònoms que treballen a
casa seva en activitats
com ara la traducció de documents i el disseny gràfic
per ordinador, i que no generen residus o en generen unes quantitats mínimes. Vilà considera que les
deixalles causades per
aquestes activitats es poden integrar en els residus
domèstics i no cal que paguin un preu públic.
A primers d’any, l’Institut Municipal d’Hisenda
de Barcelona, llavors en
mans de la socialista
Montserrat Ballarín, va
engegar una campanya
que reclamava de cop el
pagament de l’impost de
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BAIX CAMP

VALLÈS OCCIDENTAL

Preacord a l’hospital de
Terrassa per evitar un
ERO sobre els treballadors
a Els professionals del CST l’hauran de ratificar en referèndum el dia 6 del mes
que ve a D’aquí a un any i mig, la plantilla podrà recuperar l’esforç econòmic
La comitiva de dol va sortir amb el fèretre des de l’hospital
de Sant Joan i va recórrer els CAP de Reus ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

Una marxa
funerària per la
sanitat a Reus
a L’Acampada Reus organitza una

explícita comitiva d’enterrament
I.M.
REUS

La mobilització en contra
de les retallades i en defensa de la sanitat pública es
va materialitzar ahir a
Reus amb una explícita
marxa funerària. La comitiva de dol va sortir amb el
fèretre des de l’hospital
Sant Joan i, amb un recorregut de dues hores a ple
bat de sol, va passar a repartir els recordatoris de
la vetlla per tots els centres d’assistència primària de la ciutat (Fortuny,
Sant Pere i Llibertat).
La comissió de sanitat
de l’Acampada Reus va
convocar la marxa de protesta oberta per a professionals de la sanitat, representants de sindicats i

usuaris, que hi van participar sense lluir cap distintiu d’organització. “No representem cap partit ni
associació i tampoc ens representa ningú”, va dir la
cap de dol en l’ofici que es
va improvisar a la sala de
consultes de l’hospital, enmig dels pacients pendents de passar a la consulta.
L’hospital de Sant Joan
ja va anunciar que entre
les mesures de contenció
que es prendran, fins al 10
d’octubre, hi ha el tancament del 25% dels llits
d’hospitalització i quatre
de les sis sales d’operació.
La reforma també afecta
els centres d’assistència
primària, i només el CAP
Sant Pere obrirà en torn
d’urgències de nit. ■

Marc Cornet
TERRASSA

La direcció del Consorci
Sanitari de Terrassa
(CST) i el comitè d’empresa han signat un preacord
que evitarà la presentació
d’un ERO sobre els treballadors. El document, rubricat per tots els representants sindicals i un
dels membres de la CGT,
fa referència al conjunt
dels centres del CST, incloent-hi l’hospital de Terrassa –excepte el Sant
Llàtzer, que té comitè propi–. L’únic tràmit pendent
perquè l’acord sigui vigent
és la ratificació de la plantilla, per a la qual cosa s’ha
convocat un referèndum
per al 6 de setembre. Les
expectatives d’aprovació
són altes, d’acord amb el
consens sindical existent.
El preacord té una durada limitada fins al 31 de
desembre del 2012, moment en què es preveu tornar a la situació actual.
Amb tot, quedaria sense
efecte si durant la seva vigència es produïssin més
retallades salarials o dels
pressupostos públics, fins
al punt que s’hagués de
presentar un ERO. Al llarg
d’un any i mig, els treballadors s’avenen a ajornar el
pagament d’una part de la
seva retribució per objec-

L’hospital de Terrassa és el principal centre sanitari gestionat pel CST ■ JORDI ALEMANY

La frase

—————————————————————————————————

“Pensem que sortirà
el sí al referèndum
perquè la majoria de
sindicats han signat
aquest preacord”
Adrià Hernández

PRESIDENT DEL COMITÈ D’EMPRESA
DEL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

tius, amb la intenció que
l’empresa pugui equilibrar
la seva economia. A partir
del 2013, però, en el moment que hi hagi la percepció que es torna a la bonança, la direcció es compromet a satisfer les pagues.

Un altre aspecte consensuat és el manteniment dels tres dies de lliure disposició de la plantilla, amb la condició de buscar fórmules perquè la seva realització representi
un cost zero. La remuneració en cas de baixa mèdica tampoc no es veurà
afectada, i l’explotació del
pàrquing es dedicarà a garantir l’estabilitat salarial
dels treballadors. L’empresa també afirma que
no realitzarà acomiadaments col·lectius i que
crearà una bossa de treball
per als empleats que hagin
perdut la feina. ■

La perspectiva a
la Mútua és
molt diferent
—————————————————————————————————

A Mútua Terrassa, la negativa dels treballadors a l’acord
va fer que la direcció presentés un ERO inicial, molt sever,
al Departament de Treball, i
que divendres hagués de respondre a un seguit de qüestions de la conselleria. En
aquest cas, però, va ser decisiva l’oposició de la CGT i de
Satse. La resta de sindicats
es preveu que avui presentin
un contrainforme a Treball.

VALLÈS OCCIDENTAL

Comença a aïllar-se l’amiant de
l’escola Xarau de Cerdanyola
Marc Cornet
CERDANYOLA DEL VALLÈS

L’alcaldessa accidental de
Cerdanyola del Vallès,
Montserrat Montiel, i la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana, Eulàlia Mimó, van assistir ahir a

l’inici de les obres d’aïllament de l’amiant trobat al
pati de l’escola Xarau. Tindran un cost de 269.501
euros, assumit íntegrament pel consistori. Totes
dues van coincidir que tenen el compromís de l’empresa Mon Vertical, que
porta a terme l’actuació,
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que s’acabarà abans del 12
de setembre, data d’inici
del nou curs. També van
agrair les facilitats del servei territorial d’Ensenyament i de la delegació del
govern a l’hora d’agilitzar
els tràmits.
Tot i que les restes de
fibrociment, que van

emergir amb el desgast
de la terra, només tenen
una superfície de 8 x 3
metres, tot el sòl pròxim
serà cobert de material
geotèxtil per aïllar l’espai. Durant els últims
mesos del curs, els alumnes havien de sortir al pati per torns. ■

El pati de l’escola Xarau, cobert per una lona, abans de
començar les obres, per motius de seguretat ■ M.C.B.
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El càntir Gonzàlez
es resisteix

GUANYADORS · Manuel Giménez i Karen Garcia, primers en l’aixecament
de càntirs d’Argentona LÍMIT · Ningú no pot amb l’atuell de 200 quilos
Teresa Márquez

El pàrquing de camions del costat de la riera l’han tancat i
ara aquests vehicles aparquen al polígon industrial ■ T.M.

u
ARGENTONA

n any més, la barrera
dels 200 quilos va
marcar la tradicional
aixecada de càntirs
d’Argentona. I és que
agafar a pes aquest imponent
atuell comença a ser missió impossible per als participants en una de
les cites amb més renom de l’estiu
al Maresme. En aquesta ocasió van
ser onze valents –vuit homes i tres
dones– els que van prendre part de
la cursa contrarellotge per anar aixecant de terra atuells plens d’aigua cada cop més pesants i beure’n
un glop en un màxim de tres minuts. Els entesos coincideixen a
dir que, més que la força, aquí el
que importa és la tècnica. Malgrat
les expectatives de superar els límits de l’any passat, en què tres
concursants van arribar al penúltim càntir, el de 160 quilos, en
aquesta edició l’argentoní Manuel
Giménez, guanyador del 2010, va
aconseguir el primer lloc perquè va
ser l’únic que va igualar la marca.
El segon i el tercer en categoria
masculina es van quedar en els
130 quilos i, pel que fa a les participants femenines, Karen Garcia va
aixecar 90 quilos de càntir i va superar en 10 quilos el rècord de
l’any passat. Com a premi, 200 euros i un càntir, evidentment.
La jornada central de la festa
major de Sant Domingo, que es
barreja amb la Fira Internacional
de Ceràmica i Terrissa, va comen-

Pineda trasllada
el pàrquing dels
camions
a Anul·la la zona habilitada al centre

que havia estat motiu de queixa
T. Márquez
PINEDA DE MAR

El guanyador de l’aixecament de càntirs d’Argentona, Manuel Giménez,
fotografiat en ple esforç ahir al migdia a la població maresmenca ■ QUIM PUIG

çar de bon matí amb la col·locació
dels 3.000 exemplars de càntir
d’aquest any, provinents de Piera,
a l’Anoia, a la font de Sant Domingo, on poc després van ser beneïts
tal com marca la tradició. Pel que
sembla, Argentona es va lliurar
dels efectes desastrosos d’una epidèmia de pesta que va assolar Catalunya durant el segle XVII. A través d’un vot de poble, que es manté
inalterable des de llavors, la població es va posar sota la protecció de
sant Domingo, patró de les aigües,

i ha mantingut el pacte fins ara
amb molt bons resultats. A més,
aquest any se’n compleixen 61 de
la recuperació de la Festa del Càntir, que té els seus orígens en l’antic aplec d’agraïment al sant. Amb
relació a la protecció de sant Domingo, ha anat creixent una celebració singular que té en el món de
la ceràmica i la terrissa la clau de
l’èxit. En aquesta edició, i fins diumenge, participen en la fira 90 artesans, que encapçalen un programa farcit d’actes. ■

El centre de Pineda ha
quedat lliure del trànsit intens de camions de gran
tonatge que buscaven
aparcament a la zona de la
part baixa de la riera. Després de mesos de negociacions amb l’associació de
transportistes del municipi, finalment s’ha arribat a
un acord per traslladar
aquests vehicles a un solar
habilitat com a pàrquing al
polígon industrial Mas Roger, a tocar dels accessos a
l’autopista i d’uns 14.000
m². Segons un ban signat
per l’alcalde, Xavier Amor
(PSC), el nou pàrquing
també està vigilat i resol
un dels principals proble-

mes que havien denunciat
diverses vegades els veïns i
empreses de la zona, que
consideraven el pàrquing
que ha funcionat fins ara
com un punt negre pel que
fa als sorolls i fums dels vehicles. L’objectiu, un cop
net l’aparcament de camions, és mantenir-hi l’ús,
però només per a cotxes i
amb una capacitat aproximada per a 200 vehicles.
En aquest sentit, es potenciaria la política de l’actual
govern de majoria socialista d’habilitar solars per
deixar-hi el cotxe gratuïtament, igual com els que
funcionen als terrenys de
darrere de l’església o al
costat del passeig Costa
Brava del barri del Poblenou. ■

LA GALERIA DE MARESME

Jordi Surinyach

Ajuntament de
Sant Martí de Centelles

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

ANUNCI

Relat de Santes 2011

L

a festa major de Mataró d’enguany, amb un govern municipal nou de trinca, es recordarà
per les fortes pluges de la vigília, que
provocaren la suspensió de molts actes de carrer i del ball de festa major;
per un desvetllament bellugós que
després d’anys d’èxit pot acabar
convertint-se en un problema si no
se’n modifica el recorregut i es prenen mesures per evitar les bretolades, i finalment per una accidentada
anada i vinguda de l’ofici, en què nin-

gú va estar a l’altura. El conseller
Puig, membre del govern de Catalunya, té tot el dret d’anar allà on sigui
convidat i els regidors, d’invitar qui
vulguin, però la presència dels antiavalots fou, encertadament o no, valorada com a desproporcionada per
molts dels assistents que no tenien
res a veure amb la queixa. En aquesta ocasió, el discurs del nou govern
municipal va perdre centralitat, precisament allà on hi havia més presència del seu electorat. Les colles
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que fan cada any el recorregut estaven indignades i els electes farien bé
de no oblidar que, en festa major,
són influents creadors d’opinió. El relat del nou govern municipal, que tan
considerat, prudent i pacient va estar
amb els “indignats”, pot haver quedat en dubte. Seria millor recuperarlo al més aviat possible. Justificar
l’errada, amb l’ excusa dels forans
que vingueren a robar-nos la festa,
crec que no és la millor manera
d’aconseguir-ho.

Miquel Barceló, 29
Tel. 977 830 431
Mòbil 628 281 845
www.restaurant-quinoa.com
43730 FALSET
(Priorat)
141534-993429G

134429-1040251C

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

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2011, ha aprovat
inicialment el “Projecte de reparcel·lació de
la Unitat d’Actuació núm. 3 de Sant Martí de
Centelles” promogut per la societat Comercial de Urbanizaciones y Solares S.A.
De conformitat amb l’article 119 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es sotmet l’expedient a informació pública per un
termini d’un mes a partir de la darrera publicació obligatòria, a l’efecte que tots els interessats puguin formular les al·legacions i reclamacions que tinguin per convenients.
Donar publicitat per mitjans telemàtics de la
convocatòria d’informació pública i dels
acords que s’adoptin en llur tramitació, els
quals podran consultar-se al web municipal
de l’Ajuntament: www.smarticentelles.org.
Josep A. Grau i Aregall. Alcalde
Sant Martí de Centelles, 28 de juliol de 2011
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L’Estat reclama a Girona
el retorn de 6 milions
a El municipi ha de tornar l’import ja que no s’han complert les previsions
d’ingressos per al 2009 a L’import se suma al deute del 2008, que ja s’està retornant
Dani Vilà
GIRONA

L’Estat espanyol reclama
a l’Ajuntament de Girona
el retorn de sis milions
d’euros de la bestreta que
li va transferir per a l’any
2009. Ara un cop el Ministeri d’Economia ha executat la liquidació de l’exercici de fa dos anys i ha comprovat que les previsions
d’ingressos fets no s’han
complert reclama al consistori el retorn de l’escreix dels diners que li va
transferir en el seu dia.
La regidora d’hisenda,
Maria Àngels Planas
(CiU), no amaga que es
tracta d’una mala notícia
“perquè hipoteca el marge
de maniobra per part de
l’Ajuntament”, en especial, en un moment de crisi com l’actual. La responsable municipal lamenta
que “ho acabin pagant els
gironins” quan es tracta
“d’un error de càlcul i de
previsió” de l’Estat. El nou
govern municipal no amaga que el retorn de sis milions d’euros “obligarà a
fer ajustaments que no es

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, en un ple ■ J.S.

preveien”.
Cinc anys de retorn
L’Estat preveu que el retorn de l’escreix rebut per
part dels municipis es pugui fer en 60 mensualitats,
un cobrament que el ministeri es cobrarà cada
mes reduint 100.000 euros les aportacions que

l’Estat fa arribar al consistori, i s’assegurarà així el
cobrament.
L’anunci que caldrà retornar aquests 6 milions
d’euros és un nou revés
per a l’economia municipal de Girona i se suma al
retorn de la bestreta a l’Estat de l’exercici 2008. En
aquest cas, la quantitat

BARCELONÈS

d’escreix que va transferir
l’Estat al consistori va ser
de gairebé 1,9 milions
d’euros que es van començar a pagar aquest mateix
any també amb la fórmula
de pagament mensual durant cinc anys. Això suposa que ara l’Estat ja treu
cada més 31.600 euros de
les partides al consistori
per recuperar l’excés de la
bestreta de l’any 2008.
Quan Girona ja pagui
cada mes el retorn dels dos
exercicis suposarà deixar
de percebre 1,5 milions
cada any dels diners provinents de l’Estat. Es tracta
d’una quantitat important, per aquest motiu, el
consistori vol fer gestions
per intentar que el govern
espanyol permeti una moratòria als municipis en
uns moments tan complicats per a les arques municipals com els actuals.
CiU ja va demanar al
Congrés dels Diputats la
possibilitat que es fes una
moratòria de dos anys per
al retorn de les bestretes
que han acabat sent negatives, però la proposta no
va prosperar. ■

GARRAF

Vilanova
celebra amb
tradició la
vigília de festa
—————————————————————————————————

Ensurt en una indústria química
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els bombers van necessitar
més de deu hores per controlar l’incendi que dimecres a la
nit va declarar-se en una
planta de reciclatge de paper,

cartró i ferralla situada en un
polígon de Sant Adrià de Besòs. Les flames van esfondrar una part de la nau i van
provocar el trencament d’un
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dipòsit d’una indústria química situada al costat. Per això
va ser necessari activar la fase d’alerta del Pla del Sector
Químic de Catalunya. ■ J.N.

El convit de l’escriptora Teresa Costa-Gramunt i l’encesa
dels dotze morterets van donar inici ahir de manera oficial als actes més tradicionals de la festa major de Vilanova i la Geltrú, la diada de
Nostra Senyora de les Neus,
que se celebra avui. Els carrers de la ciutat i la Rambla
Principal van lluir ahir durant
tot el dia, matí, tarda i vespre,
amb la cercavila dels balls
populars. A la nit, tancada
aquesta edició, se celebrava
el castell de focs, que enguany commemora els 15 anys
de pabordia vilanovina, els
administradors de la festa.
Avui, els actes giraran entorn
de la verge. ■ A. MERCADER

Un moment del desmuntatge de la torre propera a l’escola
de Santa Eugènia de Berga, ahir ■ ACN

Desmunten una
torre elèctrica
sobre una escola
ACN
SANTA EUGÈNIA DE BERGA

L’empresa Red Eléctrica
va desmantellar ahir el
tram de la línia d’alta tensió entre Vic i Pierola a la
localitat de Santa Eugènia
de Berga (Osona). Es tracta d’un fet molt esperat
pels veïns del municipi per
la polèmica localització del

traçat, situat just a sobre
de l’escola. El desmantellament ha estat possible
gràcies a l’entrada en funcionament de la nova línia
Sentmenat-Bescanó.
Els treballs per desmuntar els 37 quilòmetres de traçat van començar el mes de juny i es preveu que durin al voltant
d’un any. ■
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Millores per a les
mercaderies al
mercat tarragoní
L’Ajuntament de Tarragona
ha aplicat una sèrie de millores a les zones de càrrega i
descàrrega de l’entorn del
Mercat Central, en obres des
de l’abril, per minimitzar les
molèsties als veïns i botigues
de l’entorn. Així, s’han obert
dues noves portes per a l’entrada de mercaderies a la vela
provisional i també s’han habilitat noves zones de càrrega
i descàrrega als carrers Soler,
Cervantes i la rambla Nova.
■ REDACCIÓ

BAIX CAMP

Desallotgen un
restaurant a
Cambrils
Els Bombers de la Generalitat
van haver de desallotjar ahir
al migdia quinze persones
que es trobaven dins d’un
restaurant al passatge Sant
Pere de Cambrils a causa
d’una fuita de gas que es va
produir al carrer després que
unes obres trenquessin una
canonada. Els Bombers també van recomanar als veïns
de la zona que no sortissin al
carrer. La fuita va ser controlada tres hores després de
l’avís. ■ REDACCIÓ

TARRAGONÈS

El govern
d’Altafulla rep
demà els veïns
El govern municipal d’Altafulla
(Alternativa Altafulla i Solidaritat) posa en marxa demà la
primera de les audiències públiques que organitzarà cada
dos mesos i en les quals els
veïns del municipi podran fer
qualsevol pregunta als membres de l’executiu local. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que
es retransmetrà en directe
per la ràdio municipal, és
aconseguir que els ciutadans
participin més en la política
municipal. ■ REDACCIÓ

TARRAGONÈS

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

Ara pinto, ara despinto

GRATUÏT · Tarragona atura la zona blava al pàrquing de la platja de l’Arrabassada EN LÍNIA ·
L’alcalde desautoritza per Facebook una decisió del govern que havia d’entrar en servei demà
S. Casado / A. Palomares

D
TARRAGONA

eixar el cotxe al pàrquing de la platja de
l’Arrabassada de
Tarragona continuarà sent de franc,
de moment. Tot i que a finals de
la setmana passada els operaris
de l’empresa municipal d’aparcaments van començar a pintarlo de blau amb l’objectiu de fer
pagar als usuaris un màxim de
tres euros al dia –i de retruc incentivar l’ús del transport públic–, ara el consistori s’ha fet
enrere i avui mateix les línies
que delimiten les places d’estacionament recuperaran el color
blanc original. Tot i que fa tan
sols una setmana la regidora de
Mobilitat, Begoña Floria (ara de
vacances) justificava la transformació en zona blava de les més
d’un centenar de places per tal
d’afavorir el funcionament dels
nous busos llançadora, l’alcalde,
Josep Fèlix Ballesteros, s’ha fet
ressò de l’allau de queixes i crítiques ciutadanes i ha ordenat
que s’aturi la iniciativa. De fet, el
propi batlle tarragoní, també de
vacances, va anunciar-ho ahir, a
través de la seva plana a Facebook, en resposta a una queixa
que li havia enviat el líder del PP,

Llum verd definitiu
al parc eòlic de les
Forques II
El conseller de Territori, Lluís
Recoder, ha aprovat definitivament el pla especial urbanístic del parc eòlic de les Forques II, entre Forès i Passanant i Belltall (Conca de Barberà), segons publicava ahir
el DOGC. El parc, que es preveu fer en quatre mesos, suposarà a Gerrsa una inversió
de 13,2 milions. Tindrà sis aerogeneradors de 2000 kw de
potència, 100 metres d’altura
i pales de 90. ■ REDACCIÓ

Alejandro Fernández, també a
través d’aquesta xarxa social. El
portaveu del PP carregava contra una mesura del tot impopular i fins i tot amenaçava amb revocar-la amb el suport de CiU.
No agrada a ningú que l’administració obligui a gratar-se la
butxaca més del necessari, i la
mostra va ser que, en tan sols
tres dies, més de 1.300 persones
ja s’havien adherit a un grup al
Facebook que demanava l’eliminació de la zona blava a una de

les platges que és més a prop del
nucli urbà tarragoní. Fonts municipals, però, van reconèixer
que la manera de posar en marxa la mesura no ha estat adequada, principalment per la manca
absoluta d’informació. Tot i això,
insisteixen que la decisió es va
prendre per unanimitat en el
consell d’administració de l’empresa d’aparcaments, en la qual
hi tenen representació la majoria de partits del consistori, inclòs el PP.

On sí que continuarà el pàrquing de pagament serà a la
platja de la Móra, on la mesura ja
està en marxa des del cap de setmana passat amb el beneplàcit
de l’Associació de Veïns del barri, més allunyat del centre de la
ciutat. La clau per la satisfacció
veïnal han estat unes targetes
per als residents que els permeten aparcar-hi de franc i que es
poden aconseguir a l’associació
dient simplement el carrer on es
resideix. ■

BAIX CAMP

L’Ajuntament de Reus
deixa d’anar de lloguer
ACN
REUS

CONCA DE BARBERÀ

L’aparcament de la platja de l’Arrabassada es tornarà a pintar de blanc i serà gratuït ■ SERGI CASADO

L’Ajuntament de Reus fa
un pas més en la implantació de noves mesures de
control de la despesa i preveu estalviar 65.000 euros
a l’any amb la supressió de
lloguers. L’alcalde de

Reus, Carles Pellicer, va
anunciar ahir que es recol·locaran alguns serveis
i departaments municipals per afavorir l’estalvi.
La mesura serà d’aplicació
immediata i tindrà efectes
en el pressupost d’enguany, amb un estalvi
d’entre 13.000 i 17.000

euros. En la primera fase,
l’Ajuntament donarà ús a
l’antic edifici de l’hospital
de Sant Joan on es traslladaran els serveis socials.
De manera global, l’Ajuntament destina anualment un total de 159.000
euros a onze lloguers per a
serveis municipals. ■

L’edifici de l’antic hospital allotjarà els serveis socials i
d’immigració i emergències ■ NÚRIA ROCA

871712-1040236C

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
ANUNCI
El Ple Corporatiu de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en sessió del dia 28 de juliol de
2011, acordà aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d’estacionament gratuït amb
limitació horària, sotmetent l’expedient a informació pública durant un període de trenta dies mitjançant publicació al BOP, al DOGC, al Tauler d’anuncis municipal, al web municipal i en un diari
dels de més circulació a la Província, a fi que es puguin presentar al·legacions o suggeriments.
En cas de no presentar-se cap al·legació o suggeriment, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu sense cap més tràmit.
Santa Perpètua de Mogoda, 29 de juliol de 2011. L’alcaldessa, Isabel Garcia Ripoll
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867017-1040310C

Ajuntament de la Palma de Cervelló
EDICTE
El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener de 2011, va aprovar inicialment el Reglament municipal de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló de prestacions econòmiques de caràcter social i el Reglament pel qual es regulen les incidències o reclamacions i suggeriments en l’àmbit
de serveis socials de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. En unitat d’acte va disposar la submissió del Reglament a informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en un mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d’edictes municipal.
L’expedient es troba a la secretaria intervenció. RECURSOS PROCEDENTS: Aquest acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats podran interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
La Palma de Cervelló, 27 de juliol de 2011. L’alcalde, Xavier González i Alemany
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BAIX EBRE / MONTSIÀ

Suspenen un aplec
independentista
a Altafulla

La producció de musclos
del Delta creix un 10% per
les baixes temperatures

a La decisió es fa

pública arran de la
crítica del PP per la
presència de Bildu

Redacció
ALTAFULLA

Aquest cap de setmana
s’havia de fer a Altafulla el
IV Aplec del Camp, una
trobada dels col·lectius de
l’Esquerra Independentista del Camp que s’organitza des de fa quatre anys a
diversos municipis tarragonins. Finalment, però,
l’Ajuntament ha decidit
suspendre’l. “Després de
diverses
negociacions
amb el tinent d’alcalde,
Jordi Molinera, semblava
tot tancat, però quan ell
se’n va anar de vacances,
el govern (format per SI i
Alternativa Altafulla) va
començar a dubtar sobre
la conveniència d’aquest

aplec al municipi”, segons
critica l’Esquerra Independentista del Camp en
un comunicat. El col·lectiu lamenta que l’Ajuntament hagi decidit suspendre l’aplec perquè no disposava d’uns permisos,
que, segons els membres
del col·lectiu, fins ara no
els els havien demanat.
A més, l’anul·lació de
l’acte arriba després que el
PP hagués criticat el consistori per “obrir les portes
del municipi” a Bildu.
Membres d’aquesta formació havien de prendre
part en una taula rodona
juntament amb SI i la
CUP. L’Esquerra Independentista del Camp demana “coherència a SI perquè trenqui el govern si és
cert que els han fet el llit
als seus companys, Alternativa Altafulla, impedint
actes independentistes al
poble”. ■

a La certificació ecològica es retarda per problemes burocràtics i no estarà a
punt fins al 2012 a Se’n colliran 3,8 milions de quilos a les badies ebrenques
Lurdes Moreso
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Les baixes temperatures
del mes de juliol han afavorit la producció de musclos
al delta de l’Ebre. Els musclaires de la badia dels Alfacs ja han tancat la campanya i han registrat un increment de producció del
10% respecte a l’any passat, en què van assolir una
xifra rècord. Així, segons
la Federació de Productors
de Mol·luscos del Delta de
l’Ebre (Fepromodel), els
aqüicultors han recollit
2,8 milions de quilos de
musclos als Alfacs. “La
temperatura de l’aigua ha
afavorit molt el volum de
producció i no hem patit
episodis de mortalitat”, ha
manifestat el president de
Fepromodel, José Ramon
Castells. La poca calor
d’aquest estiu fa que l’aigua de les badies no supere
els 24 graus centígrads,
una temperatura ideal per
al creixement dels mol·luscos. A la badia del Fangar la
collita s’allargarà fins al setembre i els productors estimen que n’aconseguiran
un milió de quilos. “Al Fangar la producció és més estable, perquè a l’agost el
dia és més curt i l’aigua es
manté més fresca”, ha afirmat Castells.
Pel que fa a la qualitat

BAIX EBRE

Tortosa
estrena casal
a Santa Clara

119170-1040358C

—————————————————————————————————
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L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, inaugurarà avui el casal
del barri de Santa Clara, una
actuació inclosa en el Pincat i
molt reivindicada pels veïns.
L’equipament ocupa més de
300 metres quadrats i disposa d’una sala polivalent, dispensari mèdic i gimnàs, entre
altres serveis. A la imatge,
l’alcalde mostra altres obres
que cal fer al barri. ■ ACN

Els productors retiren els musclos de les cordes que s’enfonsen a les aigües de la badia ■ R.R.

La frase

—————————————————————————————————

“Un 60% dels
musclos del Delta
tindran el certificat
ecològic la pròxima
campanya”
Gerardo Bonet

GERENT DE LA FEDERACIÓ DE
PRODUCTORS DE MOL·LUSCOS

dels musclos del delta de
l’Ebre, és molt bona aquesta campanya, però els productors no els podran comercialitzar encara com a
ecològics. Tot i que hi ha
una quinzena de productors que han iniciat el pro-

cés per rebre la certificació
del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica, el sector no disposa
de tota la documentació
necessària per rebre el segell ecològic. Aquesta setmana Fepromodel s’ha reunit amb el Departament
d’Agricultura i se’ls ha comunicat que és necessari
un estudi complementari
de les aigües que determine la presència de pesticides, i un estudi de sanitat
animal. “És una qüestió
burocràtica, que resoldrem en un parell de setmanes”, ha explicat el gerent de Fepromodel, Ge-

rardo Bonet. Llavors la
campanya ja serà a la recta
final, per la qual cosa els
productors han decidit no
començar la comercialització dels musclos ecològics fins al maig del 2012,
quan un 60% del total de la
producció podrà obtenir el
segell.
“Preus acceptables”
Els aqüicultors comercialitzen el quilo de musclos a
un preu d’entre 1 i 1,20 euros. “El preu es manté
igual que l’any passat, és
una quantitat acceptable”,
ha assenyalat el president
de Fepromodel. ■
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Un camió entrant a l’únic túnel obert i que només té un carril per sentit mentre es fan obres a l’altra galeria ■ ACN

Lleida reclama rebaixes a
l’autopista mentre durin
les restriccions al Bruc
a La Cambra, els transportistes i la Paeria demanaran a Foment bonificacions
als peatges a L’autovia A-2 registra 35.000 vehicles diaris cap a Barcelona
Joan Tort
LLEIDA

Institucions i empresaris
de Lleida reclamaran al
Ministeri de Foment que
rebaixi els peatges de l’autopista AP-2 entre Lleida i
Barcelona mentre durin
les obres de millora dels
túnels del Bruc. Amb la
mesura es pretén alleugerir el trànsit en aquest
tram col·lapsat per les
obres i que dimecres, el
primer dia de restriccions,
ja va registrar retencions
de diversos quilòmetres.

La iniciativa sorgeix de
la Cambra de Comerç de
Lleida i immediatament
va aconseguir el suport de
l’Associació Empresarial
de Transportistes de la demarcació, així com de
l’Ajuntament de Lleida.
El president de la Cambra, Joan Simó, sol·licitarà per carta al Ministeri de
Foment una reducció de
les tarifes de l’autopista
AP-2 entre les dues capitals o altres bonificacions
que permetin, sobretot als
professionals del transport de mercaderies i pas-

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

“Demanarem aquest
descompte, sobretot
per a autocars,
camions i taxistes,
els més afectats”

“La demanda és molt
lògica perquè les obres
limiten molt a utilitzar
l’única via gratuïta per
carretera”

Joan Simó

Marta Camps

PRESIDENT DE LA CAMBRA DE LLEIDA

ALCALDESSA ACCIDENTAL DE LLEIDA

satgers, utilitzar l’autopista per mantenir els horaris de treball, evitar les retencions i alleugerir de
trànsit pesat l’autovia
mentre durin les obres.

El president de l’Associació de Transportistes,
Josep Maria Pena, va concretar que el més adient
seria la gratuïtat als peatges entre Lleida i Barcelo-

na en hores punta i per als
transportistes professionals i les empreses del sector. La mesura, a més, seria de caràcter provisional
fins a l’octubre, data prevista de finalització de les
obres de reforç de les estructures dels túnels del
Bruc.
L’alcaldessa accidental
de Lleida, Marta Camps,
va donar suport a les reivindicacions empresarials i va qualificar de
“molt lògica” la demanda.
Va afegir que “aquestes
obres limiten molt les empreses en la principal via
gratuïta de comunicació
per carretera entre Lleida
i Barcelona”. Camps va incidir en les rebaixes de
peatges i també en l’alt volum de trànsit procedent
de les comarques de Lleida
que usen l’autovia A-2.
Per aquesta carretera
circulen uns 35.000 vehicles diaris entre Lleida i
Barcelona. Les obres comporten un increment de
costos per als transportistes, ja que per l’autopista
han de pagar peatge i per
l’autovia perden temps
per les retencions, un
temps que els fa endarrerir la feina i, en alguns casos, els obliga a aturar-se
per evitar sobrepassar el
temps de conducció.
Les obres als dos túnels
del Bruc les executa el Ministeri de Foment per solucionar de manera definitiva els despreniments
que s’han registrat a l’interior d’aquests passos subterranis i que durant el
darrer any van obligar a
tancar les galeries fins a
tres vegades.
Les obres tenen una durada d’uns tres mesos, fins
al 10 d’octubre, segons Foment, i suposen tancar el
túnel en sentit Lleida i utilitzar el que va a Barcelona
amb un carril per sentit. ■

Recuperen camins
de ferradura a
Artesa de Segre
Un grup de 24 joves d’arreu
d’Europa d’entre 18 i 30 anys
participaran fins al 15 d’agost
en un camp de treball internacional a Montmagastre, al terme d’Artesa de Segre (Noguera). L’objectiu és netejar i
recuperar antics camins de
ferradura que uneixen les zones del poble vell, el castell
medieval i l’església, que estan molt deteriorats després
de dècades en desús.
La iniciativa es du a terme
per segon any consecutiu
gràcies a un conveni entre
l’Ajuntament d’Artesa de Segre i l’Associació Catalana de
Lleure Formatiu Ascalfó.
Montmagastre ja va celebrar
l’estiu passat un primer camp
de treball amb participants de
l’Estat espanyol. Enguany els
voluntaris provenen de França, Itàlia, Alemanya i la República Txeca. ■ REDACCIÓ

SEGRIÀ

Enxampat mentre
robava metall a
una font de Lleida
La Guàrdia Urbana de Lleida
va enxampar dimecres al vespre un veí de la ciutat de 34
anys que havia robat diversos
sortidors de metall d’una font
pública de l’avinguda Blondel.
L’home en veure els agents va
marxar de la font, però els
agents el van atrapar amb els
sortidors a sobre. A més, el retingut anava indocumentat i
va ser traslladat a la comissaria. D’altra banda, la policia local també va denunciar tres
persones per accions incíviques, dues d’elles per haver-se
estirat en bancs de l’avinguda
Ferran i una tercera per haverse rentat els peus en una font
pública. Aquestes sancions
són fruit de la pressió de la
Guàrdia Urbana contra l’incivisme a la ciutat i especialment al Centre Històric. ■ J.T.

VAL D’ARAN

Mascarell veu “estranya” la por que
el govern espanyol té de l’aranès
J.T. / Agències
LLEIDA

Un ple extraordinari del
Consell General d’Aran va
aprovar ahir per unanimitat una moció de rebuig al
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern
estatal a la llei de l’occità i

l’aranès, aprovada pel Parlament just abans de les
darreres eleccions catalanes.
El ple va tenir el suport
explícit del govern de la
Generalitat amb la presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Aquest va afirmar que “és
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estrany tenir por d’una
realitat lingüística com
l’aranesa”, com ho demostraria el recurs. El conseller va afegir que la Generalitat desplegarà la llei
amb “més i major convicció si cal” i, en breu, crearà
la comissió de seguiment
que preveu la norma.

El síndic Carlos Barrera
va criticar que el govern
espanyol ratifiqui la carta
europea de llengües minoritàries i rebutgi que l’occità sigui llengua preferent a
l’Aran. Unitat d’Aran va lamentar que en la moció no
es recordi que va ser el PP
qui va instar a recórrer. ■

Unanimitat al ple del Consell General d’Aran en defensa de
l’occità, amb el suport del conseller Mascarell ■ CGA
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Cultura i Espectacles
Retorn d'un clàssic de la ciència-ficció amb l'estrena d'‘El origen del planeta de los simios’

Simis al poder
Bernat Salvà
BARCELONA

No hi ha hagut sorpreses
memorables entre l’habitual allau estiuenca de seqüeles, remakes i altres
variants dels èxits de Hollywood. Tampoc no resulta especialment estimulant que el director escollit
per dirigir El origen del
planeta de los simios, que
avui arriba a cinemes d’arreu del món, sigui el jove i
semidesconegut cineasta
anglès Rupert Wyatt. Hi
ha bons motius, doncs,
per desconfiar del retorn
que proposa la 20th Century Fox a un clàssic, missió amb la qual ja es va estavellar el mateix Tim
Burton ara fa 10 anys.
Però la pel·lícula que arriba avui als cinemes s’escapa en alguns aspectes de
la típica superproducció
de Hollywood, i es podria
convertir en una de les
sorpreses de l’estiu. El seu
plantejament es fa explícit
des del mateix títol: explicar com els simis van esdevenir intel·ligents i van
acabar dominant el planeta i convertint els humans
en una raça inferior. Un
enigma que no s’explica ni
a la novel·la de Pierre Boulle, publicada el 1963, ni a
l’adaptació que va protagonitzar Charlton Heston.
Lluny del previsible còctel d’acció desenfrenada,
imatges efectistes i sobredosi d’efectes especials, El
origen del planeta de los
simios transcorre en bona
part pel terreny del drama: un brillant científic fa
tests amb ximpanzés per
comprovar els efectes
d’un medicament anomenat ALZ 112, que pot curar els malalts d’Alzheimer, fins que un accident
l’obliga a cancel·lar els experiments i sacrificar els
animals. Però s’emporta a
casa un ximpanzé acabat

L’actor Andy Serkis i la tecnologia de captura del moviment donen a Cesar, el simi protagonista, una sorprenent humanitat ■ 20TH CENTURY FOX

Dirigida pel
desconegut
Rupert Wyatt,
podria ser una
de les sorpreses
d’aquest l’estiu

de néixer, i descobreix,
amb sorpresa, que el fàrmac l’ha afectat i té una intel·ligència extraordinària. Això l’anima a provar
el medicament amb el seu
pare, malalt d’Alzheimer.
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La progressiva humanització del simi protagonista, els límits ètics de
l’actuació del científic i les
emocions contradictòries
a què són sotmesos els personatges centren una bona part del metratge de la
pel·lícula. Només en el
tram final el film esclata
en un festival d’acció espectacular i efectes especials. De fet, d’efectes n’hi
ha molts en tot el metratge, perquè els simis són totalment digitals. Amb una
excepció notable: Cesar, el
protagonista, s’ha creat
amb el procés de captura
del moviment (motion
capture), la mateixa com-

binació de tècnica i interpretació d’Avatar. L’actor
que li posa ànima és Andy
Serkis, gran especialista
en aquesta tècnica: va ser
Gòl·lum a El senyor dels
anells; King Kong a les ordres del mateix Peter
Jackson, i el veurem aviat
com a capità Haddock a
Tintin. Els resultats són
sorprenents, fins i tot a les
imatges fixes: la mirada
del simi sembla realment
humana. “La captura de
moviment permet un nivell d’expressió emocional
inabastable per a l’animació”, afirma Serkis.
La deshumanització, la
reflexió sobre allò que ens

Lluny del còctel
d’acció i efectes
especials, el film
s’adscriu més
aviat al gènere
del drama

fa humans, és un dels temes plantejats per Boulle
a la novel·la original. Segons Wyatt, la pel·lícula
també parla “de l’arribada
de la nostra civilització a
un punt de no-retorn”, vist

des de la perspectiva d’un
ximpanzé superintel·ligent que “comença a veure el costat fosc de la humanitat: opressió, intolerància, marginació...”.Un
tema que Peter Jackson va
subratllar a la seva versió
de King Kong (2005). El
cineasta neozelandès explica que per a aquell film
es va inspirar en Floquet
de Neu, en una visita que
va fer al Zoo de Barcelona
als anys noranta. Va quedar sorprès per la humanitat del seu rostre.
A més de Serkis, i de secundaris com ara els veterans John Lithgow i Brian
Cox i la bella Freida Pinto,
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Retorn d'un clàssic de la ciència-ficció amb l'estrena d'‘El origen del planeta de los simios’

La humanitat
de Boulle
Autor també d’‘El
pont sobre el riu
Kwai’, va publicar la
novel·la el 1963
B.S.

BARCELONA

Activista de la resistència
antinazi al sud-est asiàtic,
capturat el 1943 i condemnat a treballs forçats,
Pierre Boulle (1912-1994)
va tenir una joventut intensa i plena d’aventures
que va inspirar el seu primer gran èxit com a escriptor, El pont sobre el riu
Kwai (1953). David Lean
el convertiria en un clàssic
del cinema. De la seva extensa obra destaca sobretot El planeta dels simis
(1963), una irònica paràbola sobre la ciència i la relació de l’home amb els
animals. Adscrites a gèneres tan llunyans com la

Pierre Boulle, autor de vida
agitada i obra extensa ■

ciència-ficció i la literatura
bèl·lica, les seves dues
obres més conegudes
comparteixen una reflexió sobre la llibertat, la
submissió i els límits de la
humanitat influenciada
pels anys de captiveri i treballs forçats. ■

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

Mirador

Jaume
Vidal

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

Memòria de simi

C
A dalt, imatge de la versió d’‘El planeta dels simis’ dirigida el 2001 per Tim Burton. A baix, a l’esquerra, la versió clàssica
(1968) protagonitzada per Charlton Heston. A baix, a la dreta, la sèrie de televisió estrenada el 1974 ■ 20TH CENTURY FOX

el repartiment té James
Franco com a científic protagonista. L’intèrpret demostra que actuar li va millor que presentar gal·les
dels Oscar.
Un clàssic molt influent
En una època en què la
ciència-ficció era considerada un gènere menor, un
terreny adobat per als
films de sèrie B, la coincidència en un mateix any,
el 1968, d’El planeta dels
simis i 2001: una odissea
de l’espai, dues reflexions
sobre l’origen i el destí de
la humanitat, van començar a canviar les coses i
aplanar el camí perquè,

El 1968, ‘El
planeta dels
simis’ i ‘2001’
van revolucionar
i donar prestigi a
la ciència-ficció

deu anys després, triomfessin La guerra de les galàxies i Encontres a la tercera fase.
L’adaptació del llibre de
Pierre Boulle va ser conse-
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qüència de la insistència
del productor Arthur P. Jacobs, que en va adquirir els
drets i va intentar que diversos estudis acceptessin
el projecte. 20th Century
Fox el va acceptar quan es
va fer amb èxit una prova
pilot amb els efectes de
maquillatge, i quan es va
implicar en el projecte una
estrella de la categoria de
Charlton Heston.
Els nombrosos canvis
introduïts respecte a la novel·la –d’entrada, tots els
humans hi surten despullats–, no va ser obstacle
perquè aconseguís un
gran èxit de taquilla i esdevingués un film de culte.

Va ser la precursora de les
anomenades franquícies,
tan freqüents en l’actualitat: es van rodar quatre
pel·lícules, una sèrie de televisió (emesa als anys setanta per TVE), un sèrie
de dibuixos animats, còmics, novel·les, etc.
De les pel·lícules, destaquen Regreso al planeta
de los simios (1970), l’única seqüela en què va participar el mateix Heston,
però ja amb un director diferent, i el remake de l’original que 33 anys després
va dirigir Tim Burton.
Amb bastant menys a dir
del que ha demostrat ara
Ruper Wyatt. ■

ada pel·lícula reflecteix la seva època. Si a El planeta
del simis, l’hecatombe de la raça humana s’emmarcava en el període de la guerra freda i, per tant, els simis podien representar el perill comunista que aniquilaria
la civilització, en la preqüela El origen del planeta de los simios, feta en una època de gran sensibilitat ecològica,
l’enemic que arrossega a una probable decadència de la
raça humana ja no és deu a una ideologia concreta sinó a
l’actuació global de l’ésser humà. El film planteja un debat
de gran actualitat: la ciència com a progrés humanista o
com a gran negoci deshumanitzat. No és estrany que la investigació que condueix en el film al desenvolupament de
la intel·ligència dels simis sigui al voltant de l’Alzheimer,
una malaltia que, cada cop més, afecta i sensibilitza les famílies i que és la perfecta metàfora del món que vivim:
l’oblit és revalora cada cop més per damunt de la memòria. Aquest lligam de la ficció amb la realitat actual es fa
fort en divulgar-se aquesta mateixa setmana un estudi
que revela que un gen que actua com a protector de l’Alzheimer també agreuja els efectes d’hemorràgies cerebrals. Si veuen la pel·lícula hi trobaran certs paral·lelismes.
Però, per sort, l’Alzheimer encara no afecta del tot a
l’història del cinema. El record d’El planeta dels simis va
menar a una segona part, Regreso al planeta de los simios,
a una sèrie de televisió i a un lamentable remake de Tim
Burton en què en comptes de l’enderroc de l’Estàtua de la
Llibertat, trobaven una sui generis Sagrada Família –Barton va reconèixer que es va inspirar en Gaudí–. El origen...,
que és millor film del que a priori es podria pensar, ens
recorda que, si bé Blade runner va revolucionar la ciènciaficció als vuitanta, als seixanta aquest paper no el té en
exclusiva l’odissea espacial de Kubrick: El planeta dels
simis s’ha fet gran amb el pas del temps.
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La segona edició de Dansalona recull en un mateix cartell divuit espectacles,
però també projeccions de musicals a l’aire lliure i rutes pels espais de creació

La dansa és ara i aquí
Valèria Gaillard
BARCELONA

Festival o no festival. Sobre l’etiqueta que ha de rebre Dansalona no s’acaben
de posar d’acord Francesc
Casadesús, director del
Mercat de les Flors, i Llucià Homs, director de promoció dels sectors culturals de l’ICUB. Sigui com
sigui, tots dos defensen la
“coherència” d’un cartell
que de fet és la suma de
programacions de dansa
de diferents teatres de la
ciutat concentrades en
dos mesos: l’agost i el setembre. “És una oferta coordinada que és coherent
gràcies al diàleg que hi ha
entre els teatres que hi
participen”, afirmava ahir
Casadesús, que hi afegia:
“Però no sé si es pot anomenar festival”. De fet,
aquest any Focus ha deixat pas a l’Adetca (Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya), que serà l’encarregada d’organitzar l’esdeveniment amb el
Mercat de les Flors, una
col·laboració percebuda
com a “natural” entre el
teatre públic i el privat.
Una altra novetat és
l’entrada dels espais de
creació. Sense anar més
lluny, la inauguració se celebrarà a La Caldera, el dijous 18 d’agost, amb un espectacle infantil, Minimón, a càrrec de la companyia Nats Nus Dansa, en el
marc de les festes de Grà-

‘Minimón’ Nats Nus Dansa

‘The Vinegar Dances’ Tribute to Gorey

La Caldera

Almeria Teatre

18 d’agost

De l’1 a l’11 de setembre

‘Todos los grandes tienen problemas
de piel’ Txalo Toloza-Fernández. Antic Teatre
Del 8 a l’11 de setembre

‘G.U.A.U.’ Guillem Mont de Palol
Antic Teatre
Del 22 al 25 de setembre

‘Sola’ Cia Búbulus-Carles Salas
Sala Beckett

Teatre Condal

Del 6 al 9 de setembre

Del 16 d’agost al 4 de setembre

‘Happy Ha-Ha’ Mercedes Boronat
Teatre Gaudí

‘This is / On the Wall’ Croi Glan
Integrated Dance Company. SAT!

A partir del 17 de setembre

17 i 18 de setembre

‘Somorrostro’ Trànsit Dansa -Maria Rovira

‘VII Cicle de Dansa i Teatre Físic’

‘El llac dels cignes’

TANTA dansa. Tantarantana Teatre

Ballet Nacional de Cuba. Teatre Tívoli

Del 14 de setembre al 2 d'octubree

Del 5 al 18 de setembre

‘Aquí amanece de noche’ Mar Gómez
La Villarroel

‘Barcelona Balla’ Montse Colomé i Leo
Castaldi. Parc de la Ciutadella

Del 23 d’agost al 4 de setembre

Del 22 al 25 de setembre

“Somorrostro”. De Trànsit. Maria Rovira en una imatge de la temporada passada ■ ARXIU

“És una oferta
coherent gràcies
al diàleg que hi
ha entre els
teatres que hi
participen”

cia. Serà un espectacle
gratuït, igual que el de
clausura, que també es farà coincidint amb una festa major, aquest cop la de
la Mercè, al parc de la Ciutadella. Dirigit per Montse
Colomé i Leo Castaldi,
Barcelona balla serà un
espectacle participatiu en
què “tothom podrà ballar.”
Entre els divuit espectacles que integren Dansalona n’hi ha per a tots els
gustos. Destaca l’estrena
d’Aquí amanece de noche,
de Mar Gómez, a la Sala
Villarroel; la reposició de

Somorrostro, de Maria
Rovira, al teatre Condal, i
la representació d’El llac
dels cignes, del Ballet Nacional de Cuba, al Tívoli.
“La majoria d’espectacles són de creació catalana, i això demostra que és
prou madura per oferir un
ventall ample,” opinava
ahir Casadesús. Pel director l’objectiu de Dansalona
és donar “força, vigor i visibilitat” a un sector que durant la resta de l’any queda
“diluït”. També es pretén
arribar a nous públics i per
això han organitzat per

primer cop unes rutes per
espais de creació i exhibició, com ara l’Estudi David
Campos, la Piconera o la
Nau Ivanow. Les rutes, de
caràcter gratuït, es faran
els caps de setmana del 10
i 11 de setembre (Gràcia i
les Rambles) i del 17 i 18
de setembre (Meridiana i
Paral·lel).
Recollint l’èxit d’iniciatives com les Gandules del
CCCB i el cicle Cinema a la
Fresca de Montjuïc, Dansalona oferirà, d’altra banda, tres sessions de cinema a l’aire lliure a la plaça

Margarida Xirgu (22 h)
amb projeccions de pel·lícules relacionades amb
l’art del moviment com
són Hairspray (9 de setembre), amb John Travolta; La alegre divorciada (16 de setembre), amb
Fred Astaire i Ginger Rogers, i Billu Barber (23 de
setembre), un musical de
Bollywood.
L’any passat l’ocupació
va ser del 55%, una xifra
valorada molt positivament pels organitzadors,
que esperen superar enguany. ■

Mor l’actor i estrella de la NCL Bubba Smith
Es va fer famós al
cinema interpretant
sis films de ‘Boja
acadèmia de policia’
Redacció

BARCELONA

Bubba Smith, antiga estrella de futbol americà i
actor conegut sobretot
pels seus papers en diverses pel·lícules de la saga
Boja acadèmia de policia,
va morir ahir al seu domi-

cili de Los Angeles a l’edat
de 66 anys. Fonts judicials
van informar que, encara
que no s’ha determinat de
manera oficial, es considera que va morir de causes
naturals. Bubba Smith va
ser trobat mort a la seva
casa de Baldwin Hills pel
seu assistent.
De gran envergadura física, Bubba Smith es va
proclamar campió de la
NCL el 1971 amb els Baltimore Colts, i a finals dels

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 5/8/2011. Page 40

anys setanta va iniciar
una nova carrera professional com a actor, que el
va portar a treballar sobretot a la televisió, en sèries
com Wonder Woman o
Els àngels de Charlie. El
1984 va interpretar
l’agent Moses Hightower
(que significa torre alta) a
Boja acadèmia de policia,
i es va convertir en un personatge habitual d’aquesta franquícia cinematogràfica, explotant en dife-

Bubba Smith caracteritzat com a agent Moses Hightower a
‘Boja acadèmia de policia’ ■ WARNER BROS

rents situacions la comicitat que propiciava la seva
gran envergadura física.
Steve Gutenberg, estrella de Boja acadèmia de
policia, va fer referència al
seu físic quan va saber ahir
que havia mort: “La seva
generositat era més gran
que la seva alçada”. Fins
l’any passat va continuar
fent papers secundaris regularment al cinema i a la
televisió (Mike Hammer,
MacGiver...). ■
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Un centre explica la llarga història de la
mineria al Priorat, en actiu fins al 1972

La mineria té
nou museu
Natàlia Borbonès

BELLMUNT DEL PRIORAT

Una dècada ha trigat el
Museu de les Mines de
Bellmunt del Priorat a
enllestir el projecte per
divulgar els 3.000 anys
de la història de la mineria del plom a la comarca.
Aquest estiu han entrat
en funcionament les últimes naus del complex
que faltava rehabilitar
com a centre d’interpretació, uns treballs que
han costat 564.000 euros, la meitat provinents
dels fons europeus Feder. Els treballs han consistit a instal·lar a les

dues naus de l’antiga foneria una exposició on es
recrea, amb l’ajut d’un
audiovisual, el treball
que s’hi feia de transformació de la galena en
plom. A l’altra nau s’ha
col·locat una exposició,

De la conca
minera del
Priorat només es
pot visitar un
tram de la Mina
Santa Eugènia

que també inclou un audiovisual, que fa un recorregut per la història
de la conca minera del
Priorat. Annexa a aquestes naus, s’ha construït
una recepció de visitants. A l’antiga recepció, que estava situada
als tallers on es reparava
la maquinària de les mines, hi ha ara una exposició permanent que explica l’activa vida social de
la colònia minera on vivien els treballadors, i
que s’ha muntat en bona
part gràcies als objectes
que hi han aportat els veïns de Bellmunt.
Amb les obres, el mu-

Una de les exposicions del museu s’ha instal·lat a l’antiga foneria ■ EL PUNT AVUI

seu espera que augmentin els 12.000 visitants
anuals que rep, explica
Gemma Barceló, coordinadora del museu, que
gestiona el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (Mnactec). El
conjunt minerometal-

lúrgic de la Mina Eugènia, que és l’única que es
pot visitar (en concret,
un tram de 700 metres
de galeries situades a 35
metres de profunditat),
va estar en actiu fins a
l’any 1972. Durant el segle XX, el Priorat va ser

un dels centres miners
més importants de Catalunya i el primer en l’explotació de galena, mineral de plom. La conca minera s’estén entre els termes de Bellmunt i el Molar, amb una vintena de
mines. ■

Linterna Verde: (3D) Sala 2: 20.30 22.45 GOLFA: 01.00
Cars 2: 16.00 - 18.15

THE GREEN LANTERN 3D.

7

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Diss: 12.20, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 12.20, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

THE GREEN LANTERN

7

7

TP

Dilluns - Dijous: 16.30, 22.00 Divendres: 16.30, 22.00, 00.40
Diss: 12.20, 16.30, 22.00, 00.40 Diumenge: 12.20, 16.30, 22.00
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LOS PITUFOS

TP

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

7

LOS PITUFOS 3D

TP

Dilluns - Dijous: 17.00, 19.15, 22.00 Divendres: 17.00, 19.15, 22.00, 00.15
Diss: 12.30, 17.00, 19.15, 22.00, 00.15 Diumenge: 12.30, 17.00, 19.15, 22.00

7

Dilluns - Dijous: 20.30, 22.45 Divendres: 20.30, 22.45, 01.00
Diss: 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 20.30, 22.45

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. 3D

7

Dilluns - Dijous: 17.00, 19.30, 22.00 Divendres: 17.00, 19.30, 22.00, 0.20
Diss: 17.00, 19.30, 22.00, 0.20 Diumenge: 17.00, 19.30, 22.00

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15 Divendres: 16.00, 18.15
Diss: 12.15, 16.00, 18.15 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.15

PAUL

CAPITAN AMERICA

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 01.00
Diss: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 01.00 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Diss: 12.00, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 12.00, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

CARS 2

El Origen del Planeta de los Simios
Sala 4: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
GOLFA: 01.00 - 7 anys

Dilluns - Dijous: 17.00, 20.00, 22.30 Divendres: 17.00, 20.00, 22.30, 01.00
Diss: 12.20, 17.00, 20.00, 22.30, 01.00 Diumenge: 12.20, 17.00, 20.00, 22.30

Dilluns - Dijous: 17.00, 19.30 Divendres: 17.00, 19.30, 00.15
Diss: 12.00, 17.00, 19.30, 00.15 Diumenge: 12.00, 17.00, 19.30

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS.

Capitan America (7 anys)
Sala 3: 16.30 - 19.15 - 22.00
GOLFA: 00.45

CAPITAN AMERICA 3D

7

Dilluns - Dijous: 16.15, 19.00, 22.00 Divendres: 16.15, 19.00, 22.00, 0.40
Diss: 12.00, 16.15, 19.00, 22.00, 0.40 Diumenge: 12.00, 16.15, 19.00, 22.00

7

LA VÍCTIMA PERFECTA
Dilluns - Dijous: 16.00, 18.05, 20.10, 22.15 Divendres: 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, 00.30
Diss: 12.15, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, 00.30 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15

16

* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

130014-1019436J

Los Pitufos: Sala 1: 16.00 - 18.10 20.20
Harry Potter VII: 22.30
GOLFA: 01.00

* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

El cinema de casa teva

|
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Mirador

Andreu Bosch
Professor de la Universitat de Barcelona

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

Vitalitat vegetal i dialectal

Maceo Parker
suspèn el
concert a
Cadaqués
X.C.
CADAQUÉS

F

a pocs mesos que va
sortir el volum V de
l’Atles lingüístic del
domini català, un projecte
lexicogràfic dirigit pels filòlegs Joan Veny i Lídia Pons
i editat per l’Institut d’Estudis Catalans. Són 436 pàgines, de grans dimensions,
dedicades a cartografiar,
amb transcripció fonètica,
els mots i conceptes relatius a les “Indústries relacionades amb l’agricultura” i
“Els vegetals”, que complementen el lèxic dedicat a
“El camp i els cultius” del
quart volum (2008). El nou
volum inclou un total de
315 mapes, 126 dels quals
dedicats a les indústries
agrícoles, des del cep fins
al suro; i 189, als vegetals,
des del roser fins als pinyons. De fet, amb aquest
cinquè volum, ja podem
consultar 1.254 mapes, a
partir de les enquestes a
190 localitats seleccionades dels territoris de parla
catalana, des de Salses a
Guardamar, des de Fraga a
Maó i l’Alguer.
La llengua catalana disposa d’obres lexicogràfiques magnes, i l’Atles (conegut per les sigles ALDC)
és una obra de referència
per a estudiosos, i no
exagero si l’ubiquem al
costat d’altres sigles ben
reconegudes: el DCVB i el
DECLC. Potser ja és l’hora
de situar els dialectòlegs
Joan Veny i Lídia Pons al
costat dels autors del Diccionari català-valencià-balear, Antoni M. Alcover i
Francesc de B. Moll, i del
Diccionari etimològic i complementari de la llengua ca-

El saxofonista Maceo Parker va haver de suspendre
el concert que tenia previst oferir ahir al Festival
Internacional de Música
de Cadaqués, com a conseqüència d’un còlic renal
agut pel qual va haver de
ser hospitalitzat a Oslo.
L’import de les entrades
es retorna als compradors
a través del sistema Codetickets i de l’oficina de turisme de Cadaqués. Avui el
festival continuarà amb el
concert de Lax’n’Busto i
l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà. ■

U2 reeditarà
‘Achtung
baby’ amb
talls inèdits
Redacció
No és el mateix la figaflor, més grossa i flonja que la figa d’agost i setembre, més dolces i menudes ■ NEREA CHIRIVELLA

talana, Joan Coromines.
Una obra així és arriscada, perquè és una dissecció de la vitalitat dialectal
d’una llengua (i d’una cultura) en un període determinat, potser amb mots i
solucions fugisseres, que
es van esmunyint amb el
pas del temps (entenent
l’esmunyida com a eufemisme de desús). La vitalitat dels mots de l’Atles depèn de la pervivència d’una
economia determinada, i
en el cas d’aquest cinquè
volum de les indústries relacionades amb l’agricultu-

ra. Hi descobrireu la indústria del vi, de l’oli, del lli, del
carbó, de la farina, dels
empelts d’arbres fruiters,
de la fruita assecada als
canyissos. I si escorcollem
en la indústria del pa, l’Atles recull els mapes del pa
rodó o redó (un rodó de
mig, recordeu?), les classes de pans (llonguets, panets, coques, fogasses,
barres i barrots, llarguts,
pa de pagès...), la llesca de
pa, la crosta, la molla (i les
molles), l’ull del pa, els rosegons; pa tou, pa sec i pa
florit...

Pel que fa al vegetals,
tres quarts del mateix: reconèixer els conceptes cartografiats exigeix conviurehi o haver-hi conviscut, o
que ens els facin identificar. No és el mateix la figaflor, primerenca, més grossa i més flonja —no siguis
(una) figaflor, oi?— que la
figa d’agost i setembre,
més dolces i més menudes; amb el benentès que
hi ha figueres que duen figaflors (figues de la primera flor) i figues pròpiament
dites, tardanes (figa de la
segona flor), i figueres que

només porten figues. I si
pensem en la morfologia
de l’ametlla (o ametla),
fruit de l’ametller (o ametler), caldrà distingir-ne
l’ametlló (ametlla tendra),
la clovella de l’ametlla, la
closca de l’ametlla, el bessó de l’ametlla i la pell del
bessó de l’ametlla. I per variació fonètica i morfològica, consulteu els mapes de
la pastanaga o la carxofa, i
n’omplireu un cove!
En definitiva, l’Atles reflecteix un món d’una riquesa onomasiològica que
impressiona.

BARCELONA

Coincidint amb el vintè
aniversari de la publicació
del disc, el grup irlandès
U2 reeditarà Achtung baby, un dels seus treballs
més aplaudits, el pròxim
mes d’octubre. El disc,
gravat a Hansa Studio de
Berlin i Windmill Lane de
Dublín, va ser produït per
Daniel Lanois, Brian Eno i
Steve Lillywhite i tenia
cançons com ara Mysterious Ways i One. La reedició, disponible en 4 elapés, 2 compactes i capses
de luxe, inclourà cançons
inèdites, demos, versions
alternatives, remescles,
vídeos i cares B. ■

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

Críticaclàssica

Eduardo Rincón

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

La missa d’un gegant
Missa en si menor de
Bach
Dunedin Consort &
Players
Festival de Torroella, 3 d’agost

Q

uan a Giulini, el gran
director d’orquestra
italià, li van preguntar
quan pensava abordar la
Missa en si menor de Johann Sebastian Bach, amb

seixanta anys llargs, va
contestar: “Quan tingui
prou maduresa i comprensió”. I no era falsa modèstia, era el convenciment
que enfrontar-se amb una
obra capital exigia un grau
de coneixement i reflexió
fora del comú. Efectivament, aquesta obra (catedral de la música, culminació de la inconcebible tas-
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ca d’un veritable geni) no
és possible executar-la
sense un estudi molt profund de l’art de la música i
una disposició humanista
extraordinària. I Bach tenia les dues coses. Tenia
una fe irrompible en l’ajuda de Déu (creient sense
fissures, home que coneixia el seu valor en tots els
sentits, però sense orgull,

gran artesà i cercador incansable de la veritat i el
coneixement del seu art).
Bona expressió de la qualitat de l’home és el fet que,
com a bon artesà, compongués un Credo (citant i
alabant l’Església catòlica)
tot i ser luterà. Bach era
un gran artesà que primer
obeïa l’art i, des del punt
de vista de l’ofici, complia

el que li demanaven. Però
és la segona o tercera
gran missa de l’art musical. Al públic, jo li recomanaria que fos pacient. És
una obra difícil però imprescindible, i quan la torni a escoltar anirà trobant
tota la immensa bellesa
que amaga i sobretot la
saviesa i la categoria humana d’aquest gegant de

la música de tots els
temps. La versió del Dunedin Consort va ser correcta, tot i que amb certa desigualtat en les veus solistes, i dirigida amb una certa precipitació que redundava en el dramatisme i la
solemnitat de l’obra. Qui
vulgui una gran versió, que
busqui la de Karajan (amb
la Schawarzkopf), del 52.
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Mor Jesús
Farga, un
referent del
futbol català

EL 9

Havia estat directiu
del Barça amb
Gaspart i Reyna i era
vicepresident primer
de la federació

L’Espanyol,
amb Kameni,
és golejat pel
Sevilla (5-0)

L’efectivitat dels
andalusos decideix
l’homenatge a Puerta
i Jarque al Pizjuán

Hores decisives. El migcampista català es va entrenar ahir amb l’Arsenal, però el tècnic francès Arsène Wenger
ja ha donat via lliure a la seva marxa i des del Barça creuen que el traspàs es pot tancar en els propers dies

El club és optimista amb Cesc
Ferran Correas
BARCELONA

Nou capítol i nous moviments en el serial dels últims anys, el que ha de portar Cesc Fàbregas al Camp
Nou i que podria acabar
aquesta mateixa setmana
o durant els primers dies
de la vinent. Això és el que
esperen a Can Barça després de tot el que ha anat
passant aquesta setmana i
la passada.
Després d’unes quantes
setmanes entrenant-se en
solitari i d’haver-se negat a
anar primer a una gira per
l’Àsia, després a una estada per Alemanya i més
tard a jugar l’Emirates
Cup, el torneig que serveix
a l’Arsenal per presentarse davant l’afició, el migcampista d’Arenys va fer
ahir la seva última concessió a Arsène Wenger. Com
és norma a l’Arsenal,
abans de començar la temporada de manera oficial,
el club organitza a l’Emirates Stadium un entrenament de portes obertes
per als seus socis. Ahir es
va produir aquesta sessió i
es va veure per primera vegada Cesc entrenar-se
amb els seus companys. El
migcampista català va
somriure durant la sessió,
va participar en un parti-

Cesc Fàbregas, amb Rosicky, a les grades de l’Emirates Stadium ■ AFP

Avui sabrà si Del Bosque el convoca

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

El seleccionador espanyol,
Vicente del Bosque, donarà
avui la llista de convocats
per al partit amistós que els
campions del món jugaran
el dia 10 d’agost a l’estadi
San Nicola de Bari contra
Itàlia. Caldrà veure si Cesc

Fàbregas està entre els convocats. Si ho està, serà una
prova que no està lesionat i
no s’entrena ni juga amb
l’Arsenal perquè s’ha negat
a fer-ho. Caldrà veure també quants jugadors del Barça convoca Del Bosque, te-

nint en compte que la concentració comença un dia
després que l’expedició
blaugrana arribi de la gira
pels Estats Units i que el
partit contra Itàlia es disputarà quatre dies abans de
l’anada de la supercopa.

det, va signar autògrafs i
es va fer fotografies amb
els seus admiradors. No es
va fer, però, la fotografia
oficial d’equip. No tenia
pensat fer-se-la i l’Arsenal
la va acabar suspenent per
culpa del mal temps.
En una de les últimes
reunions que Wenger ha
mantingut amb Cesc el va
convèncer perquè participés en aquest entrenament i també va intentar
que aquest cap de setmana jugués un amistós a Lisboa, però el jugador català
s’hi va negar. El francès,
que vol que el serial es resolgui aviat per poder trobar un recanvi per a Cesc,
va donar via lliure a la seva
marxa, però encara hi ha
distància entre el que vol
l’Arsenal i el que ofereix el
Barça. Els anglesos volen
40 milions d’euros i el Barça s’ha plantat en 29 milions que arribaran a ser
34 sumant la renúncia
que el jugador farà d’una
part de la seva fitxa. S’esperen nous moviments
avui i també el cap de setmana, abans que dilluns
l’Arsenal inscrigui els seus
jugadors per a la prèvia de
la Champions. El desenllaç del serial sembla que
està arribant a la fi i que té
color blaugrana. ■

Continua l’operació sortida. El central argentí es desvincula del club blaugrana i signa amb l’equip que el va veure
triomfar al seu país el mateix dia que el Barcelona confirma els traspassos de Jeffren Suárez i Oriol Romeu

Milito torna a l’Independiente
Albert Robledillo
BARCELONA

En espera de l’arribada de
Cesc, el Barça ha vist com
Gabi Milito, un dels jugadors amb qui no comptava, s’ha desvinculat del
club i ha signat per Independiente, el club que el va
veure triomfar a l’Argenti-

na. El central argentí va
signar ahir per tres anys
amb el rojo de Avellaneda.
El Barça ha donat la carta
de llibertat al jugador, que
ja va estar a punt de marxar la temporada passada
en el mercat d’hivern al
Màlaga. Amb el fitxatge
per l’Independiente, Milito torna als seus orígens,
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on va ser campió del Torneig Apertura el 2002.
L’argentí, que ha jugat 75
partits amb el Barça, tenia
un any més de contracte.
Pep Guardiola va confirmar des de Dallas que amb
els centrals del filial en té
prou per substituir l’argentí, a qui va desitjar sort
i de qui va dir que havia do-

nat una lliçó a tothom
mentre va estar lesionat.
8,7 milions en sortides
El club també va confirmar les sortides d’Oriol
Romeu i Jeffren Suárez.
Pel migcampista català rebrà 5 milions d’euros,
mentre que per l’extrem,
l’Sporting de Portugal pa-

garà 3.750.000 euros més
200.000 euros en variables i un 20% de la plusvàlua d’una possible venda.
En els dos casos, el Barça
es reserva una opció de recompra en els propers dos
cursos. Per Romeu és de
10 milions al final del primer any i de 15, el segon, i
per Jeffren de 8 i 12. ■

Gabi Milito marxa amb la
carta de llibertat ■ EFE
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Segona derrota. Els de Pep Guardiola cauen golejats en una fluixa
segona part i perden Marc Muniesa per a les tres pròximes setmanes

El Barça rep un important
toc d’atenció a Miami
BARÇA
CHIVAS

1
4

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

BARÇA: Pinto; Dos Santos, Fontás (S. Gómez, 33’, Armando, 62’), Piqué (Busquets,
46’), Abidal (Muniesa, 62’, Adriano, 74’); Keita
(Balliu, 81’), Xavi (Iniesta, 46’), Thiago (Riverola, 62’); Cuenca (Deulofeu, 62’); Carmona (Espinosa, 62’) i Villa ( Pedro, 46’).
CHIVAS: Luis Michel; Esparza, Reynoso, De
luna (Dávila, 83’), Ponce; Mejía (Magallón, 58’),
Araujo, Báez (Fiero, 55’); Fabián, Medina (Casillas, 70’) i Arellano.
GOLS: 0-1, Villa (3’). 1-1, Fabián (60’). 1-2,
Fabián (63’). 1-3, Casillas (72’). 1-4, Dávila (93’).

F.C.
BARCELONA

Després d’una bona primera part, un matiner gol
de Villa i altres oportunitats, com una rematada
del mateix Villa al travesser, el Barça va fer aigües
en la segona i va acabar golejat pel Chivas de Guadalajara, equip que va tenir
Marco Fabián com a estrella i golejador, amb dues
dianes espectaculars.
Pep Guardiola va expli-

car que considerava la derrota “un toc d’atenció” i
donava la que per ell era la
clau de la golejada. “Anem
endarrerits. Ens falten
dies. Arribem justos, però
el calendari és el que és”,
deia l’entrenador blaugrana que va confirmar que
Puyol encara estarà més
d’un mes fora dels terrenys de joc i que no jugarà
cap de les dues supercopes
ni el primer partit de lliga.
Guardiola també va parlar
del jove Deulofeu: “Encara

està verd. Té gran potencial, però només té 17
anys. No es mereix tenir
portades”.
Després de dues derrotes en dos partits als Estats Units, el Barça va viatjar ahir cap a Dallas, on
dissabte jugarà el tercer
partit d’aquesta gira. No
podrà jugar aquest partit
Muniesa, que estarà tres
setmanes de baixa després de fer-se una ruptura
de fibres al bíceps femoral
de la cama dreta. ■

David Villa va fer el primer gol del Barça. ■ AFP

801175-1040259C

Futbol. L’actual vicepresident de la federació i exdirectiu del
FC Barcelona va morir ahir als 76 anys afectat per una llarga malaltia

El futbol català plora la
mort de Jesús Farga
Javi Chica
BARCELONA

La luctuosa mort de Jesús
Farga va colpir ahir el futbol català. L’empresari de
la Segarra, de 76 anys, no
va poder sobreposar-se a
les últimes agressions
d’una malaltia que l’anava
perseguint des de feia
temps i que, malgrat tot,
no el va privar de dur a terme la seva tasca pública
com a vicepresident de la
federació catalana. El funeral per la seva ànima
serà dissabte a les 11 del
matí a la parròquia de

Les reaccions
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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“Estic molt trist i
dolgut per la pèrdua
de l’amic Jesús. Ell i
la seva família ens
han ajudat molt”

“Ha estat un home
d’una vitalitat
extraordinària. Ha
lluitat fins l’últim dia
contra la malaltia”

Andreu Subies

Miguel García

PRESIDENT DE LA FCF

EXVICEPRESIDENT DE LA FCF

Sant Vicenç de Sarrià.
Farga, un empresari
d’èxit que va aixecar un
imperi en la restauració
del no-res, va iniciar-se en
el món dels negocis l’any
1957. Llavors, un cop aca-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 5/8/2011. Page 44

bat el servei militar, va posar les bases del seu primer restaurant a Barcelona, l’origen de la cadena
Farga i dels gelats Farggi.
Conegut per ser seguidor
acèrrim del Barcelona, va

Farga ha estat un referent del futbol català ■ JUDIT FERNÁNDEZ

aconseguir entrar a la junta del Barça de Núñez als
anys vuitanta. Abans de
les eleccions del 1989, Farga va dimitir per anar a la
candidatura de Sixte
Cambra, l’home escollit
per Jordi Pujol per intentar derrocar el nuñisme.
Però va perdre i no va ser
fins a mitjan dels noranta,
amb el pacte Pujol-Núñez
per catalanitzar la directiva blaugrana, que no va
tornar a entrar al Barça.
Més tard, l’empresari seria vicepresident tercer
amb Joan Gaspart i vicepresident quart amb Enric Reyna.
Els últims anys, Farga
va estar lligat a la federació, on va saber nedar a favor i en contra de la marea,
formant part de les juntes
de Jaume Roura, Jordi Roche, Ricard Campoy i
acompanyant Subies en
les seves primeres passes
al capdavant de la FCF. ■
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L’Atlético venç a Noruega i
estarà en el sorteig d’avui
Barcelona. L’Atlético de Madrid no es va deixar sor-

prendre pel modest Stromsgodset i va tancar l’eliminatòria, ja encarrilada amb el triomf de l’anada al
Calderón (2-1), amb una altra victòria a Noruega
(0-2). Adrián López, un dels nouvinguts al Manzanares, i José Antonio Reyes, que va fer els dos gols de
l’anada, van fer les dianes que situen l’Atlético en el
sorteig de l’última eliminatòria abans d’accedir a
l’Europa League, en què també hi haurà l’Athletic
Club i el Sevilla, que accedeixen a la competició en
aquesta eliminatòria. Abans, se celebrarà el sorteig
del play-off per accedir a la lliga de campions, en què
ja sí que entren en joc els equips de més entitat, com
el Vila-real, el Bayern de Munic, l’Arsenal i l’Olympique de Lió, entre d’altres. ■ EL 9

El Dortmund dóna el tret
de sortida a la Bundesliga
Barcelona. El vigent campió, un Borussia de Dort-

mund que ha aconseguit mantenir quasi totes les
seves figures –de l’onze titular només Nuri Sahin ha
sortit– enceta la Bundesliga aquest vespre amb un
partit d’alta volada al Signal Iduna Park contra un
Hamburg extremadament irregular el curs passat i
que amb Michael Oenning a la banqueta buscarà un
canvi de rumb. El Bayern de Munic de Jupp Heynckes s’estrena diumenge rebent el Borussia M’Gladbach. ■ EL 9

Memorial Antonio Puerta. El Sevilla s’imposa amb contundència a
l’Espanyol en un partit en què les emocions i l’efectivitat van eclipsar el bon joc

Golejada dura de pair en el
test del Sánchez Pizjuán
SEVILLA
ESPANYOL

5
0

Ramon Planes,
tip del futur
d’Osvaldo

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

SEVILLA: Palop (Javi Varas, 46’); Alexis, Spahic (Bernardo 74’), Escudé, Fernando Navarro; Jesús Navas, Fazio (Salva, 63’), Trochowski (Campaña, 74’), Armenteros (Kanoute, 63’); Manu del Moral (Perotti, 69’) Rodri i Negredo.

—————————————————————————————————

Ramon Planes està fart
del cas Osvaldo i no vol
sentir a parlar ni del seu
representant. “No l’espero. Jo he anat a Sevilla
a veure l’equip i la prova
de foc més important de
la temporada. L’Espanyol té una posició ferma i clara dient que no a
ofertes importants. Cada dia que passa les possibilitats que es quedi
són més altes”. Planes
també va manifestar
que Kameni és un més
de la plantilla i que veu
amb optimisme la renovació de Javi Márquez.

ESPANYOL: Kameni, Javi López, Raúl
Rodríguez (Forlín, 46), Héctor Moreno,
Dídac Vilà, Javi Márquez, Baena (Galán,
46’), Verdú (Cristian Alfonso, 80’), Rui
Fonte (Eric López, 74’), Luis García (Thievy, 58’) i Sergio García (Osvaldo, 58’).
GOLS: 1-0 (25’) Rodri. 2-0 (40’) Manu
del Moral. 3-0 (73’) Kanouté. 4-0 (75’)
Rodri. 5-0 (90’) Kanouté.
ÀRBITRE: Paradas Romero (Col·legi
andalús). T.G: Alexis.

Marc Raymundo

Barcelona. El Getafe va anunciar ahir la cessió per

una temporada de l’atacant Javier Arizmendi al
Neuchatel Xamax suís, equip que dirigeix Joaquín
Caparrós. D’aquesta manera, el madrileny s’afegeix
a Víctor Sánchez i David Navarro en l’èxode de jugadors de la lliga estatal cap al club helvètic, propietat
del magnat txetxè Andrei Rudakov, que a còpia de
diners intenta capgirar una situació esportiva
complicada. ■ EL 9

BARCELONA

Més emoció que futbol es
va palpar ahir al Sánchez
Pizjuán en el IV Memorial
Antonio Puerta, en què
també va ser recordat permanentment el també
desaparegut Dani Jarque.
En el primer temps, els
aplaudiments en el minut
16 i 21 recordant els dos
inoblidables jugadors, van
eclipsar un joc espès i per-

Navas i Manu del Moral celebrant el segon gol ■ EFE

dut en una gespa força irregular. Cap dominador
clar i possessions sense
rumb van convertir el partit en una pugna física que
va desequilibrar un error
de Kameni. Al porter se li
va esmunyir de les mans
un xut de Fernando Navarro que va caçar Rodri

per convertir en gol. Rui
Fonte va vorejar l’empat,
però un potent tir de Manu
del Moral va ampliar el resultat. Després de la represa, l’efectivitat de Kanouté
i Rodri va liquidar un duel
que va suposar la primera
derrota de la pretemporada dels periquitos. ■

COMPRO OR
FINS 24 € GRAM

136375-1039866A

Javier Arizmendi, un altre
reforç per al Neuchatel suís

OroCat
Truqui gratis
gratis
Truqui

900 282
282 292
292
900
www.orocat.com
801175-1040127C
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El Sabadell espera sense
pressa un punta i un central
Sabadell. Amb gran part de la plantilla tancada després de l’arribada de Juanjo Ciércoles, la secretaria
tècnica arlequinada continua a la recerca d’un davanter centre i un jugador per a l’eix de la defensa. El
director esportiu del club, Xavi Roca, vol trobar
aquestes dues peces a un preu assequible, si és possible a través de l’adquisició de jugadors que o bé no
han trobat equip o bé han estat descartats pels seus
clubs. El Sabadell també espera alguna cessió, encara que Roca va reconèixer que els jugadors pels quals
s’havia interessat no estaven al mercat. Amb tot,
sembla més urgent la incorporació d’un davanter
centre ja que cap de les opcions que s’havien comentat les últimes setmanes (Aganzo, Pandiani i Tamudo) no han són factibles, a causa de les pretensions
econòmiques dels jugadors. ■ ALBERT ROBLEDILLO

El Nàstic fa avui la seva
presentació al Nou Estadi
Tarragona. El Nàstic es presenta aquest vespre da-

vant la seva afició en un amistós contra el Las Palmas (20.00 h, al Nou Estadi). D’altra banda, el president del club grana, José María Fernández, va afirmar en unes declaracions a Tarragona Ràdio que, si
l’ajuntament continua rebaixant la subvenció, poden començar a sorgir problemes. “Si continuen
retallant en ajudes, serà difícil portar jugadors de
pes”, va declarar. “Hi ha un conveni signat, i pretendre ara baixar encara més la subvenció seria un pal
per a l’entitat”, hi va afegir el dirigent. ■ RUBÈN MIRÓ

L’Espanyol B, el darrer
semifinalista dels Històrics
Barcelona. El filial blanc-i-blau va vèncer ahir els dos

partits i completa el quadre de les semifinals del Torneig dels Històrics. En el primer enfrontament de la
tarda, força disputat, l’Espanyol B es va desfer del
Masnou, gràcies a un gol en el tram final de Kilian. El
segon matx va enfrontar l’equip maresmenc i el Martinenc, que va donar la sorpresa en vèncer els de
Claudio Festa per 2-0. Així, doncs, tot quedava pendent per al tercer i últim partit, en què l’Espanyol B
va ser molt superior, liderat per un Yeboah espectacular, que va fer anar de corcoll tota la defensa del
Martinenc. El davanter va encetar el marcador quan
s’havia jugat un quart d’hora, i en el 20’ va assistir
amb el taló Cristian Gómez, que va sentenciar el partit. Ja a les acaballes, Bonilla va arrodonir el resultat.
Avui es disputen les dues semifinals, en què l’Horta
s’enfronta al Badalona (18 h) i el Sant Andreu juga
contra l’Espanyol B (20 h). ■ IGNASI NOGUER

385630-1039874J
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Futbol. Després d’una dècada jugant a primera divisió, el defensa manresà
arriba a Montilivi amb un contracte de dos anys per reforçar el lateral esquerre

David Garcia aterra en un
Girona que agafa el ritme
GIRONA
REUS

2
0

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

GIRONA: Santamaría, Luso (Juncà,
71’), Richy, Rigo, Jose, Tébar (Garmendia, 55’), Dorca, Jandro (Gaizka Saizar,
46’), Juanlu (Jandro, 65’), Dani Nieto
(Moha, 46’) i Ion Vélez (Benja, 46’).
REUS: Ángel, Marc Carrasco, Roberto,
Sangrà, Barragán, Duran, Granito, Borja,
Trujillo, Benito i Chumbi. (Yannik, Ferran, Ricky, Sergio León, Socías, Taranilla, Jorge, Pradas, Beñat i Argelaga).
GOLS: 1-0 (40’) Ion Vélez. 2-0 (73’)
Jandro.
ÀRBITRE: García Rosel. Targeta a Luso, Juanlu i Garmendia.
PÚBLIC: Uns 500 espectadors al
camp del Bonmatí.

Xevi Masachs
BONMATÍ

El Girona, que ahir va tancar la incorporació del lateral David Garcia per
dues temporades, va obtenir contra el Reus el quart
triomf de la pretemporada, un partit que va dominar amb comoditat i en
què no va tenir ni ensurts
ni fissures. En la recta final de la primera meitat, el
Girona es va tornar a animar i va marcar l’1-0 en la
millor acció col·lectiva,
amb la participació de Dani Nieto, Jandro, Juanlu i
Ion Vélez, que va definir al
primer toc i va marcar el
seu primer gol amb l’equip
català. El segon gol va ser
una genialitat, de Jandro,
que va picar la pilota per
sobre del porter amb moltíssima classe (73’). ■

El jugador del Girona Dani Nieto i el del Reus Chumbi, ahir a Bonmatí. ■ JOAN SABATER

Amb l’arribada del lateral la plantilla està tancada

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

Feia dies que el Girona hi
negociava, i l’entesa es va
concretar ahir. David Garcia
de la Cruz, un manresà de
30 anys que ha tancat un cicle d’una dècada a primera
divisió amb l’Espanyol, ocuparà el buit al lateral esquerre que hi havia fins ara
en la plantilla del Girona. Un
buit que havia estat primer
mig buscat –amb la norenovació de Dani Bautista i
la primera idea de situar Migue al costat amb alternatives puntuals com Moha–

però que es va reorientar
pels problemes físics d’alguns centrals, sobretot de
Dani Tortolero.
A David Garcia li hauria
agradat continuar a l’Espanyol, que va decidir no renovar-li el contracte després
de 215 partits en onze temporades. El del Bages no solia començar la temporada
cridat a ser titular, però va
passar molts anys que acabava jugant més que els
molts laterals esquerrans
fitxats pel club blanc-i-blau.

Presentat ahir a Montilivi
una hora i mitja abans de
l’amistós a Bonmatí, David
Garcia ha firmat un contracte per dues temporades
amb el club de Montilivi.
“Havien sortit diverses
ofertes, i un cop el Girona
es va interessar per mi, ho
vaig veure amb molt bons
ulls”, va explicar. Amb l’arribada del lateral esquerre
manresà, el Girona dóna
per feta la feina en el mercat de fitxatges –pendent
de la sortida.
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Bàsquet

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

En bones mans

EDU TORRES · El nou president del Lleida va ser l’artífex, com a tècnic, de l’època
daurada del club NOMS RECONEGUTS · L’acompanyen en el nou projecte
Plantilla per
fer. Ara mateix el

J. Creixell

E

LLEIDA / BARCELONA

l nom d’Edu Torres és sinònim d’èxits a Barris
Nord. Amb ell a la banqueta, el Lleida Bàsquet
va viure els seus anys
daurats, amb l’històric ascens a la
lliga ACB (el 2001), dues lligues catalanes ACB (2003 i 2004) i la participació en competicions europees
tot just un any més tard d’arribar a
l’elit: en la copa ULEB de les temporades 2002/03 i 2003/04 (accedint
fins als quarts de final). Posteriorment, ja en la LEB Or, encetaria
una segona etapa a la banqueta lleidatana (del 2006 al 2009) i ara torna a casa –prop de vuit anys vinculat a l’entitat– per encapçalar un
nou projecte que revitalitzi el club.
Ho fa, però, no pas des de la banqueta, sinó des dels despatxos, substituint en la presidència del club Ferran Vidal (14 anys en el càrrec), que
de moment, això sí, continua al capdavant de la societat anònima
(SAE), que posseeix els drets ACB, i
també de la fundació.
La nova etapa arrenca amb el
propòsit de “portar el bàsquet professional de Lleida al lloc més alt
que mereix” i d’engrescar també
l’afició perquè torni a les grades
d’un Barris Nord que s’ha buidat les
últimes temporades. I tot plegat,
amb gent de bàsquet prou reconeguda i d’experiència contrastada,
en un consell directiu format ara
mateix per set membres. Els últims
a afegir-s’hi, l’expresident del Fuenlabrada Juan Antonio Jiménez i
l’advocat lleidatà Daniel Ibars. Jiménez –clau en l’ascensió dels madrilenys a l’elit– serà un dels vicepresidents, juntament amb Ramon Fernández i Frederic Florensa, i Ibars

Edu Torres passa de la banqueta als despatxos ■ EL 9

serà l’assessor jurídic del club. Francesc Perarnau (gerent) i Daniel
Guardiola completen la directiva.
Del projecte esportiu, però, enca—————————————————————————————————————————————

Trifon Poch s’ha apuntat
com a nou tècnic, però el
seu fitxatge, de moment,
no s’ha fet oficial
—————————————————————————————————————————————

ra hi ha força incògnites i caldrà treballar amb estretors econòmiques
–toca també sanejar l’entitat–. El
pressupost per a la nova temporada

Lleida no té oficialment cap jugador
lligat per la temporada vinent. La
confecció de la
plantilla és un dels
reptes pendents, i
tancar primer de
tot qui serà l’entrenador és clau
per accelerar en
els pròxims dies la
composició de
l’equip. Pel que fa
a jugadors, de moment un dels
noms que ha sorgit és el de l’aler
Miquel Feliu
(1m98, 26 anys),
tot i que el mateix
jugador, mitjançant el seu Twitter,
ha assegurat que
de moment no té
signat res amb cap
equip.

en la LEB Or serà d’uns 600.000 euros, una quantitat inferior als
850.000 del curs passat, però amb
la voluntat de competir i amb un
nom també il·lusionant damunt la
taula per seure a la banqueta. El
d’un il·lustre de l’ACB com Trifon
Poch, amb una llarga trajectòria en
l’elit (a Girona, Alacant i Granada),
que seria el candidat preferit per reflotar l’equip lleidatà en aquesta nova etapa. Des de fa uns dies que el
seu fitxatge es dóna gairebé per fet,
tot i que de moment no s’ha oficialitzat. Toca, doncs, continuar esperant. ■

Joaquim Rodríguez va guanyar la segona etapa ■ EFE

Volta a Burgos. Joaquim Rodríguez va
atacar en els últims metres i el líder, Samuel
Sánchez, no va poder mantenir l’acceleració

Purito s’endú la
segona etapa i
el lideratge
El 9
BARCELONA

Classificació

—————————————————————————————————

Joaquim Rodríguez (Katiuxa) està en un bon moment de forma i ahir ho va
demostrar. Es va imposar
en la segona etapa de la
Volta a Burgos i va pispar
el lideratge provisional a
Samuel Sánchez (Euskaltel). El català va culminar
la bona feina dels seus
companys d’equip, que
van avortar qualsevol intent d’atac del pilot, i va
llançar un atac en els
últims metres de l’ascens
a Sant Juan del Monte (3a
categoria) que ningú va
poder respondre. Sánchez, que l’havia batut en
la primera etapa, tampoc
el va poder seguir.

2a etapa
1r J. Rodríguez (Katiuxa) ...... 3h26:22
2n D. Moreno (Katiuxa) ............. a 0:03
3r S. Sánchez (Euskaltel) ......... a 0:07
4t J. Simón (Saur) ...........................a 0:09
5è J.J. Cobo (Geox) ..........................a 0:10
General
1r J. Rodríguez (Katiuxa) .......7h17:29
2n S. Sánchez (Euskaltel)......... a 0:07
3r D. López (Movistar)................. a 0:17
4t S. Pardilla .............................................. m.t.

Avui es disputarà una
cronometrada per equips
entre Pradoluengo i Belorado (11,6 km) i el Purito
parteix amb moltes possibilitats de repetir el triomf
i ampliar la diferència en
la general. ■

Tennis. El rapitenc accedeix a les semifinals del torneig austríac,
mentre que Marcel Granollers i Albert Ramos van quedar eliminats

Bàsquet. El Barça Regal defensarà el títol
contra el Madrid, el Caja Laboral i l’amfitrió

Albert Montañés, únic
supervivent a Kitzbuhel

La supercopa, per
segon cop a Bilbao

El 9
BARCELONA

Albert Montañés va accedir a les semifinals del torneig de Kitzbuhel després
d’eliminar l’alemany Philipp Kohlschreiber (6-4 i
7-5), al matí, i el colombià

Santiago Giraldo (6-1 i
7-6), a la tarda. L’argentí
Juan Ignacio Chela, botxí
de Marcel Granollers, serà
l’últim obstacle del rapitenc per disputar la final.
Granollers va començar el dia excel·lentment
desfent-se del croata An-
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tonio Veic (6-0, 6-3 i 6-4),
però no va poder superar
el cap de sèrie número u,
Chela (6-3 i 6-4).
Anteriorment, el mataroní Albert Ramos havia
quedat eliminat en la segona volta contra l’espanyol
Pablo Andújar (6-2 i 6-1).

J.C.
BARCELONA

Montañés va vèncer ■ AFP

La primera cita oficial del
curs en l’ACB, la supercopa Endesa, tornarà a Bilbao, seu del torneig el curs
2007/08. La competició es
disputarà al Bilbao Arena,
a Miribilla, el 30 de setembre i l’1 d’octubre i el Barça

Regal, campió de les dues
últimes edicions, defensarà el títol contra el Madrid,
el Caja Laboral i l’amfitrió,
el Bilbao.
Iliasova i l’Efes
Els turcs van fer oficial el fitxatge de l’exblaugrana, ara
als Milwaukee Bucks, mentre duri el lockout a l’NBA.
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VÒLEI PLATJA
AIGÜES OBERTES

La parella Badosa-Da
Silva acaba tercera en la
prova del campionat
estatal a Melilla

La prova general consta d’un recorregut de 2.200 m.

Tot a punt per a una nova edició
de la Travessia de Sitges
❍ Ja està tot preparat per a la
nova edició de la Travessia de
Sitges, que aquest any arribarà
a la seva 62ª edició i que se celebrarà aquest diumenge al
llarg de tota la costa del Passeig Marítim de Sitges.
Un cop més, la travessia
constarà de quatre proves,
una per a nedadors discapacitats (200 m), la travessia petita

per als més joves que s’inicien
en les proves de les aigües
obertes (200 m), la travessia
mitjana per als nedadors en
edat aleví i per als veterans
(800 m) i finalment la prova
general sobre una distancia de
2.200 m.
L’any passat aquesta travessia va comptar amb la participació de 420 nedadors, i

aquest any hi hagut més de
500 inscripcions. Per a aquest
motiu, una gran quantitat
d’institucions, comerços i entitats esportives de la Vila de
Sitges, així com importants
empreses comercials i vàries
federacions esportives recolzen al Club Natació Sitges per
a que la prova torni a ser tot
un èxit.

❍ El gironí Lluís Badosa i el brasiler Geni Da Silva continuen amb
el seu gran estat de forma i el passat diumenge van pujar per tercera vegada consecutiva al podi d’una prova del Campionat d’Espanya de vòlei platja.
Melilla va ser l’encarregada d’acollir la quarta prova del Circuit Nacional 2011, que en aquesta ocasió
només va comptar amb Badosa-Da
Silva com a únics representants catalans. La parella de jugadors van
acabar en aquesta cita en la tercera
posició final.
El gironí i el brasiler van arribar a
semifinals amb una trajectòria impecable, derrotant fins a la tercera
ronda tots els seus rivals. Ja en semifinals, la jove parella Francisco Tomás-César Menéndez va protago-

Els representants catalans continuen exhibint
un gran estat de forma.

nitzar la gran sorpresa, tallant el pas
de Badosa-Da Silva a la gran final
del torneig. El tercer i quart lloc de la
prova no va disputar-se, per lesió de
Javier Luna, company de Pedro Miralles, per la qual cosa la victòria a la
final de consolació va caure dels representants catalans.

CURSES D’ORIENTACIÓ

TENNIS

Eduard Güell s’imposa en el prestigiós
torneig internacional Les Petits Princes
du Lac d’Annecy
El campió del món, Olav
Olav Ludanes comentant el recorregut de la cursa.

❍ El tennista català Eduard
Güell (CT de La Salut) va
guanyar el torneig ‘Les petits
princes du lac d’Annecy’, una
competició que està considerada la més prestigiosa del
món per a jugadors sub’13 i
que se celebra en aquesta localitat francesa. El tennista
de Roses, segon favorit, va
derrotar a la final el seu company de club, el menorquí
David Català, vuitè cap de
sèrie, per 4/6, 6/2 i 6/1.
Güell i Català, com a primers favorits, van disputar
també les semifinals del torneig de dobles, però van

El tennista de Roses va signar una gran
competició.
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caure derrotats davant la parella formada pels italians
Calvano i Moroni per 7/5 i
6/4.
A la competició femenina
hi va participar la també jugadora del CT de La Salut,
Alba Cortina, que va caure
en primera ronda davant la
francesa Carla Hassaine per
6/3 i 6/4.
Aquesta prestigiosa competició ha vist passar a grans
jugadors com ara Roger Federer, Tomy Haas, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo,
Amelie Maresmau i Justine
Henin, entre altres.

Lundanes, guanya el trofeu
Carles Lladó
❍ Sota la direcció general del
júnior Pol Ràfols i la direcció
tècnica del seleccionador Tomy
Toolko, els components de la
Selecció Catalana van organitzar l’onzena edició del Trofeu
Carles Lladó, celebrat pels magnífics terrenys de La Quillane, a
la Catalunya del Nord.
Amb una participació internacional d’altíssim nivell, l’actual campió del món de llarga
distància, el noruec Olav Lundanes va ser el guanyador, tot i
que no es va imposar pas amb

facilitat, ja que el segon classificat va ser Carl Waaler Kaas, també noruec i campió actual del
món en l’especialitat de mitja
distància. El tercer lloc, quedant
per davant d’altres corredors
europeus d’elit, va ser per al català Roger Casal.
Pel que fa a la noies, la guanyadora va ser Mélani D’Harreville, ocupant el tercer lloc Karine
D’Harreville, totes dues integrants de la Selecció Francesa.
El segon lloc al podi el va ocupar l’alacantina Ester Gil.

Divendres
5 d’agost del 2011
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CURSES DE MUNTANYA

Òscar Roig i Sílvia Leal són proclamats
campions de Catalunya de curses verticals
❍ La segona edició de la Vertical
Cabanera, la cronoescalada des
de Capdella (1.436 m) al Montsent de Pallars (2.883 m), va tancar el passat dissabte el segon
Campionat de Curses Verticals de
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Després de les curses de Cara Amón,
Cuita el Sol i Vertical Cabanera,
els campions han estat Òscar
Roig (Pedala.cat) i Sílvia Leal (CE
Solonès).
Pel que fa a la Vertical Cabanera, cursa organitzada pel Club
d’Esquí de la Pobla de Segur
(CEPS), va comptar enguany amb
188 participants, doblant els corredors de l’edició de 2010, que
en van ser 93.

El primer en arribar al cim
del Montsent de Pallars (vall
Fosca, Pallars Jussà) va ser Marc
Solà (Ski Club Camprodon SE),
que va parar el cronòmetre en
un temps de 1:02:12, rebaixant
en quatre minuts i disset segons
la marca del guanyador de l’any
passat, el francès Wilfrid Jumère.
En segon lloc va arribar Òscar
Roig (Club Pedalada.cat), mentre que Gerard Espanyó va completar el podi.
D’altra banda, en categoria femenina, la primera va ser Laura
Orgué (UE Urgellenca), amb un
registre de 1:15:12. Van acompanyar-la al podi Sílvia Leal (CE
Solsonès) i la local Marta Riba
(CEPS).

PATINATGE ARTÍSTIC

GOLF
Data: 06 / 08 / 11
Esdeveniment: CIRCUIT CATALUNYA CUP
2011. STABLEFORD
Lloc: FONTANALS. CERDANYA
HÍPICA
Data: 05 / 08 / 11 - 07 / 08 / 11
Esdeveniment: CSN** RUTA DE LA
CERDANYA
Lloc: PUIGCERDA

La cursa de la Vertical Cabanera va posar el punt final al Campionat.

BOWLING DE DEU

PIRAGÜISME
Data: 06 / 08 / 11 - 07 / 08 / 11
Esdeveniment: CAMPIONAT D'ESPANYA
D'ESLÀLOM. JOVES PROMESES
Lloc: PONTS

De la Fuente, Retamal i García,
guanyadors del campionat d’estiu
de l’Escola de Bowling

dre (L’Ametlla PA), mentre que en
parella artístic els vencedors van
ser Maribel Canalejo i Marc Chornet (Sant Vicenç de Montalt PA).

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 5/8/2011. Page 49

MOTOCICLISME
Data: 06 / 08 / 11
Esdeveniment: CAMPIONAT DEL
MEDITERRANI DE VELOCITAT PARCMOTOR 2.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Lloc: CASTELLOLÍ
NATACIÓ
Data: 07 / 08 / 11
Esdeveniment: XXXIII TRAVESSIA PORT
ALFACS
Lloc: CN SANT CARLES

El torneig va reunir més d’una vintena de nens i nenes a les pistes del Baix Bowling.

La competició va destacar per l’alt nivell
tècnic dels joves patinadors.

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
Data: 06 / 08 / 11
Esdeveniment: BARCELONA CUP. RUGBI
SUBAQUÀTIC
Lloc: BARCELONA
ESCACS
Data: 10 / 08 / 11 - 18 / 08 / 11
Esdeveniment: IV INTERNACIONAL CIUTAT
DE SABADELL
Lloc: SABADELL

Laura González i Alejandro
García són els nous campions
de Catalunya infantil
❍ Girona va reunir el passat cap
de setmana prop de 50 patinadors
amb motiu de la celebració del
Campionat de Catalunya de patinatge artístic infantil, organitzat
pel Girona PA, i del qual se’n pot
veure un reportatge a UFECtv
(www.ufec.tv). Laura González
(CE Arenys de Munt) i Alejandro
Garcia (Ripollet CPA) en van ser
els campions en lliure individual.
González va estar acompanyada al podi per Clara López (CPA
Tordera), segona, i Ariadna Feria
(CN Terrassa), tercera; mentre
que el podi masculí el van completar Eloi Canals (CE Arenys de
Munt), segon, i Tomas Guarino
(UE Horta), tercer.
Pel que fa a figures obligatòries, es van proclamar campions
Laia Bou (CN Terrassa) i Aleix Torres ( Tona PA). El podi femení
també va comptar amb Estela Barrio (Mollet PA) i Ariadna Feria
(CN Terrassa), segona i tercera
respectivament.
En parelles dansa, els primers
van ser Berta Baquero i David An-

AGENDA
ESPORTIVA

❍ Un total de 21 nois i noies van
participar al Torneig d’Estiu de l’Escola de Bowling de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling que dirigeixen Marcial Ovide i Luz Adriana
Leal. El campionat es va celebrar a
principis del passat mes de juliol a
les pistes del Baix Bowling, a Sant
Vicenç dels Horts.
Sergio de la Fuente, amb un total de 519 pals (173 de mitjana), es
va erigir campió de la categoria juvenil, seguit de Miguel Ángel Moreno i Sergi Dalmau amb 412 pals
(137 de mitjana) i 397 pals (132 de

mitjana), respectivament.
En categoria cadet, Sergi Retamal va guanyar amb un total de 430
pals (143 de mitjana). Anabel Martínez es va classificar en el segon
lloc, seguida pel seu germà Marc.
Sergio García, Alexandre Mayor i
Ian Romero van ser, en aquest ordre, els millors classificats en la categoria infantil.
Marcial Ovide, director de l’escola, juntament amb Miguel Ángel
García, director de la instal·lació,
van ser els encarregats de fer el lliurament dels trofeus.

PITCH AND PUTT
Data: 06 / 08 / 11
Esdeveniment: XII MEMORIAL JOAN GESTÍ
Lloc: MONTSENY
REM
Data: 07 / 08 / 11
Esdeveniment: V REGATA LLIGA CATALANA
DE LLAGUT
Lloc: DELTEBRE
TENNIS
Data: 01 / 08 / 11 - 05 / 08 / 11
Esdeveniment: SUMMER CIRCUIT 2011 ASC
ABSOLUT
Lloc: VILADECANS
TRIATLÓ
Data: 06 / 08 / 11
Esdeveniment: I TRIATLÓ DE MUNTANYA LA
MOLINA
Lloc: ESTACIÓ DE LA MOLINA
VELA
Data: 06 / 08 / 11 - 07 / 08 / 11
Esdeveniment: TROFEU COSTA DAURADA
LÀSER 4.7
Lloc: ALTAFULLA
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● MATARÓ Havana, casa en
venda reformada amb 3 hab.
dobles de sostres alts i bigues
de fusta, menjador, cuina office
de 18 m2, tipus provençal, terrassa. Casa típica de poble de
planta baixa i dos pisos. Ref.
30104
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140830

IMMOBILIÀRIES

Finques).

Ref.

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

LOCALS i NEGOCIS
● 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

VENDES
APARTAMENTS

(Comajuan
117597.137958

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

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

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

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

Finques).

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

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

Finques).

Ref.

Finques).

Ref.

● MATARÓ local comercial
diàfan, cèntric, en venda, de
430 m2, amb pati, molt bones
comunicacions, carrer peatonal. Ref. R4235
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141110

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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
117597.134322

Finques).

Ref.

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

Finques).

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

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

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial en
venda de 278 m 2. en planta
baixa, bona ubiació i comunicacions. Ref. R 3718
☎ 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 de 300 m2 en polígon industrial, molt bon accés. Us exclusiu d’una plaça depàrquing.
Ref. R-4220
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141103

Finques).

Ref.

● MATARÓ Naus industrials
en venda d’obra de 275, 500,
1.000 i 3.000 m2 en planta baixa. Amb alçada de 8 m., diàfanes i amb molta llum natural,
façana amb presència i molt visible, ben comunicades amb
AP-7 i C-32. Ref. 3058
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141037

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Finques).

Ref.

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

Finques).

(Comajuan Finques). Ref. 117597.40775

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

Ref.

● MATARÓ Nau en venda de
577m2 molt ben comunicada,
diafan, aprop dels jutjats. Ref.
R 4268
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141271

Finques).

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.

● 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.

● MATARÓ Mata-Rocafonda:
nau en venda de 300 m2 diàfana, amb petit despatx, ideal per
a confecció, a l’entrada de Mataró C-32. Ref. R4185
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141096

Finques).

Ref.

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.

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

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

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

● ARGENTONA -Baró de Viver Pis en venda de 2 habitacions, cuina, mejador, 1 bany,
acabats de qualitat, zona residencial tranquila a un minut del
centre. Párking opcional. Ref. R
4135
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141251

Finques).

Ref.

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

Ref.

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

(Comajuan
117597.136075

(Comajuan
117597.130774

Ref.

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

● 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

Finques).

Ref.

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

● 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

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

● MATARÓ àtic seminou en
venda amb 4 hab. (1 tipus suite), cuina amb galeria, 1 bany,
sala menjador de 25 m2, molt
ben distribuït i amb acabats de
qualitat. Bones vistes i plaça
de pàrquing amb traster. Ref.
2-3420
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.137970

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.

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134871

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

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

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

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

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134881

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

● TARRAGONA av. Andorra,
pis amb ascensor de 2 hab.,
cuina americana, menjador
amb balcó, exterior i molt lluminós. Molt acollidor. Un regal!
Preu 110.000 E. Ref. 277.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139540

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.135798

● 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

● 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. 117570.138168

● 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. 117570.135796

● 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 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
● 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

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137188

LLOGUERS
APARTAMENTS

● 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

● 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. 117570.139543

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138165

● 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

● 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. 117570.139544

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134895

(Finques Lafont). Ref. 130746.141763

● 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

● 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

● 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139539

(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. 117570.134894

(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

● 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. 117570.134882

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138166

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134902

● 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 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

● 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. 117570.134878

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139542

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134897

● 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. 117570.134904

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135799

● 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. 117570.134875

● 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. 117570.134896

● ARGENTONA Centre: apartament de lloguer, 1 hab., balcó, menjador amb sortida a terrassa, cuina amb vitroceràmica i forn, 1 bany. Molt assolellat
i cèntric. Ref. R4139
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
Finques).
Ref.
117597.141090

● 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. 130746.141762

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

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

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

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

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

● 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

LOCALS i NEGOCIS

(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
(Comajuan
117597.141285

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
117597.140823

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial en
lloguer en planta baixa de 300
m 2. molt diàfan i rectangular.
Ref. 3743
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141054

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial de
236m2 en lloguer al centre de
mataro zona comercial i de
pas. Ref. R 4287
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141276

Finques).

Ref.

● MATARÓ -Cerdanyola Local
de lloguer en planta baixa de
50m2, diàfan i amb 1 aseo. Ref.
R 3891
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141237

Finques).

Ref.

● MATARÓ av. J. Recoder, local comercial de lloguer de 100
m2 + soterrani i lavabo, en carrer de molt de pas; apte per a
botiga. Ref. 7-3790
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139727

Finques).

Ref.

● MATARÓ Balanço i Boter
Nau en lloguer de 450m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues.Bones comunicacions Ref. R 30113
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141287

Finques).

Finques).

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
(Comajuan
117597.141232

Finques).

Ref.

● 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
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).

(Comajuan
117597.141266

(Comajuan
117597.141066

Ref.

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.

● MATARÓ zona Jutjats nous,
local de lloguer en planta baixa. Amb instal·lacions, fàcil càrrega i descàrrega. 137 m2. Ben
comunicat. Ref. 30131
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140824

Finques).

Ref.

Ref.

● ARGENTONA nau de 540
m2 en dues plantes amb pati de
475 m2. Molt bona comunicació, accés autopistes C-32 i C60. Ref. 3972
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140852

Ref.

● 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.

● CABRERA DE MAR nau industrial de lloguer de 1.560 m2.
Molt ben comunicada en polígon industrial. Ref. R4249
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141117

Finques).

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.141233

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
d’obra nova de lloguer de
4.400m2 distribuits en 3 plantes. Preinstal·lació de dos molls
càrrega-descàrrega. Ref. 3469
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141044

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial
d’obra nova de lloguer de 735
m 2 amb bons accessos i
excel·lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de 700
m2. Ref. 3658
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140857

Finques).

Ref.

● MARESME nau de lloguer
de 525 m 2 en planta baixa,
alçada 5 m, 2 lavabos, accés
per a camions de gran tonatge.i comunicat amb C-32. Ref.
9-3693
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139716

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial de
lloguer de 450 m2, en planta +
200 m 2 de pati, alçada 8 m.
Nau independent, ben comunicada i bons accessos. Ref.
3773
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140848

Finques).

Ref.

● MARESME nau 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
Finques).

Ref.

● MATARÓ local industrial de
lloguer de 530 m 2 en planta
baixa, alçada 7 m, moll de càrrega - descàrrega per a camions mitjans. Ref. 9-2557
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.124662

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial de
lloguer en planta baixa de
1.165 m2, ideal per a grans superfícies i supermercats. Molta
llum natural i ben comunicada
amb autopistes. Fàcil càrrega i
descàrrega. Ref. R 3851
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141236

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local industrial 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.

● 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

● 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

● 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

● 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

● 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

● 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
117597.141234

● MATARÓ Centre: Local de
100 m2 en planta baixa, ideal
per a comerç o despatx amb
pati de 30 m 2. Disposa de 1
bany, aire condicionat i persiana elèctrica. Per entrar-hi. Ref.
R4018
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141076

(Comajuan
117597.141240

Ref.

Finques).

Finques).

● MARESME Nau industrial
obra nova en lloguer de 790m2
amb bons accessos i
excel.lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de
700m2. Ref. R 3657
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.138995

NAUS INDUSTRIALS

(Comajuan
117597.141244

Finques).

Finques).

● 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. 3955
☎ 93 798 00 50

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

● 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
117597.141239

Finques).

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.140840

(Comajuan
117597.140821

(Comajuan
117597.140853

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.140818

Finques).

Ref.

● MATARÓ Balançó i Boter,
nau de lloguer de 450 m2 diàfana, molta llum natural. Montacàrregues. Bones comunicacions. Ref. 4125
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140849

Finques).

Ref.

● MATARÓ Les Hortes nau de
lloguer de 683 m2 alçada 4.6 m
amb divisions per despatxos i
instal.lació elèctrica, 2 lavabos.
Dos entrades independents.
Ref. 3772
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140847

Finques).

Ref.

● 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
(Comajuan
117597.141241

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).

Ref.

● 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

Ref.

Ref. 0.5038758

● 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

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

Preu màx: xarxa fixa 1,18
euro/min. Xarxa Mòbil 1,53
euro/min. IVA inclòs
Majors 18 anys ATS S.A.
Apt.de Correus 18070
28080 Madrid

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

SERVEIS
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

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141776

(Finques Lafont). Ref. 130746.141744

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139545

Ref. 0.5038762

SOLUCIONA TUS DUDAS DE:
trabajo, amor, salud y dinero

806 544 007
Fijo 1,18 €/min, móvil 1,53 €/min. May. 18 a. AP 3075. 43006 Tarragona.

Tarot de les
Prediccions

● BARCELONA Marina-Caspe buit, 3 hab., exterior.
620 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34

● 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

● WWW.HLAPALOMA.COM
Intimitat i discreció. 42/52 E
sense límit ni recàrrec per
temps. C/ La Paloma, 24. Pàrquing propi
☎ 93 412 43 81

MARILUZ

DETECTIUS
● DETECTIUS TORMO (Luc.
gov. 163) matrimonial i laboral.
☎ 689 097 311 / 972 22 07 49
www.detectiustormo.com
Ref. 0.5029472

● 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

SERVEIS

● 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

● 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

Ref. 0.5038763

(Finques Lafont). Ref. 130746.140768

● 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

RELAX 803

ALTRES

OFICINES i DESPATXOS

● BARCELONA Clot - c/San
Juan de Malta - Edison. Sense
mobles, 2 hab.
550 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708

Ref. 0.5038754

Ref. 0.5038425

● 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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141766

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139549

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139548

Finques).

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

Ref.

(Finques Lafont). Ref. 130746.141775

Finques).

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139546

119292-1040208J

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
117597.139687

● 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).

Ref.

119292-1010866T

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139547

(Comajuan
117597.141252

Finques).

RELAX
● «LLOGUER D´APARTAMENT I HABITACIONS» a
Reus. Si vols passar una estona amb la teva parella, acompanyant o amant, necessites
un lloc discret, higiènic, climatitzat i amb totes les prestacions. Especial per noies independents relax.
☎ 615 383 697
Ref. 0.5038781

119292-1010867T

(Finques Lafont). Ref. 130746.141296

● MATARÓ Local comercial en
lloguer de 60m2, 3 persianes al
carrer, 10,5m de façana. Ideal
oficines o comerç. Zona de
pas. Ref. R 4137
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141061

● 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

103431-1034860A

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

Ref.

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

119292-1040207C

(Finques Lafont). Ref. 130746.140790

Finques).

● 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

103431-1021804®

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

(Comajuan
117597.141257

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

814287-1019005F

(Finques Lafont). Ref. 130746.141177

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

119292-1040206C

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

119292-1016195F
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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

93 227 66 22
BARCELONA

977 25 65 00

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

TA R R AG O N A

CLASSIFICATS

Aquestes targetes
no d o n e n d in e r s ,
però n’estalvien molts
Amb la targeta podeu disfrutar d’una gran varietat de serveis
gratuïts i ofertes 2x1: teatre • cinema • concerts • fires •
esports • parcs aquàtics • parcs infantils • parcs d’atraccions •
excursions • cursets • gastronomia • gimnàs • vídeos • estètica
• serveis socials • viatges • llibres • agendes • anuaris...

El Club del Subscriptor d’El Punt Avui. Tel. 902 22 10 10 (feiners: matí de 8 a 2 i tarda de 4 a 6)
www.clubdelsubscriptor.cat
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Apunts

Sants

Divendres

Mare de Déu de les Neus
Osvald. Rei
Afra. Màrtir

5 d’agost del 2011

El temps

avui.elpunt.cat/serveis/eltemps

SURT
6.50 h

CREIXENT
6 agost

NOVA
30 juliol

ES PON
21.04 h

PLENA
13 agost

■ ONCE

MINVANT
21 agost

Demà

Sorteig 4 d’agost

D
1000
1005

1010
1015

1015

A

D
A

1015

l'Alguer

Nuvolositat i temperatures semblants
Fins a mig matí, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat al litoral i prelitoral sud i al quadrant
nord-occidental del Principat, mentre que a la resta del territori estarà serè o poc ennuvolat per alguns
núvols alts i mitjans. També s’espera algun ruixat al nord-oest de Catalunya i no es descarta algun plugim
al litoral i prelitoral sud, d’intensitat feble. Temperatures semblants, tant les mínimes com les màximes.
La mar: Mar arrissada a marejol a la Costa Brava i costa central i marejol a la Costa Daurada.
Demà: Cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran lleugerament o moderadament més altes a
l’interior i similars al litoral, mentre que la màxima es mantindrà sense canvis importants.

Neu

Vent fluix Moderat Fort

número

ESTACIÓ

Temperatures Pluges (l/m2)
Abans
Màx. Mín. Ahir
d'ahir

Amposta
Banyoles
Barcelona
Berga
El Perelló
El Vendrell
Girona
La Bisbal d'Empordà
La Seu d'Urgell
Lleida
Òdena
Olot
Roses
Sabadell
Tarragona
Tàrrega
Ulldemolins
Vallirana
Vielha
Vila-rodona
Vilassar de Mar
Alacant
Andorra
Castelló de la Plana
Palma
Perpinyà
València
Berlín
Brussel·les
Londres
Madrid
París
Praga
Roma

28.2
31.1
28.6
26.7
31.7
28.6
31.2
30.9
31.2
33.0
32.4
30.3
30.5
31.0
28.8
33.0
33.4
30.5
27.1
28.9
28.9
29
26
31
29
30
30
22
23
21
36
22
22
29

21.7
17.8
20.4
15.0
19.3
18.8
16.7
17.7
14.7
18.3
15.4
15.3
19.6
17.2
20.3
18.9
17.0
19.5
10.8
16.9
21.8
23
11
24
22
21
24
17
16
14
20
18
14
21

0
0
0
1
0
0
0 0.8
0
0
0
0
0 1.2
0 0.1
0
0
0
0
0 0.4
0.1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oclús

Fred

euros

5.857 ................................................................... 200
857 ...................................................................... 20
57 ........................................................................... 6
7 ............................................................... 1,50
1 (desena de miler) .................. 1,50

■ TRIO
Sorteig 4 d’agost

3

0

9

■ SUPER 10
Sorteig 4 d’agost

02
11
41
60

03
16
43
61

05
25
50
65

Diana: 54

06
31
51
66

08
33
54
68

21 22 25
30 44 48

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

Càlid

terminacions

Sorteig 4 d’agost

Temperatures d’ahir i precipitacions d’abans
d’ahir i d’ahir fins a les 20.00 hores.

Calitja Boirina Boira Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta maror

euros

15.857 ................................................ 35.000
15.856 ............................................................... 500
15.858 ............................................................... 500

■ PRIMITIVA

A
Sol Clarianes Núvols alts Ruixats Pluja Ennuvolat Tempesta Pedra

15.857

Temperatures i pluges

Isobàric d’avui
g
al migdia

El joc

Complementari

Reintegrament

38

0

Guanyadors

euros

6
0
5+C
3
5
221
4
12.690
3
256.981

Pot
130.988,11
3.556,24
92,90
8,00

■ 7/39
Sorteig 4 d’agost

D

Anticicló Depressió

04 15 17
19 31 32 36
Reintegrament

3

L’horòscop

avui.elpunt.cat/serveis/horoscop

TAURE
21/04-20/05

BESSONS
21/05-21/06

CRANC
22/06-22/07

LLEÓ
23/07-23/08

VERGE
24/08-23/09

Moments dolços
per a tu, però has
de posar ordre a les
emocions i no confondre passió i sentiments.

La passió s’ha
d’equilibrar amb la
raó; altrament es
poden descontrolar,
i molt, les emocions.

Si no vols cometre
un error, no et precipitis a l’hora de
prendre cap decisió
que impliqui canvis
radicals per a tu.

Els problemes emocionals t’afecten
menys, perquè te’n
saps distanciar a
temps. Això anirà
bé a un amic teu.

És possible que el
dia sigui força mogut, busca la manera de no posar-te
nerviós i faràs la feina ben feta.

Deixa a un costat la
gelosia i confia en la
parella, en aquests
moments necessita
que estiguis amb
ella.

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

Si necessites una
estratègia per equilibrar la teva economia, serà un dia
molt bo, només t’ho
has de proposar.

No siguis cap quadrat i accepta que
tu també pots fer
les coses malament.
Si has de demanar
perdó, fes-ho.

Si has tingut un petit desengany amorós, no et tanquis
en la teva persona,
gira full i comença
de nou.

Si no mostres interès per la persona
que t’agrada, arribarà un moment en
què tot s’acabarà.
Fes un esforç.

Amb el teu talent
jovial i l’optimisme
contagiaràs la gent.
Els teus amics estan acostumats a
això.

Els compromisos et
poden esgotar tant
psíquicament com
físicament. Obliga’t
a descansar una
mica.
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euros

–
17.207,88
115,88
10,00
1,00

■ LOTO 6/49
Sorteig 3 d’agost

02 10 11
39 47 49
Complementari

Reintegrament

19

5

814287-1033103V

ÀRIES
21/03-20/04

Guanyadors

7
0
6
1
5
99
4
1.666
Reint. 16.000

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.

Jòquer 579037

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
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Serveis i oci

www.avui.cat/serveis/entreteniments

Efemèrides Jordi Soler / Toni Strubell

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

왘1796. La batalla de Castiglione. A la ciutat italiana de

왘1435. Una esquadra genovesa venç la catalanoaragone-

Castiglione delle Stiviere, les tropes franceses de Napoleó Bonaparte, André Masséna i Charles Augereau van
derrotar les austríaques de Peter Quasdanòvitx i Dagobert von Würmser. L’endemà, els austríacs es van retirar
al Tirol per intentar reorganitzar-se. De fet, la batalla de
Castiglione va ser un seguit de combats que es va allargar cinc dies, durant els quals Würmser va perdre 21.000
homes: 6.000 entre morts i ferits, i 15.000 fets presoners. El nom de la batalla va ser inscrit a l’Arc de Triomf
de París. La victòria francesa va posar fi a l’amenaça austríaca sobre Itàlia. / Imatge: http://upload.wikimedia.org

sa en la batalla de Ponça, a la mar Tirrena, i fa presoner
el rei Alfons IV el Magnànim i els seus germans, els infants Joan i Enric.
왘1772. Tractat de Sant Petersburg, que ratifica el primer
repartiment de Polònia entre els seus països veïns.
왘1835. Revolta popular a Barcelona per les insuficients
reformes introduïdes pel govern a l’Estatut Reial, durant
la qual els insurrectes assassinen el general Bassa.
왘1962. Mor l’actriu de cinema nord-americana Marilyn
Monroe (Norma Jean Baker), sota la sospita que s’hauria
suïcidat ingerint barbitúrics.

Escacs Joan Segura (10028)

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

Negres juguen i guanyen.
La posició del rei blanc al
racó, sense moviment, és
desesperada. Aquest fet és
aprofitat de manera
mestrívola per les negres.
Partida Boer - Poel.
Holanda 2004. Com
continuaríeu?

La tira Joan Tharrats

joantharrats@hotmail.com

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

尺 居尯居
居 居 屁
居屃居 屁 屁
屁 居 居 居
尳居 居屄居屄居
居 居 居屄居
居 居 居 层
居 居 居尻尲尰
居

居

Sudoku Nekane Igande

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

NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

NIVELL ALT

Solucions d’ahir

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

Escacs (10027)
1...A7A +;
2.R3A - A8CR;
3.R3C (si 3.R4R - D7R mat)
3...D7A +;
4.R3T - D7T 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 (6.463)

www.olissip.com

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

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

Horitzontals:
1. Ullades de través. Causades o
caracteritzades per aftes. 2. Agrupació
natural d'individus. Fa un mos a mitja
tarda. A finals octubre. 3. Fum sense
foc. Ibèriques de la península. Cossi
per fer la bugada. 4. No deixa passar
la llum. Imatge d'una moneda o
medalla. Atura la marxa del cavall. 5.
Talla allò que sobra. Demanis allò que
creus de justícia. 6. Nota musical
possessiva. Si no te'l fa és que no et
satisfà. Molts han embogit per ell. Un
dels deu primers. 7. Àvies. Antics
individus establerts al poble de
Britània. 8. Ganxo de carnisser.
Expel·lir el semen. Berenar londinenc.
9. Enmig del canal. Tres a la moda.
Vocals daurades. El centre del disc.
10. Enmig de la Meca. Reis de països
petits. Quantitat que expressa relació
entre magnituds. 11. Allò que hi ha
allà. Mossegada curta. No trobaràs
cap cafè com aquest. Quart minvant.
12. Robat d'amagat. Especialistes de
l'aparell excretor. 13. Oca escuada. Ens
quedem ben abaltits. Lligat de troncs.
14. Agiti bruscament. Explotació
agrària. Ocell egipci sagrat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Verticals:
1. Modifiquis el bany i la cuina que són
d'origen. Esperits mitològics
escandinaus. 2. Descripció del caràcter
d'un personatge. Tanca els ulls per
dormir. 3. Recobert de greix. Moneda
nipona. El cap de l'àrbitre. Centúria
romana. 4. La part de darrere del molí.
Resistir el temporal a alta mar. Molt
tibat. 5. Gairebé laic. Delicte contra sa
Majestat. Procedeixi de no sé on. 6.
Un parell de corbes. Opinions de les
ovelles. Petits parents dels llops. 7.
Burla injuriosa. Títols per als qui
assoleixen la il·luminació. El centre de
Roma. 8. Lleuger i molt vaporós.
Guarnit per les vores. En fa la criatura
que alcem. 9. Couria el llom a la paella.
Et mantinguis a flor d'aigua. 10. Posin
ben tibant quelcom flexible. Un menjar
de gallines. El de guerra és un
pseudònim. 11. En quin lloc. Una que
pluralitza. Ens pot fer servei. Itàlia. 12.
Coneix com fer un pas enrere. Color
amb què hom tenyeix. Aspre al
paladar. 13. Euskadi. Que és en aquest
món, de veritat. Alegre i festiu. 14.
Membranes que contenen sèrum.
Sacsegis a banda i banda.

NIVELL ALT

Encreuats( (6.462)
)

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

Cinema en
català

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

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

Barcelona

El origen del planeta de...

■ ALEXANDRA

Harry Potter y las reliquias...

16.00-17.00-18.15

19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00
16.15-19.00-22.00-00.45

La víctima perfecta
Linterna Verde

Kung Fu Panda 2

Bébés

14.15

La víctima perfecta

Cirkus Columbia

14.05

Linterna Verde

Del poder (V.O.S.E)

14.20

Linterna Verde

22.00-00.30

Paul

El fin es mi principio

10.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Templario

El hombre de al lado

16.20-18.20-20.20-22.20

El mundo es grande y la felicidad...

16.00-18.05

16.40

20.30-21.30-22.45-01.00
Harry Potter y las reliquias...

12.15

Barcelona, abans que el temps...

18.40-20.45-22.50-01.00
16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-00.45

Los pitufos

17.00-19.15

En un mundo mejor

11.55

Medianoche en París

Hombres sincronizados (V.O.S.E)

10.10

Paul

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

12.10

Templario

La oportunidad de mi vida

16.05-17.55-19.45-22.25

Made in Hungría

16.25-18.30-20.35-22.40

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)
Silencio de amor

11.20

16.00-18.00-20.00-22.00

The Beatles: Love (Cirque... (V.O.S.E)

13.40

Una mujer en África

10.15

Vivir de la luz

10.20-20.10-22.15

Rbla. Catalunya, 90. Metro L3-L4 Pg. de Gràcia. 93
215 00 26. www.cinealexandra.com. Dimecres no
festius dia de l’espectador

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

10.30-13.45-17.00-20.20

20.00-00.50
22.20

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

■ CINESA DIAGONAL MAR 3D

■ ARENAS DE BARCELONA
MULTICINES
22.15-00.40

La prima cosa bella

16.30-19.10-22.00

La víctima perfecta

16.20-18.15-20.20-22.30

16.00-18.15-20.30

El origen del planeta de...

16.00-16.30-17.00-18.15

Linterna Verde

20.15-22.30-00.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.05-20.10

Los pitufos

16.15-18.15

Paul

20.10-22.15-00.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.15-00.40

Templario

16.15-19.15

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

■ ARIBAU CLUB

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

La víctima perfecta

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Medianoche en París

01.00

Paul

20.20-22.40-01.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

00.25

Templario

20.00-22.30

Transformers 3

16.00-19.00-22.00-01.00

16.05-18.05-20.05-22.05-00.40

Linterna Verde

16.15-19.15-22.15-00.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.05-20.10

Paul

22.15-00.40

Templario

20.00-22.20-00.45

Av. Diagonal, 208. Metro L1 Glòries. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

■ GRAN SARRIÀ MULTICINES

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 26 22 09.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Capitán América: El primer...

■ CINESA HERON CITY 3D

El caso Farewell

16.15-19.15-22.15-00.40

Amigos

El hombre de al lado

20.20-22.30-00.40

Bad teacher

22.45-00.50

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00-00.40

La prima cosa bella

17.00-20.00-22.30-01.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40
16.15-19.00-22.00-00.45

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30-01.00

16.05-18.10-20.20-22.25-00.40
16.15-19.15-22.15-00.40
20.15-22.25-00.40
16.00-18.10

Pequeñas mentiras sin importancia...
Un cuento chino

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.10-18.15
17.00-19.15-22.00-00.10

Paul

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Templario

16.20-19.20-22.30-01.00

■ BOSQUE MULTICINES

Transformers 3

Amigos

Pge. Andreu Nin, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

20.30

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00-00.40

El origen del planeta de...

16.10-19.10-22.10-00.45

■ CINESA LA MAQUINISTA 3D

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00-00.45

Amigos

Linterna Verde (V.O.S.E)

11.40-14.10-16.30

Medianoche en París (V.O.S.E)

16.00-18.15-20.30

16.10-19.10-22.00-00.30

Paul (V.O.S.E)

20.30-22.45-00.50

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

■ PALAU BALAÑA MULTICINES
Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

21.45-23.45

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.

16.00-18.05-20.10-22.15-00.30

Linterna Verde

19.00-21.30-23.45
22.45-00.50

16.00-19.00-22.00-00.30
16.00-18.05

22.45

Delfines y ballenas 3D- Gigantes...

13.30-19.00

Egipto. Secreto de las momias...

21.00

Gigantes del océano 3D- Dinosaurios...

12.30-15.00

16.00-17.00-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30

Piratas del Caribe 4 (V.O.S.E)

Moll d’Espanya, s/n. Port Vell. 93 225 11 11. 93 225
11 11. Golfes divendres, dissabtes i vísperes de
festius.

■ LAUREN GRÀCIA
Els barrufets

16.00-18.10-20.20-22.30

20.00

Senna (V.O.S.E)

00.50
11.30

16.00-18.00-20.10-22.20-00.30

■ LAUREN HORTA

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00-00.30
16.00-18.05

El origen del planeta de...

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Los pitufos

17.00-19.15-22.00-00.01

La víctima perfecta

Paul

16.00-18.15-20.30-01.00

Linterna Verde

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

01.00
20.20-22.40

Transformers 3

22.10

Pg. Potosí, 2. Metro L1 Sant Andreu. 902 23 33 43.
wqrnerlusomundo.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ CINESA MAREMAGNUM 3D

Harry Potter y las reliquias...

Paul

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

16.05-22.35

La oportunidad de mi vida (V.O.S.E)

20.25-22.40

Un cuento chino

Harry Potter y las reliquias...

20.00-22.30

Kung Fu Panda 2

16.00

La víctima perfecta

18.15-20.15-22.15

Linterna Verde

18.00-20.20-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.30

Los pitufos

15.45-17.45

Los pitufos

16.10-18.20-20.30

Paul

20.30-22.40

Templario

22.40

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12.
www.multicinesabrera.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

18.15-20.30

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

Altafulla
■ MCB ALTAFULLA

16.30-19.15-22.00

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

■ VERDI PARK HD

Capitán América: El primer...

17.45-20.00-22.15-00.30

Capitán América: El primer...

18.00-20.15-22.30-00.45

Cars 2
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
Linterna Verde
Los pitufos

22.20

Paul

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

16.10

Templario

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.

20.10-22.30-00.50
18.10-20.20-22.30-00.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

La semilla del diablo (V.O.S.E)

19.05-22.00

18.00
18.10-20.20-22.30-00.40

18.15-20.15
17.45-20.00-00.30
22.15-00.40
22.20

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651
421.

Amposta
■ AMPOSTA

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

16.00-18.05-20.15-22.30

Bad teacher

El hombre de al lado

16.00-18.05-20.15-22.30

Capitán América: El primer...

22.00
17.45-20.00-22.15

El origen del planeta de...

18.00-20.00-22.00

17.00-19.30-22.25

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.15-22.30

Harry Potter y las reliquias...

17.30-20.00-22.30

Silencio de amor (V.O.S.E)

La víctima perfecta

18.30-20.30-22.30

16.00-18.00
16.00-18.05-20.10-22.30
18.15-20.20-22.25

Templario

19.50-22.10

Pg. Maragall, 415-417. Metro L5 Horta. 93 429 42 72.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00-00.40

■ LAUREN UNIVERSITAT

17.00-20.30-22.30-01.00

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00-00.20

Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...

16.10-18.20

16.00
15.45-18.00-20.20-22.40

Cars 2

16.15-19.00-22.00-00.40
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El origen del planeta de...

20.05-22.10

20.15-22.30

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-19.00

17.00-19.30-22.00

16.00-18.05

16.40-19.10-22.00

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de...

Abrera

16.20-18.20-20.25-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

12.00

Salvador Espriu, 61. Metro L4 Ciutadella-Vila. 902
22 09 22. www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

16.00-18.30-21.00

16.15

16.15-18.25-20.35-22.45

14.00-16.00-18.15

X-Men: Primera generación (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

16.10-18.10-20.15

16.00

Win win (Ganamos todos) (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.20-22.35

16.45-19.20-22.15

14.00-16.00-18.00

Un cuento chino

Vivir de la luz (V.O.S.E)

22.10

Un cuento chino (V.O.S.E)

16.00-18.20-20.30-22.35

El caso Farewell (V.O.S.E)

Cars 2

Transformers 3 (V.O.S.E)

■ ABRERA

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

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

20.00-22.30

16.10-18.15

19.25-22.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

00.50

Templario (V.O.S.E)

20.25-22.30

16.10-18.15-20.20

Harry Potter i les relíquies...

23.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!... (V.O.S.E)

Cars 2

Capitán América: El primer...

21.30
00.45

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.05-18.10-20.15-22.15

■ URGEL

La víctima perfecta

Los pingüinos del Sr. Poper...

La prima cosa bella (V.O.S.E)

17.15

22.25

19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00

16.10-18.30-20.35-22.30

El mundo es grande y la felicidad... (V.O.S.E) 16.00-18.05

16.00

16.20-18.20-20.20-22.20

El origen del planeta de...

El hombre de al lado

Viaje mágico a África

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20

16.00-18.10-20.25-22.35

Océano salvaje

La prima cosa bella

Los pitufos

20.40-22.40
El caso Farewell (V.O.S.E)

16.10-18.20-20.30-22.35

17.00-20.00-22.30-01.00
16.00-18.10

16.15-18.25

Las manos en el aire (V.O.S.E)
20.00

16.15-19.00-22.00-00.40

Cars 2

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.05-22.05

Capitán América: El primer...

16.05-18.10-20.15

■ RENOIR FLORIDABLANCA

La prima cosa bella (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

Rda. General Mitre, 38-34. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

El origen del planeta de...

20.10-01.00

22.10-00.30

16.05-18.10-20.05-22.05

22.00-00.40

16.00-18.15

15.45-17.45-19.45

16.00-18.05-20.10-22.15

16.00-19.00-22.00-00.40

Cars 2

19.00

La víctima perfecta (V.O.S.E)

El hombre de al lado

Linterna Verde

20.30

La prima cosa bella (V.O.S.E)

20.05

Sin identidad

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

Linterna Verde

Bad teacher

16.30-18.15-20.05

Los pitufos

■ RENOIR LES CORTS

Bad teacher

22.40-00.50

11.45

16.00-19.00

La oportunidad de mi vida 16.00-18.05-20.10-22.15-00.40

Amigos

Kung Fu Panda 2 (V.O.S.E)

El caso Farewell (V.O.S.E)

17.00-19.30-22.00-00.00

■ CINESA DIAGONAL 3D

22.00

22.00-00.50
16.10-18.15-20.20-22.25-00.40

Linterna Verde

c. Girona, 175. 93 11845 31. Metro Verdaguer (L4 i
L5). Diagonal (L5).

14.00

Harry Potter y las reliquias...

16.10-19.10-22.10-00.40

16.00-18.10-20.20-22.25-00.40

16.00-18.05-20.10-22.15

17.30-19.30-22.00

Inside Job (V.O.S.E)

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

Cena de amigos

Castillo encantado

Silencio de amor

16.10

Templario

■ IMAX PORT VELL

17.00-22.00

15.30-16.45-18.15-19.30-21.00-22.15-00.00-00.50

Betty Anne Waters

16.00-19.00-22.00-00.45

Harry Potter y las reliquias...

11.20-13.40-16.00

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 11.20-12.30-14.00

■ NÀPOLS

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

18.20-20.20-22.20

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

18.15-20.30-22.45-00.50

■ GLÒRIES MULTICINES

16.00-18.00-20.00-22.00-00.00

Pequeñas mentiras sin importancia...

16.00-18.00-20.00-22.00

16.20-19.15-22.00-00.30

Linterna Verde

Made in Hungría

Circuit Festival 2011 (V.O.S.E)

19.15-21.45-00.00

16.00-19.00-22.00-00.45

La víctima perfecta

19.45

El hombre de al lado 11.30-13.45-16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

Confucio

■ MALDÀ

El origen del planeta de...

16.30-18.30-20.40-22.50-01.00

La oportunidad de mi vida 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

■ CINEMES GIRONA

11.30-14.00-16.30

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

La víctima perfecta

16.00-18.05-20.10-22.15

16.00-19.00

El caso Farewell (V.O.S.E)

Sólo una noche (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.10-22.15

Rbla. del Prat, 16. Metro L3 Fontana. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

21.30

Sin identidad (V.O.S.E)

La oportunidad de mi vida

Templario

12.00

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

20.00-22.10-00.35

Cena de amigos

22.25-00.45

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

16.00-18.05-20.10

Fast and furious 5

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.30

Pelai, 8. Metro L1-L2 Universitat. 93 412 50 60.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00

22.20-00.45

Paul

Los pitufos

Els barrufets

Betty Anne Waters

11.30-14.00-16.30

16.10-19.05-22.00-00.40

16.00-17.00-18.15

16.05-18.10-20.15-22.20-00.45

Cars 2 (V.O.S.E)

16.05-19.05-22.05-00.40

El origen del planeta de...

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

11.30

16.10-18.20-20.30

El origen del planeta de...

16.00-18.15-20.30

Un cuento chino

Cars 2 (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

Cars 2

Pequeñas mentiras sin importancia...

Los pitufos

20.00-22.30-00.50

17.00

16.00-18.00

Capitán América: El primer...

16.10-19.05-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

19.12-00.15

16.45-19.15-22.00

Betty Anne Waters

16.10-18.15-20.20-22.30

Capitán América: El primer... (V.O.S.E) 12.00-14.30-17.15

Kung Fu Panda 2

16.00-18.00-20.00

■ ARIBAU MULTICINES

19.25-22.10
17.00-19.45-22.15

Harry Potter y las reliquias...

Medianoche en París

22.00

Harry Potter y las reliquias...
Linterna Verde

16.00-19.00-22.00-00.45

Los pitufos
Templario

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

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.30-22.00-00.30

16.00-19.00-22.00-00.40

22.20

21.00-22.00-00.40

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

16.30-18.30-20.30-22.30-00.40

Confucio

17.00-20.00-22.30-01.00

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Els barrufets. Tarragona: Ocine

Heron City 3D, Lauren Gràcia. Lleida:
JCA Cinemes Alpicat. Sabadell:
Imperial Acec.

Un cuento chino
16.10-18.15-20.20-22.30

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

Linterna Verde

16.45-19.15-22.00

El origen del planeta de...

El caso Farewell

Els barrufets. Barcelona: Cinesa

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.

16.15-18.00-19.00

Linterna Verde

La víctima perfecta

16.00

Capitán América: El primer...

16.15-19.15-22.15-00.40

16.00-19.00-22.00-00.45

22.45-01.00

Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

Beginners (principiantes)

16.00-19.00-22.00-00.40

Harry Potter y las reliquias...

16.05-18.10-20.15

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

El caso Farewell

■ COMEDIA

Capitán América: El primer...

19.30-20.40-22.00-22.15-23.00-00.30-00.45

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

■ CLUB COLISEUM

16.15-18.15
22.15

18.30-20.30-22.40-01.00

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

22.45-00.45

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de... 16.00-16.30-17.00-18.20-19.00

Los pitufos

Bad teacher
Betty Anne Waters

16.00-00.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

Amigos

19.00-19.30-20.30-21.30-22.00-22.45-00.01-00.20-01.00

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

Bad teacher

22.30

Cars 2
12.00-15.30-18.30

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

16.45-19.30-22.30
16.10-18.20-20.30-22.40

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.15-22.30

Verdi, 32. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.
www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ YELMO CINEPLEX ICARIA
Bad teacher (V.O.S.E)

15.30-17.30-19.30

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

13.45-16.00-18.15

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

12.30-15.10-17.30

20.30-22.45-00.50
Blackthorn (Sin destino) (V.O.S.E)

11.45-13.45

17.30-19.30

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

18.00-20.10-22.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

18.30-20.30-22.30

Templario

18.15-20.15-22.15

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
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Cinemes

Cinema en
català

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

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

Arenys de Mar

Cambrils

■ CINES ARENYS 3D

■ RAMBLA
Harry Potter y las reliquias...

Capitán América: El primer...

18.15-20.30-22.45-01.00

Cristòfor Colom, 30 (Ptge. Rbla. Jaume I). 977 79
45 79.

18.00
18.00-20.20-22.40-01.00

El origen del planeta de...

18.00-20.20-22.40-01.00

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

18.00
18.00-20.15-22.30-00.45

Linterna Verde

20.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.30-22.30-00.45

Los pitufos

Lauren Gràcia. Lleida: JCA Cinemes
Alpicat. Manresa: Bages Acec.
Tarragona: Ocine Les Gavarres.

XXI Acec. Vic: Vigatà.

22.30

22.30-00.45

Templario

22.30-00.45

Centre Comercial Muvisa. 902 10 10 08. .

■ MEGACINE

Lleida

■ ESBARJO-VERDI
Un cuento chino

■ JCA CINEMES ALPICAT

21.00

Bad teacher

20.10-22.00-23.45

Blitz

19.50-21.40-23.40

Castelldefels

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.25

■ FILMAX CASTELLDEFELS ACEC

Capitán América: El primer...

16.35-18.50-21.10-23.30

C. Lluís Llibre, s/n. www.esbarjo-verdi.cat.

22.35-00.45

20.30-22.30-00.15

Bad teacher

16.30-19.00-22.00-00.30

Capitán América: El primer...

17.00-19.45-22.15-00.40

16.15-16.30-19.00

19.15-20.15-22.00-22.15-22.40-00.30-00.40
Cars 2

16.00-18.15

El origen del planeta de...

16.15-17.15-18.30
19.30-20.35-22.00-22.50-00.15

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.25

Harry Potter y las reliquias...

19.45

Jackboots on Whitehall

16.30-22.00

Kung Fu Panda 2

16.10-18.00

La prima cosa bella

22.15-00.45

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.30-00.20

Linterna Verde

16.30-19.30-22.00-00.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.10-20.10

Los pitufos

16.00-18.10

Los pitufos

16.10-18.15-20.25-22.30-00.35

Paul

18.45-20.20-20.45-22.30-22.45-00.40

Linterna Verde

22.00-00.15

Transformers 3

20.45-23.30

‘Capitán América: El primer Vegnador’

20.15-22.15-00.15
16.00-18.15-20.30-22.45-00.50
16.15-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.10

Cars 2

Los pitufos

16.30-18.30-20.30

Harry Potter y las reliquias...

17.15-19.45

El origen del planeta de...

Paul

20.00-22.00-00.15

Kung Fu Panda 2

Los pingüinos del Sr. Poper...

Templario

22.30-00.40

Av. Canal Olímpic nº24.

■ CINEMES METROPOL

17.30

18.30-21.15-00.00

Los pitufos

Kung Fu Panda 2

Un cuento chino

20.00

Paul

Templario

16.15-18.30-20.40

Linterna Verde

20.00-22.15-00.30

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

16.35-18.45-20.45-01.05

Linterna Verde

22.40-01.00

17.00-19.00-21.00-23.00-01.05

Los pitufos

16.25-18.35-20.40

Los pitufos

20.00-22.45-01.10
22.00-01.00
22.15-01.00

Barberà del Vallès

Capitán América: El primer...

17.30-20.15-22.55

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

■ YELMO CINEPLEX BARICENTRO

El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2

15.45-16.15-18.30

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15

Linterna Verde

16.35-18.35-20.35-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.45-18.45-20.45-22.45

17.00-22.15
16.15

La víctima perfecta
Linterna Verde

18.30-20.30-22.30
18.00-19.30-20.15-22.00-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.00-18.15

Los pitufos

16.15-18.15-20.00

Paul

16.40-18.40-20.40-22.40

Templario

22.55

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.
Dimarts no festius dia de l’espectador

16.00-17.00-18.15-19.15-20.30

Paul

20.30-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.40

Templario

22.30

El origen del planeta de...

22.30

■ BRISAMAR

Inside Job (V.O.S.E)

22.30

El árbol

Calafell
Capitán América: El primer...

17.30-20.00-22.30-00.45

Capitán América: El primer...

18.00-20.20-22.40

Cars 2
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta
Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Paul

18.00
18.10-20.20-22.30-00.40
20.10-22.40
18.30-20.30-22.30-00.30
18.10-20.20-22.30-00.40
18.20-20.20
18.10-20.15-00.30
22.30-00.40

Templario

22.20

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

■ MOZART

22.00
22.00

Un cuento chino

19.30

Cornellà de Llobregat

Ctra. C-51, Girona. Pol. El Ramassà. 902 10 10 08.
Dimarts no festius ni vigílies de festius dia de
l’espectador.

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.20

El origen del planeta de...

16.10-18.20-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

20.00

La víctima perfecta

16.20-18.10-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.35

Los pitufos

16.30-18.35-20.35

16.00-19.00-22.00-00.30

Capitán América: El primer...

17.50-20.15-22.40-01.00
16.10
16.00-18.15-20.15

La víctima perfecta

16.30-19.00
20.25-22.30-00.40

Linterna Verde

15.50-18.05

Linterna Verde

22.40-00.50
16.00

Los pitufos

15.50-18.00-20.15-22.25-00.40

Los pitufos

16.15-18.20-20.30

Paul
Templario

22.00-00.20

Pol. Les Mates. 977 66 07 78. www.ocine.es i
www.publicinet.net. Programació subjecta a canvis.

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00-00.35

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30-01.00

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.25-22.40-00.55
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

17.10
20.05-22.05-00.01

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.20-18.20

Amigos

Centre Comercial Barnasud. 93 638 15 57.

16.00-18.05-20.15-22.25-00.40

Paul

20.20-22.20-00.25
16.15-19.00-22.00-00.45

Capitán América: El primer...

22.50-01.15

18.45-20.45-22.45

Cars 2

Los pitufos

15.30-17.00-21.00

El origen del planeta de... 16.25-18.35-20.45-22.55-01.10

16.15-18.25-20.30

El origen del planeta de...

17.25-19.15-22.10-00.50

Harry Potter y las reliquias...

16.20-19.20-22.20-01.00

16.20-18.20

Bad teacher

22.45-01.00

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00-00.40

16.00-18.00-20.15-22.30

Capitán América: El primer...

17.30-20.00-22.30-01.00

La víctima perfecta

20.15-22.30

Cars 2

Los pitufos

16.00-18.00

El origen del planeta de...

16.00-18.20
16.10-17.20-18.20

L’ Hospitalet de Llobregat

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

■ CINESA LA FARGA 3D

Linterna Verde

La víctima perfecta

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

El origen del planeta de...

17.00
20.40-22.45-01.00

16.30-18.25-20.20-22.45-01.00
16.00-18.15-20.30

Linterna Verde

22.30-00.50

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

Los pitufos

16.30-18.30-20.30

22.35-01.00

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.10-19.10

La víctima perfecta

20.25-22.35

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.05-18.20
16.05-18.10-20.20-22.25

Paul

22.00

Paul

16.10-18.10

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

22.45-01.00
20.10-22.30-00.50

Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

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

Mataró

Granollers
■ OCINE
Bad teacher

16.15-18.15
16.45-18.45-20.45-22.45-00.45

Capitán América: El primer...

15.45-18.00-20.20

Capitán América: El primer...

16.00-18.30-21.00-00.00

22.40-01.00

Amigos

22.00

16.00-19.00-22.00-00.45

Bad teacher

Capitán América: El primer...

16.45-19.30-22.30-01.00

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00-00.40

16.00-18.15

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30-01.00

Cars 2
El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15

19.30-20.30-22.00-22.45-00.15-01.00
Harry Potter y las reliquias...

01.00

Cars 2

16.00-18.15

El origen del planeta de...

16.45-19.15-22.30-01.00

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

16.00-17.00-18.15

19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00

20.30-22.30-00.30

Harry Potter y las reliquias...

16.30-22.00-00.40

La víctima perfecta

16.45-18.45-20.45-22.45-01.00

Harry Potter y las reliquias...

19.20

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

La víctima perfecta

16.00-18.05-20.10-22.15-00.30

Linterna Verde

20.00-22.15-00.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15

Linterna Verde

17.00-19.30-00.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.00-00.00

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-01.00

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30-01.00

Los pitufos

17.00-19.15-22.00-00.15

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Paul

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
00.30

■ CINESA MATARÓ PARC 3D

Capitán América: El primer...

22.15-00.15

16.50-18.50-20.50-22.50-01.05
17.15-20.00-22.50-01.15

El origen del planeta de...

Bad teacher

X-Men: Primera generación

16.30-19.30-22.25-01.10

20.20-22.30

Los pitufos (V.O.S.E)

17.30-20.00-22.30

Capitán América: El primer...

Amigos

■ CINEMES FULL HD

Capitán América: El primer...

16.30-18.30-20.30-22.45

La prima cosa bella

■ BAGES ACEC

■ KURSAL ACEC

■ FILMAX GRAN VIA ACEC

Av. Argentina, 21. 93 376 27 94. Dimecres no festius
dia de l’espectador.

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.20-22.40

La oportunidad de mi vida

18.20

Los pitufos

22.50

El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 19.40-22.20-00.45

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

■ ATLÀNTIDA ACEC

Pg. Pere III, 50. 93 874 55 66.

■ OCINE

■ CINESA BARNASUD 3D

■ PISA ACEC
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20.20-22.30-00.45

19.50-20.30-22.20-22.40-00.40-01.00

Gavà

El origen del planeta de...

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

Templario

Manresa

Harry Potter i les relíquies...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Medianoche en París

Bad teacher

Calella

El Vendrell

Harry Potter y las reliquias...
22.30

Av. Brisamar, 8. 977 66 04 54. Dijous no festius dia
de l’espectador.

■ CALAFELL

22.30

20.30-22.25-22.45-00.30-01.00

■ CASAL

Coma-ruga

■ CATALUNYA

Un cuento chino

El origen del planeta de...

C. Hospital, s/n. 973 530 264.

Berga

18.00-20.20

Cars 2

Cervera
Bad teacher

Centre Comercial Baricentro. 93 729 22 08.

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Igualada

■ LA CALÀNDRIA

16.50-18.50-20.50-22.50

Kung Fu Panda 2

El Masnou

20.25-22.25

La víctima perfecta

Harry Potter y las reliquias...

16.30-18.30-20.30

Paul

16.15-18.20-20.30-22.35-00.40

16.00-18.00
16.10-18.10-20.30

16.25-18.25

19.30-21.00-22.15

19.15-20.30-21.45-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.55-01.15

Transformers 3

16.45-16.55-22.30

16.05-17.55

18.00-20.00-22.00

Transformers 3

Jackboots on Whitehall

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.40-00.40

La víctima perfecta

23.00-01.15

Harry Potter y las reliquias...

16.35-18.25-20.10-22.00-00.00

La prima cosa bella

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.00-17.00-18.30

16.25-18.25-20.20

Paul

22.15-00.30

Piratas del Caribe 4

Templario

16.00

15.40-17.30-19.25-21.15-23.10

16.10-18.10-20.10

16.30-19.15-22.30

Capitán América: El primer...

21.30-23.20

Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos

16.00-17.50-19.40

18.30-20.20-20.40-22.30-22.45-00.40-00.50

16.10-18.30-20.45-23.00-01.15

Los pitufos

19.00-20.20-21.00-22.20-23.00

15.50-18.00-20.05-22.10-00.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15-20.25-22.40-01.10

22.30

20.45

Linterna Verde

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

Bad teacher

16.45-18.30-20.15-22.00-23.45

Linterna Verde

20.00

16.20-17.00-18.20

22.20

La víctima perfecta

Los pitufos

La prima cosa bella

Cars 2

Harry Potter y las reliquias...

16.00

Cena de amigos

■ EL PUNT ACEC

18.40-23.20

Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Cerdanyola del Vallès

16.20-21.00

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.00-21.00-23.00-01.00

22.30

Rambla Marisol, 23.

16.00-18.10
16.00-16.20-18.10

16.50-18.45-20.35-22.25-00.15

Harry Potter i les relíquies...

La víctima perfecta

Amigos

18.15-20.15-23.45

Templario

21.45-22.30-23.05-23.45-00.30
Els barrufets

16.30-19.15

La víctima perfecta

15.50-16.30-17.05-17.50
18.30-19.05-19.50-20.30-21.05

16.00-16.45-18.10

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.05

El origen del planeta de...

16.00-18.00

El origen del planeta de...

00.55

Capitán América: El primer...

Cars 2

22.30-00.40

Capitán América: El primer...
Cars 2

Amigos

22.00

C. Lleida, 2. 973 575 188.

Cardedeu

Betty Anne Waters

Badalona

de Gramenet: Cinema City.

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

18.00-20.15

Paul

Passi el que passi. Santa Coloma

■ PLANELL

18.00-20.20-22.40-01.00

El caso Farewell

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Terrassa: Segle

Linyola

Capitán América: El primer...
Cars 2

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Barcelona:

Templario

20.15-22.30-00.45

17.15-19.45-22.30-00.45

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

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

20.30-22.45-01.00
22.45
20.00-22.30

Estrasburg, 5. 902 33 32 31. Dimecres no festius dia
de l’espectador.Venda anticipada: 902 33 32 31 i
www.servicaixa.com
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‘El mundo es grande
y la felicidad está a
la vuelta...’

‘Templario’

James Purefoy i Kate
Mara en una escena
del film

Drama dirigit per
Stephan Komandarev

Montcada i Reixac

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.00

■ CINES MONTCADA

Los pitufos

16.00-18.15-20.30

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45

Paul

El origen del planeta de...

16.30-18.30-20.30-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.30

Francesc Macià, 39. 902 10 10 08.
www.publicinet.net o www.gna.es/cinema. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.30

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30

Templario

22.30

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 39
29. www.cinesmontcada.com.

22.45

Sant Andreu de la Barca
■ ATRIUM 3D
Capitán América: El primer...

16.30-19.00-22.00-00.20

Capitán América: El primer...

17.15-19.45-22.30-00.45

Reus

Harry Potter y las reliquias...

■ LAUREN

La víctima perfecta
17.00-19.45-22.25
16.00-18.20-20.25

El origen del planeta de...

16.15-18.25-20.30-22.35

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.25-22.10

La prima cosa bella

20.20-22.30

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...
Los pitufos

16.15-18.20

Camí de Valls, 79. 977 75 44 84. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Los pingüinos del Sr. Poper...
16.00-18.15-20.30-22.45

Un cuento chino

16.00-18.15
16.00-18.15-20.30-22.45
16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45
20.30

Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Capitán América: El primer...

19.00-22.00-00.15

Capitán América: El primer...

21.30-00.00
18.30
18.30-20.30-22.30-00.30
19.00

Linterna Verde

20.30-22.30-00.30

Linterna Verde

22.15-00.15
19.00
18.30
20.30
22.00-00.15

Sevaro, 4. 977 50 04 12. www.ocine.es i
www.publicinet.net.. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Dimecres no festius dia de la parella.
Venda anticipada: 902 17 08 31 i www.servicaixa.com.
Programació subjecta a canvis.

■ IMPERIAL ACEC

El origen del planeta de...

22.15
16.00-19.00-22.00
16.15-19.15-22.15
16.00
18.15-20.30-22.45
16.00-18.15-20.30-22.45

Els barrufets

16.15-18.15-20.15

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

La oportunidad de mi vida
La prima cosa bella
La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30
22.30
16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

20.10-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.15-18.15-20.15
16.00-18.00

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.
www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

20.50-22.45-00.40

Capitán América: El primer...
Capitán América: El primer...

16.05-19.50-22.15-00.45
16.50-18.50-21.15-23.45

Cars 2

16.00-18.30

Cars 2

16.30-20.20

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.20-22.40-01.00
El origen del planeta de... (V.O.S.E)

19.20-21.40-00.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.30-19.30
22.00-00.35
18.00

17.00-19.55-22.15-00.40
15.10-17.00-19.20

16.10-18.00-21.00-22.50-00.40
22.30-00.20

Paul

18.30-20.40-22.50-01.00

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

■ CINEMA
El rito

22.30

16.30-19.15-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30
16.00
16.15-18.20-20.30-22.45

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.30
16.00

Gnomeo y Julieta

16.05

Harry Potter y las reliquias...

16.15-19.00-22.00-00.45

Insidious
Kung Fu Panda 2

Nou, 15. 93 886 13 93.

Viladecans
■ LAUREN VILADECANS
Amigos

Harry Potter y las reliquias...
Kung Fu Panda 2

Linterna Verde

17.30-19.45-22.20-00.35

La víctima perfecta

Linterna Verde

21.45-00.05
17.25-19.25-21.25-23.25

16.10-18.10-20.10-22.10-00.10

Los pitufos

17.30-19.45

Medianoche en París

18.05-20.05-22.05-00.05

Paul

16.20-18.45-21.15-23.35

Piratas del Caribe 4

16.45

17.35-19.35

Los pitufos

17.00-20.00-23.00

16.30-19.20-22.10

Cars 2

17.30-19.30-21.30-23.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.40-22.40

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

16.15-18.25-20.35-22.45
19.15-22.00
16.40-18.40
16.45-18.45-20.45-22.45

Linterna Verde

16.40-19.30-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10

Los pitufos

16.05-18.15-20.25

Paul

16.25-18.30-20.35-22.40

Templario

17.00-19.40-22.20

Transformers 3

22.00

Un cuento chino

22.35

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.40-18.50-21.10-23.45
Sin identidad
Templario

21.35-23.50
16.45-19.10-21.35-00.10

Vilafranca del Penedès
■ CASAL

■ CATALUNYA

Capitán América: El primer...

Sant Pere, 9. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:
www.servicaixa.com

17.30-20.00-22.15

18.00-20.15-22.30

Rbla. Nostra Senyora, 37. 93 890 12 48. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

■ KUBRICK
El origen del planeta de...

■ CLUB CATALUNYA
El caso Farewell

Jaume Abril-Josep. 93 637 97 03. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 888 300 i servicaixa.com

16.30-19.30-22.30

Sitges
Los pitufos

19.30-22.00

El origen del planeta de...

La oportunidad de mi vida

20.15-22.45

17.00-19.30-22.00

18.00

19.45-22.00

General Prim, 7. 93 890 24 13. Dijous no festius dia
de l’espectador.

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

Ptge. Tete Montoliu, 14. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:
www.servicaixa.com

Vilanova i la Geltrú

■ SEGLE XXI ACEC

■ BOSC CINEMA MUNICIPAL

■ PRADO
Betty Anne Waters

22.30

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45
17.00-19.30-22.30

Capitán América: El primer...

17.00-19.20-21.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15

Cena de amigos

20.00

Capitán América: El primer...

Los pitufos

16.20-18.30

Gnomeo y Julieta

18.00

Cars 2

16.00-18.00

El mundo es grande y la felicidad...

El hombre de al lado

20.00-22.30

El origen del planeta de...

Paul

20.30

Francesc Gumà, 6-12. 93 894 01 74.

El origen del planeta de...

Centre Comercial Altrium. 93841590.

Solsona

Sant Cugat del Vallès
Capitán América: El primer...

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.00-22.00-00.45

Cars 2
Harry Potter y las reliquias...

22.30

Linterna Verde

20.30-22.45-01.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20

Templario

01.00

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGAT
Bad teacher

17.30

Capitán América: El primer...

Ctra. de Torà. 973 480 277.

17.00-19.45-22.15
16.15-18.25-20.35-22.50

Harry Potter y las reliquias...

16.00

Harry Potter y las reliquias...

18.45-22.25

Kung Fu Panda 2

16.30

La víctima perfecta

■ OCINE LES GAVARRES
Bad teacher

20.30-22.30

Betty Anne Waters

00.45

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00-00.30

Capitán América: El primer...

17.00-19.45-22.30-00.45

Cars 2

16.00-18.15

Cars 2

17.00

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.40-00.45

Els barrufets

16.10-18.15-20.25

Harry Potter i les relíquies...

22.15

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.45-22.30-00.45

Harry Potter y las reliquias...

19.15-22.00-00.30

La oportunidad de mi vida

16.00-18.00-20.00

La prima cosa bella

22.30-00.40

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

Linterna Verde

20.15-22.40

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.20-18.25

Linterna Verde

17.00-19.15-22.00-00.15

Los pitufos

15.45-17.45

Los pitufos

16.10-18.15-20.20
22.35

Ctra. Rubí-St. Cugat C. Comercial. 902 22 09 22.
www.yelmocineplex.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador

Sant Vicenç dels Horts
■ LA VAILET

16.00-18.00-20.15-22.30

Capitán América: El primer...

20.45-22.30-00.15
16.00-18.40-21.20-00.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30-00.30

Los pitufos

16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

Paul

16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

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

00.15
20.00-22.30-00.45
00.15

22.30

La víctima perfecta

20.00-22.30
16.00-18.00-20.15-22.30
16.15-18.15
16.00-18.00-20.00

Blitz
Capitán América: El primer...

18.25-20.25-22.20-00.15
21.40-23.30
17.50-20.00-22.10-00.20
17.50
18.10-19.10-20.10
21.10-22.10-23.10-00.10

Harry Potter y las reliquias...
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.35

Harry Potter y las reliquias...

18.00-19.50
17.40-19.30-21.25-23.20

Paul

18.30-20.20-22.10-00.00

20.50-22.35

Rbla. Principal, 88. 93 893 81 03.
www.cinemabosc.cat. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ LAUREN GARRAF
Bad teacher

16.20-19.15-22.00-00.10

Capitán América: El primer...

16.10-18.45-21.30-00.00

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00-00.30
16.00-18.10-20.20
16.45-19.35-22.10-00.40

La prima cosa bella

22.15-00.30

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Linterna Verde

16.15-19.10-22.10-00.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Paul

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

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

22.30-00.35

16.30-19.15-22.00-00.30

Calç, s/n. 902 17 04 15. www.laurenfilm.es. Dimecres
no festius dia de l’espectador. Venda anticipada: 902
888 300 i servicaixa.com

19.50-22.00-00.10

Vila-seca

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701.

■ OCINE

Vic
■ SUCRE

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.00-00.30

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30-00.45

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.45

Cars 2

Capitán América: El primer...

17.15-19.15-22.15

El origen del planeta de...

El origen del planeta de...

16.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.40

Los pitufos
Templario

Els barrufets

Harry Potter y las reliquias...
20.00-21.50-23.40

Cars 2
El origen del planeta de...

22.35

16.30-18.30-20.35-22.35

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

■ JCA CINEMES
Betty Anne Waters

18.50

Cars 2

Valls
Bad teacher

Cars 2

16.00-18.15
16.00-17.00-18.15

19.00-20.30-22.00-22.40-00.15-00.45

16.45-18.45-20.45-22.45

Els barrufets

17.00-19.00

Harry Potter y las reliquias...

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.
www.ocine.es. Programació subjecta a canvis.

Linterna Verde

20.00-22.30

La prima cosa bella

22.00

Linterna Verde

22.30

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.15-22.15-00.30

Tàrrega

Los pitufos

18.00-20.00

Linterna Verde

20.00

Paul

17.45-20.45

Linterna Verde

22.30-00.45

■ MAJÈSTIC

Templario

Harry Potter y las reliquias...

19.00-22.00

Cars 2

La víctima perfecta

20.15-22.30

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

El origen del planeta de...

22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.55

Insidious

22.30

Insidious

21.35-23.35

Av. Catalunya, 56. 973 310 730.
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16.15-18.30

16.00

La prima cosa bella

Crta. de Montcada s/n. 902 10 10 08.

19.30-22.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

Linterna Verde

20.25-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.30-20.40-22.50

Paul

17.30-20.00-22.30

Linterna Verde

Tarragona

15.50-18.40-21.30

Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...

22.15

16.00-18.15

El origen del planeta de... 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

16.00-18.00-20.15-22.30

Harry Potter i les relíquies...
Kung Fu Panda 2

■ PARÍS

■ CINESA SANT CUGAT 3D

21.45

Una mujer en África

22.30-00.40

22.15

El origen del planeta de...

20.15-22.30

19.30-20.30-21.30-22.00-22.45-00.00-00.20-01.00

22.30

Amigos

16.00-18.15-20.30-22.45

17.40-19.50-22.05

El origen del planeta de... 16.00-16.30-17.00-18.15-19.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-20.00-22.30-01.00

Cars 2

Harry Potter y las reliquias...

El caso Farewell

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

Raval dels Capellans. 977 88 11 72.

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

16.15-18.00-19.00

19.00

21.00-22.00-00.00-00.40

Av. Can Jofresa, 85. 93 745 41 01.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

■ EL RETIRO

■ OCINE SANT CELONI

00.20

Transformers 3

Santa Coloma de Queralt

Transformers 3

■ EIX MACIÀ ACEC

Cars 2

Sant Celoni

Av. Plal del Vinyet, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

Sabadell

El hombre de al lado

C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.
http://www.cinemessantboi.com/.

El origen del planeta de...

■ OCINE

Cars 2

20.20-22.00

Cars 2

Roquetes

Capitán América: El primer...

18.15-22.15
18.00-20.00-22.00

16.00-18.30-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

Capitán América: El primer...

Bad teacher

Passi el que passi

18.00

Blitz

15.40-17.30

21.10-23.00-00.50

18.15-20.15-22.15

Capitán América: El primer...

Bad teacher

Capitán América: El primer...

Los pitufos

El origen del planeta de...

Los pitufos

Templario

■ CINEMA CITY

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.15-22.30

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

Bad teacher

Los pitufos

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

16.05-18.00-20.45

20.15

■ NOU

16.35-19.15-21.50-00.15

16.10-20.05-22.00

Sant Boi de Llobregat

21.40-23.40

Betty Anne Waters

La víctima perfecta

Sant Andreu la Barca.

Mossèn Cinto Verdaguer, 22. 93 885 24 03.

16.25-18.40

Santa Coloma de Gramenet

Kung Fu Panda 2

22.15-00.40

Algo prestado

19.00
21.45

17.20-19.20-21.20-23.20

16.45-18.45-00.50

Templario

■ CINESA PARC VALLÈS 3D

Harry Potter i les relíquies...
La víctima perfecta

Bad teacher

Paul

Harry Potter y las reliquias...

■ PALACE ACEC

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00

Terrassa
Amigos

Ctra. Sant Boi 63-67.

Insidious

Bad teacher

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.20-20.40-23.00

16.10-18.10-20.10

22.20

El origen del planeta de...

16.00-18.15-20.30-22.35-00.40

Templario

Los pitufos

Templario

Cars 2

Los pitufos

22.30-00.30

■ CAN CASTELLET

Transformers 3

17.00-19.30-22.15-00.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.35

Harry Potter y las reliquias...

20.45-22.30

16.15-18.15-20.15-22.40-00.45

Linterna Verde

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

El origen del planeta de...

22.30-00.35

16.10-18.10-20.10
16.00-18.10-20.20-22.20

Paul

Cars 2

16.15-19.15-22.00-00.30

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Cars 2

16.15-18.20-20.25

Bad teacher (V.O)

El origen del planeta de... 16.20-18.25-20.35-22.40-00.50

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

23.00

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

■ VIGATÀ
El origen del planeta de...

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00

Los pitufos

16.00-18.00

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Paul
19.30-22.00

16.30-19.15-00.30

Templario

20.30-22.40-00.40
22.15-00.40
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Bernat Font Trio, en
concert a la Pedrera

Les fotografies de
Brangulí, al CCCB

El trio de jazz participa
en les Nits d’Estiu de
l’edifici de Gaudí

Exposició d’un dels
grans mestres del
fotoperiodisme català

BARCELONA

na edició de la mostra de
cinema a l’aire lliure de
Montjuïc es clou avui amb
la projecció d’El caballero
oscuro, que anirà precedida d’un curtmetratge i del
concert de Vermouth Time, un quintet que vol recuperar el soul jazz de la
dècada dels seixanta.

11.00 EXPOSICIÓ
Brangulí. Barcelona
1909-1945. Oportunitat
única per descobrir les fotografies d’un dels grans
mestres del fotoperiodisme català. Impossible no
emocionar-se. Fins al 23
d’octubre. Al CCCB (Montalegre, 5).

BARCELONA

BARCELONA

9.00 EXPOSICIÓ

10.00 EXPOSICIÓ

Català-Roca. L’Espanya
dels anys 50 i 60 vista i retratada per Francesc Català-Roca, un dels tòtems
de la fotografia catalana,
sota l’influx del qual han
seguit creant una pila de
generacions de fotògrafs.
Fins al 25 de setembre. A
La Pedrera, de Catalunya
Caixa (Provença, 261265).

Dinosaures. Tresors del
desert del Gobi. Aquesta història va d’esquelets,
però Déu n’hi do quins esquelets. Els fòssils desenterrats a Mongòlia ens
ajuden a conèixer millor
els misteris d’aquests rèptils de grans dimensions.
Fins al 8 de gener. A Cosmocaixa (Teodor Roviralta, 47-51).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Pere Noguera. Històries
d’arxiu. Un dels artífexs
de l’art conceptual despulla les seves essències
creatives en aquesta mostra, centrada en els seus
arxius fotogràfics i fílmics. Fins al 25 de setembre. A la Fundació Antoni
Tàpies (Aragó, 255).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
You are not alone. Els
malalts de sida tenen un
aliat incondicional en
aquesta mostra d’art contemporani, que reuneix
l’obra de 14 artistes de
primera divisió. No s’hi
trobaran sols. Fins al 18
de setembre. A la Fundació Joan Miró (Parc de
Montjuïc, s/n).

Salva Racero i Pemi Rovirosa, en el concert que van oferir l’abril al Liceu ■ ROBERT RAMOS

Lax’n’Busto, simfònics a Cadaqués
CADAQUÉS
LAX’N’BUSTO

El repte de posar el seu repertori
en mans d’una orquestra continua
donant fruits a Lax’n’Busto, que
després d’haver actuat aquesta
darrera temporada en escenaris
de prestigi com el Gran Teatre del
Liceu, arriben avui al Festival de
Cadaqués, on actuaran a partir de
les deu de la nit. El grup del Vendrell, que a finals de l’any passat va
deixar l’experiència testimoniada
en el disc en directe Simfònic

(RGB Suports), interpretarà les
seves cançons amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà, dirigida per
Joan Albert Amargós. Tant la formació empordanesa com el prestigiós compositor i director van participar l’any passat en la gravació
del disc. En aquest projecte, la
banda vesteix de gala cançons
com ara Les nits del Liceu, No sé
pas com i Llença’t amb el suport,
en tasques d’arranjament,
d’Amargós, Pere Bardagí, Josep
Maria Duran, Juan Méndez i Clàu-

dia Bardagí.
L’experiència simfònica coincideix amb el 25è aniversari de
Lax’n’Busto, un dels grups de més
èxit del pop-rock català d’aquest
període. Formen part del grup
Jaume Piñol (bateria i cors), Jesús
Rovira Costas (baix i cors), Pemi
Rovirosa (guitarra i cors), Cristian
G. Montenegro (guitarra), Eduard
Font (teclats) i el cantant Salva
Racero que el 2006 va substituir
Pemi Fortuny.
REDACCIÓ

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
POUM! 75 anys d’història. Repàs dels orígens i la
trajectòria del Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM). L’exposició tracta el paper que va
desenvolupar durant la
Guerra Civil, la persecució a la qual fou sotmès i
l’assassinat del seu principal representant, Andreu
Nin. Fins al 25 de setembre. Al Museu d’Història
de Catalunya (plaça de
Pau Vila, 3).

BARCELONA

21.00 CINEMA A LA
FRESCA I CONCERT

Sala Montjuïc. La nove-

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Torres-García a les seves cruïlles. El gran artífex de l’art constructivista troba en aquesta mostra un tribut merescut,
que rescata la seva visió
polièdrica de l’art, just el
contrari del que sovint
s’ha volgut difondre. Fins
a l’11 de setembre. Al
MNAC (Parc de Montjuïc).

CADAQUÉS

18.00 VISITA
Paratge de Tudela: la
geologia que va inspirar
Dalí. Aquest estiu és possible visitar l’espai on hi
havia l’antiga ciutat de vacances Club Méditerranée. Cada dilluns, dimecres i divendres, a partir
d’avui i fins al 9 de setembre, es faran visites guiades gratuïtes. Informació i reserves, al 972 193
191 o a l’oficina de turisme de Cadaqués (972 258
315).

CAMALLERA

23.30 CONCERT

Jamie Cullum presenta ‘The pursuit’ ■ ANDREU PUIG

Julio, en una edició anterior del festival ■ L. SERRAT

Peralada rep el nou rei de
l’‘entertainment’

Julio Iglesias torna avui al
Festival de Cap Roig

PERALADA
JAMIE CULLUM

CALELLA DE PALAFRUGELL
JULIO IGLESIAS

El pianista i crooner britànic presenta The pursuit
al Festival de Peralada, a partir de les 22.00h. Únic
concert en terres catalanes.
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El popular cantant madrileny retorna al seu festival
català preferit amb dos concerts: avui i demà. Tots
dos recitals són a les 22.00h.

Arturo Moya. Arturo
Moya és el protagonista
del concert d’avui de la
vintena edició del Festival
Música 13 de Camallera, a
la comarca de l’Alt Empordà. L’artista presenta
a la Nau Côclea el concepte de desdoblament amb
peces multicanal mitjançant composicions d’Antonio Russek, Pablo Gav,
Gabriel Brncic i d’ell mateix , entre d’altres autors.
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La Banda del Yuyu
presenta disc

‘You are not alone’,
a la Fundació Miró

Les cançons de ‘Res
per sempre’, a
Empuriabrava

Mostra sobre la sida
amb 14 artistes de
primera divisió

EMPURIABRAVA

tóbal Rentero amb les
cordes, Mario Mas amb la
guitarra i Aleix Tobías
amb les percussions.

21.00 CONCERT

La Banda del Yuyu. Les
cançons de Res per sempre, el nou disc de La Banda del Yuyu, es podran escoltar avui al Cafè del Canal, en un concert amb
entrada gratuïta. Aquest
grup de rock-and-roll clàssic va enregistrar aquest
treball als estudis Ultramarinos Costa Brava amb
la supervisió de Santi
Garcia, que, juntament
amb la banda gironina, va
exercir la producció.

L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ

19.00 EXPOSICIÓ
Rafael Dalmau, Editor:
50 anys. El Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de
Francolí inaugura avui
l’exposició Rafael Dalmau,
Editor: 50 anys, dedicada
al mig segle de trajectòria
d’aquesta editorial. Abans
de la inauguració es presentarà el llibre de Ramon
Amigó Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del
país. Hi participaran l’autor, la filòloga Carme Plaza
i l’editor Rafael Català, que
també guiarà els assistents
per l’exposició. Fins al 4 de
setembre.

L’ESCALA

22.30 CONCERT

Un moment del film de Christian Nolan

El director Stefano Demicheli ■ ARXIU

‘El caballero oscuro’ tanca
la Sala Montjuïc 2011

L’Acadèmia 1750 interpreta
‘L’art de la fuga’ de Bach

BARCELONA SALA MONTJUÏC

TORROELLA DE MONTGRÍ
FESTIVAL DE MÚSIQUES

La novena edició de la mostra de cinema a l’aire lliure de Montjuïc es clou avui amb la projecció d’El caballero oscuro, que anirà precedida d’un curtmetratge i del concert de Vermouth Time, un quintet
que vol recuperar el soul jazz dels seixanta.

L’art de la fuga, la darrera obra de Bach, és la peça
escollida per a una nova producció de l’Acadèmia
1750. Stefano Demicheli, al clavicèmbal, exercirà
també la direcció en aquest recital.

Carles Dénia. El músic i
cantaor gandià Carles Dénia presenta l’espectacle
El paradís de les paraules
al Mar d’en Manassa de
l’Escala, dins la programació del Festival Portalblau. Dénia tracta amb
aquest espectacle dels
poetes àrabs valencians
del segle X al XIII, traduïts directament de l’àrab
per Josep Piera. L’acompanya una banda de luxe,
amb Albert Sanz amb el
piano, Efrén López i Cris-

PLATJA D’ARO
23.00 CONCERT

Joan Chamorro Quartet
& Andrea Motis. Les
Nits de Jazz de Platja
d’Aro presenten el tàndem de moda del jazz a
Catalunya. L’entrada és
gratuïta.

El joc

LOTERÍA NACIONAL

SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 4 D’AGOST DEL 2011
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS

NÚMEROS

2
EUROS

NÚMEROS

3
EUROS

NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final

61
11

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS

NÚMEROS

5
EUROS

NÚMEROS

6
EUROS

NÚMEROS

7
EUROS

NÚMEROS

8
EUROS

NÚMEROS

9
EUROS

NÚMEROS

EUROS

21900
21910
21920
21930
21940
21950
21960
21970
21980
21990

. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330

21901
21911
21921
21931
21941
21951
21961
21971
21981
21991

. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330

21902
21912
21922
21932
21942
21952
21962
21972
21982
21992

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

21903
21913
21923
21933
21943
21953
21963
21973
21983
21993

. . . . . . . . . 480
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330

21904
21914
21924
21934
21944
21954
21964
21974
21984
21994

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 360
. . . . . . . . . 300

21905
21915
21925
21935
21945
21955
21965
21975
21985
21995

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . 4.665
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

21906
21916
21926
21936
21946
21956
21966
21976
21986
21996

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . 60.000
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

21907
21917
21927
21937
21947
21957
21967
21977
21987
21997

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . 4.665
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

21908
21918
21928
21938
21948
21958
21968
21978
21988
21998

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

21909
21919
21929
21939
21949
21959
21969
21979
21989
21999

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 360
. . . . . . . . . 360
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

37600
37610
37620
37630
37640
37650
37660
37670
37680
37690

. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330

37601
37611
37621
37631
37641
37651
37661
37671
37681
37691

. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . 330

37602
37612
37622
37632
37642
37652
37662
37672
37682
37692

. . . . . . . 8.100
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

37603 . . . . . 300.000
37613 . . . . . . . . . 330
37623 . . . . . . . . . 330
37633 . . . . . . . . . 330
37643 . . . . . . . . . 330
37653 . . . . . . . . . 330
37663 . . . . . . . . . 330
37673 . . . . . . . . . 330
37683 . . . . . . . . . 330
37693 . . . . . . . . . 330

37604
37614
37624
37634
37644
37654
37664
37674
37684
37694

. . . . . . . 8.100
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 360
. . . . . . . . . 300

37605
37615
37625
37635
37645
37655
37665
37675
37685
37695

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

37606
37616
37626
37636
37646
37656
37666
37676
37686
37696

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

37607
37617
37627
37637
37647
37657
37667
37677
37687
37697

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

37608
37618
37628
37638
37648
37658
37668
37678
37688
37698

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 450
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

37609
37619
37629
37639
37649
37659
37669
37679
37689
37699

. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 360
. . . . . . . . . 360
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . 300

Terminacions

280 . . . . . . . . 180
870 . . . . . . . . 180
0 . . . . . . . . . 30

Terminacions

351 . . . . . . . . 180
781 . . . . . . . . 180
1 . . . . . . . . . 30

Terminacions

Terminacions

3652 . . . . . . . . 750
512 . . . . . . . . 150

7603 . . . . . . . 1.230
363 . . . . . . . . 180
603 . . . . . . . . 480
03 . . . . . . . . 180
3 . . . . . . . . . 30

Terminacions

84 . . . . . . . . . 60

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.127.000 DÈCIMS PREMIATS
PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 €
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Terminacions

105 . . . . . . . . 150

Terminacions

Terminacions

176 . . . . . . . . 150
436 . . . . . . . . 150

PREMI ESPECIAL
1.170.000 €

9468 . . . . . . . . 750
168 . . . . . . . . 150
648 . . . . . . . . 150

Núm. 37603
PRIMER PREMI

Terminacions

3949
5859
39
49

. . . . . . . . 810
. . . . . . . . 750
. . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . 60

FRACCIÓ

SÈRIE

PREMI ACUMULAT

10a

2a

1.200.000 €
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Agenda

21.00 CONCERT A
MÓN SANT BENET

Marta Valero i Gregori
Ferrer. La soprano Marta
Valero i el pianista Gregori Ferrer protagonitzen la
nit modernista de Món
Sant Benet. Després
d’una visita guiada per la
residència d’estiueig del
pintor modernista Ramon Casas, el duo
oferirà un recital amb
peces de Debussy,
Strauss, Fauré, Albéniz,
Falla, Granados i Rakhmaninov.

SITGES

20.30 CONCERT
Vestard Shimkus. El pianista de Letònia Vestard
Shimkus actua als Concerts de Mitjanit de Sitges
com a guanyador de la
cinquanta-cinquena edició del Concurs Internacional de Música Maria
Canals. Vestard Shimkus
ha estat guardonat en
múltiples concursos internacionals en la seva
prometedora carrera. El
recital és al Saló d’Or del
Palau Maricel.

TARRAGONA

22.00 CONCERT
Manel. En el marc del
Festival ETC, els triomfants Manel presenten a
l’auditori del Camp de
Mart les cançons de
10 milles per veure una
bona armadura, un
disc que s’ha situat al capdavant de vendes a tot
l’Estat espanyol i que
aquest estiu estan presentant amb un gran èxit
arreu dels Països Catalans.

L’acudit

<<

Carles Dénia, al
Festival Portalblau

Vestard Shimkus, al
Palau Mar i Cel

El ‘cantaor’ presenta
‘El paradís de les
paraules’ a l’Escala

El pianista de Letònia,
premi Maria Canals,
actua a Sitges

TORROELLA DE
MONTGRÍ

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.

22.00 CONCERT

Acadèmia 1750 i Stefano Demicheli. L’art de la
fuga, la darrera obra de
Johann Sebastian Bach,
és la peça escollida per a
una nova producció de
l’Acadèmia 1750 dins del
Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí.
Stefano Demicheli, al
clavicèmbal, exercirà
també la direcció en
aquest recital, que té com
a subtítol Cànon i fuga en
la música instrumental
del segle XVIII a Itàlia i
Alemanya i amaga un
viatge musical per creacions d’ambdós països
que responen a la forma
musical del cànon i la fuga.

TIANA

22.30 CONCERT
Susana Sheiman Quintet. La cantant Susana
Sheiman actua al pati del
Casal de Tiana en el marc
d’una altra edició del cicle
Estiu Jazz. La cantant
mescla jazz vocal amb
soul.

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona, 9. A partir del 22 de setembre, Un fantasma en casa.

Coliseum, Gran Via,
595. A partir del dijous 8 de setembre, segona a temporada de
sarsuela amb les obres La tabernera del puerto, La Revoltosa, i
Marina. I a partir del 28 de setembre, Los Morancos presenten l’espectacle Risoterapia.
왘 Teatre

Maika Makovski ■ DAVID RUANO

Juan Echanove i Maika
Makovski, al Romea
BARCELONA TEATRE

Sota la direcció de Calixto Bieito, Juan Echanove i
Maika Makovski interpreten Desaparecer, a partir
de textos d’Edgar Allan Poe. L’obra es representa al
Romea, fins diumenge, dins el festival Grec.

‘Arthur i la guerra dels
mons’. La plaça del carrer Santa Marta de Vilassar de Mar, al Maresme,
acull una altra sessió de
cinema a la fresca amb la
pel·lícula Arthur i la guerra dels mons. En aquesta
pel·lícula, de Luc Besson,
Arthur ha de recuperar
la seva grandària normal
i deixar el cos diminut
de Minimoy si vol evitar
que Maltazard aconsegueixi dominar l’univers.

왘 Almeria

TEATRE

Teatre, Sant Lluís,
64. Properament, The Vinegar
Dances (Tribute to Gorey). De l’1
a l’11 de setembre. I Dies feliços,
a partir del 17 de setembre.

왘 Club Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Propers
espectacles, a partir del 8 de setembre: Toni Mog a Facemoog, i
a partir del 15 de setembre, El
xarlatan, amb Quim Masferrer
(Teatre de Guerrilla).

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Propers espectacles, a partir del 7 de setembre, Pegados,
un musical diferent!. I a partir
del 15 de setembre, El cavernícola.
왘 Condal, Av. Paral·lel,

91. Del 16
d’agost al 4 de setembre, dins
Dansalona 2011, Cia Trànsit
Dansa - Maria Rovira presenta
Somorrostro, la memòria d’un
barri de Barcelona. Horaris: de
dimarts divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu. La
Rambla, 51-59. Faust, fragments
en versió concert, de Charles
Gounod. Els fragments més coneguts i celebrats de Faust interpretats per les grans veus del
moment. Octubre: dies 7, 10, 11,
15, 18, 20, 22, 25 i 28. Jo, Dalí,
de Xavier Benguerel, una òpera
catalana sobre la relació entre
Dalí i la seva musa Gala. Octubre: dies 19, 21 i 23.
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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.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Temporada 2011/2012
ja a la venda per internet.

왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. A partir
del 7 de setembre, Ballet Nacional de Cuba, amb El lago de los
cisnes.

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140.
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 el Dansalona,
Aquí amanece de noche, de la
companyia 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, dins el cicle 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.

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

왘 Teatre

BARCELONA

XAVI TORRENT

Poliorama, La Rambla,
115. Opereta, una experiència de
música a capella, teatre i humor.
De l’1 al 8 de setembre.

왘 Teatreneu.

왘 Teatre

VILASSAR DE MAR
22.00 CINEMA

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Temporada 2011/2012 ja a la venda
per internet.

왘 Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Tancat
per vacances. Tornem a obrir
les portes el 29 d’agost.

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.

CANTADES D’HAVANERES

119001-1032698C

SANT FRUITÓS DE
BAGES

<<

del 5 a l’11 d'agost
5-ago-11

21:30

ROSES

ALT EMPORDÀ

Girona

5-ago-11

22:00

BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

5-ago-11

22:00

CALDES DE MALAVELLA

LA SELVA

Girona

Platja de la Punta

ULTRAMAR

Gran Casino

MORRALLA

Font de la Vaca

MAR BRAVA

5-ago-11

22:00

LA NOU DE GAIÀ

TARRAGONÈS

Tarragona

Plaça Major

VORAMAR

5-ago-11

23:00

ARGENTONA

MARESME

Barcelona

Plaça Nova

ROCA GROSSA

6-ago-11

21:30

BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

6-ago-11

22:00

PONTS

LA NOGUERA

Lleida

6-ago-11

22:30

CALAFELL

BAIX PENEDÈS

Tarragona Platja, davant pòsit Pescadors

7-ago-11

19:00

LLANÇÀ

ALT EMPORDÀ

Girona

Gran Casino

VALLPARADIS

Final del Passeig

AIRES DEL SEGRE
LA VELLA LOLA

Platja La Mora

OLLA BARREJADA

7-ago-11

21:30

TARRAGONA

TARRAGONÈS

Tarragona

7-ago-11

22:00

MALGRAT DE MAR

MARESME

Barcelona

7-ago-11

22:30

BANYOLES

PLA DE L'ESTANY

GironaBarri Sant Martirià.Pl.aparcament

7-ago-11

22:30

VIMBODÍ

CONCA DE BARBERÀ Tarragona

8-ago-11

22:00

LA LLACUNA

ANOIA

9-ago-11

22:00

SALOU

TARRAGONÈS

BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

11-ago-11 22:00

MORRALLA

Mercat d'artesans

Platja de l'Espigó
ARRELS DE
MENORCA,BERGANTÍ,BARRETINA,CUBACANT
VORAMAR

Plaça Font del Gorg

CAVALL BERNAT

Barcelona

Plaça Major

PORT VELL

Tarragona

Plaça de les Autonomies

BERGANTÍ

Gran Casino

BERGANTÍ

|
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Les necrològiques
Badalona
Pedro Carrera Dalmau. Exèquies, avui, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori de Badalona.
Josefa Fernández Rodríguez.
Exèquies, avui, a les 9 del matí, al tanatori de Badalona.
Teodosia Ruiz Ruiz. Avui, a 2/4
d’11 del matí, al tanatori de Badalona.
Rosario Serra Lorenzo. Exèquies, avui, a les 11 del matí, al tanatori de Badalona.
Carmen Soler Puntí. Exèquies,
avui, a la 1 del migdia, al tanatori de
Badalona.
Antonio Tinahones García.
Traslladat a Montoro (Córdoba).
Enriqueta Visiedo Bonet.
Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del migdia,
directe al cementiri de Badalona.

Barcelona-Collserola
Martí Bonavia Casellas. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a les
9 del matí.
Aurora Cobos Boyero. Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de
12 del matí.
Inés Heredia Riquelme. Va
morir als 90 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Robertina Maria Tapia Tapia. Va morir als 36 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia.

Barcelona-les Corts
Francisca Camps Vidal. 95
anys. Exèquies, avui, a les 9 del matí.
Catalina Grifols Cobero. Va
morir als 101 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 4 de la tarda.
Simón Heredia Jodar. Va morir als 78 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 12 del matí.

Jose Enrique Iñesta Marques. Va morir als 68 anys. Exèquies, avui, a les 12 del migdia.
Benjamin López Espin. Va morir als 89 anys. Exèquies, avui, a les 3
de la tarda.
Jose Manuel Lucia Clemente.
Va morir als 63 anys. Exèquies, avui, a
la 1 del migdia.
Ana Martínez Pelaez. Va morir
als 93 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1
del migdia.
Manuela Miquel Mercadé. Va
morir als 76 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí.
Vicenta Ribares Artieda. Va
morir als 91 anys. Exèquies, avui, a 1/4
de 10 del matí.
José Rodríguez Vila. 95 anys.
Exèquies, avui, a les 10 del matí.
Salvador Sanesteban Celestino. Va morir als 94 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del matí.
Maria Varo Galisteo. Va morir
als 85 anys. Exèquies, avui, a 3/4 de
10 del matí.

Barcelona-Ronda
Dalt
Maria Aguilar González. Va
morir als 95 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí.
Dorotea Barrigón Pastor. Va
morir als 104 anys. Exèquies, avui, a
les 9 del matí.
Juan José del Bosque Lora.
Va morir als 71 anys. Exèquies, avui, a
la 1 del migdia.
Antonio Dominguez López.
Va morir als 80 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí.
Manuel Ruíz Pérez. Va morir
als 83 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4
de la tarda.

avui.elpunt.cat/serveis/necrologiques
Anna Segura Guillen. Va morir
als 81 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1
del migdia.
Eduardo Subide Leal. Va morir
als 80 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 12
del matí.

Barcelona-Sancho
Ávila
Juan José Anton Auñon. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.
Teresa Arandes Vilella. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a les
9.50 del matí.
Rosalia Áviles Díaz. Va morir
als 95 anys. Exèquies, avui, a la 1.25
del migdia.
Rafael Castillo Marrufo. Va
morir als 72 anys. Exèquies, avui, a les
11.50 del matí.
Carmen Espier Pueyo. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les
9.25 del matí.
Ángela Estrems Chiva. Va morir als 72 anys. Exèquies, avui, a les
12.05 del migdia.
Virtudes Garcia Vega. Va morir als 70 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’1 del migdia.
Maria del Pilar Ibáñez Moreras. Va morir als 53 anys. Exèquies,
avui, a les 11.10 del matí.
Francisco Orozco Vidal. Va
morir als 64 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda.
Modesto Orus Ballarín. Va
morir als 94 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Teresa Peris Meléndez. Va
morir als 50 anys. Exèquies, avui, a les
9.10 del matí.
Agustín Ruiz Llorens. 64 anys.
Exèquies, avui, a 3/4 d’11 del matí.

Enriqueta Visiedo Bonet. Va
morir als 75 anys. Exèquies, avui, a les
11.25 del matí.

Barcelona-Sant
Gervasi
Juan Franco Lasaosa. Va morir
als 86 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 12
del matí.

Cardona
Lluís Vilatovà Sucarrats. Va
morir als 88 anys. Exèquies, avui, a les
5 de la tarda, a l’església parroquial de
Cardona.

Gavà
Maria Domenech Mila. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 10 del matí, al tanatori Ponent de
Gavà.

Granollers
Magdalena Batista Serra. Va
morir als 86 anys. Exèquies, avui, a
1/4 d’1 del migdia, al tanatori de Granollers.
José Chocero Gallardo. Va morir als 76 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 12 del matí, al tanatori de Granollers.

L’Hospitalet de
Llobregat-Gran Via
José Díaz Borrego. Va morir als
71 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí.
Carmen García Alpañez. Va
morir als 81 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 10 del matí.
Antonio Núñez Núñez. Va morir als 76 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí.
Salvador Rodríguez Manzilla. Va morir als 87 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia.
Elena Sánchez González. Va
morir als 91 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.

El Masnou

Jesús Farga
Vicepresident de la Federació Catalana de Futbol
i exvicepresident del FC Barcelona
El president i els membres de la junta directiva,
en nom del Futbol Club Barcelona, expressen el seu més sincer condol
i s’uneixen al dolor de la seva família.
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Asunción Monje Espinosa. Va
morir als 70 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, a la capella del cementiri
municipal del Masnou.

Mataró
Juan Martínez Girona. Va morir als 88 anys. Exèquies, avui, a 3/4
de 10 del matí, al tanatori de Mataró.
Maria Dolors Tristany Gual.
Va morir als 93 anys. Exèquies, avui, a
1/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Mataró.

Pineda de Mar
Manuel Benedí Melendo. Va
morir als 77 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al saló del Regne Testimonis Jehovà de Pineda de Mar.

El Prat de Llobregat

Tarragona

Matilde Grados Salgado. 81
anys. Exèquies, avui, a les 10 del matí,
al tanatori del Prat de Llobregat.

Maria Martín Luque. Va morir
als 86 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a la parròquia de Sant Pere i
Sant Pau de Tarragona.
Maria Elena Oliete Abenia.
Va morir als 73 anys. Exèquies, avui, a
les 5 de la tarda, a la parròquia de la
Santíssima Trinitat de Tarragona.

Reus
Genoveva Masalias Anglés.
Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
les 9 del matí, al tanatori de Reus.
Amalia Olivera Gutiérrez. Va
morir als 83 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la
Puríssima Sang de Reus.

Sabadell
Ángela Franch Mas. Va morir
als 97 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, al tanatori de Sabadell.
Maria Josefa Miralles Ortega. Va morir als 68 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Nostra Senyora dels Dolors de
Sabadell.
Ana Vilas Rivares. Va morir als
51 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de 4 de
la tarda, al tanatori de Sabadell.

Terrassa
Gemma Arnau Queralt. 54
anys. Exèquies, avui, a les 9 del matí,
directe al cementiri de Terrassa.
Josep Carles Morell. Va morir
als 88 anys. Exèquies, avui, a les 5 de
la tarda, al Temple de Terrassa.
Francisco Garcia Sánchez. Va
morir als 73 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, al Temple de Terrassa.
Rosa Maria Navarro Martínez. 55 anys. Exèquies, avui, a les 12
del migdia, al Temple de Terrassa.
Asunción Saenz Pascual. Va
morir als 93 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al Temple de Terrassa.

Sant Antoni de
Vilamajor

Tona

Josep Carbonell Vives. Va morir als 66 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, a l’església Sant Jaume Sant Julià d’Alfou de Sant Antoni de
Vilamajor.

Torelló

Sant Boi de
Llobregat
Isabel Díaz Pino. Va morir als 73
anys. Exèquies, avui, a 3/4 de 12 del
matí, al tanatori Baix de Sant Boi de
Llobregat.

Sant Cugat del Vallès
Antonio Guarch Muñoz. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a les
5 de la tarda, al Reial Monestir de Sant
Cugat del Vallès.

Sant Feliu de
Llobregat
Jorge Juan Rodon Batlle. Exèquies, avui, a les 10 del matí, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat.

Sant Just Desvern
Óscar Martínez Belmar. Va
morir als 19 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al tanatori de Sant Just
Desvern.

Sant Pol de Mar
Montserrat Valls Canals. Va
morir als 75 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, a la parròquia de Sant
Pol de Mar.

Sarral
Modesto Fontanals Sans. Va
morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les
6 de la tarda, a l’església de Sarral.

Miquel Vila Vila. 86 anys. Exèquies, avui, al tanatori de Vic.
Mercè Tomás Parramon. Va
morir als 61 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda, a la parròquia de Montserrat de Torelló.

Tortosa
Maria Lapuente Puello. Va
morir als 91 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí, a la Casa Mare de
la Consolació Jesús de Tortosa.

El Vendrell
Rosalia Soler Ferrer. Va morir
als 87 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial del
Vendrell.

Vilafranca del
Penedès
Alicia Gil Campoy. Va morir als
84 anys a Vilafranca del Penedès. Serà
traslladada, avui, a Espinardo (Múrcia).
Rosa Miravent Almirall. 88
anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a la basílica de Santa Maria de
Vilafranca del Penedès.
Raquel Urpi Bertran. Va morir
als 34 anys. Exèquies, demà, a 2/4 de
5 de la tarda, al tanatori de Vilafranca
del Penedès.

Vilassar de Dalt
Maria Teresa Piferrer Sibina. Va morir als 41 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, a l’església
parroquial de Sant Genís de Vilassar
de Dalt.
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El V Trofeu
Ciutat de
Tarragona,
a Esport 3

Comunicació

El partit entre el Nàstic i
Las Palmas, que serveix
de presentació de l’equip
tarragoní davant l’afició,
començarà a les 20.30 h

La 1 estrena ‘Operación Jaque’, una ficció de dos capítols dirigida per La Sexta
aposta pel
Sílvia Quer que recrea el segrest i l’alliberament d’Ingrid Betancourt debat polític

Retrat d’un segrest
Redacció
MADRID

TVE va estrenar ahir, en
ple mes d’agost i en divendres, i amb un any de retard, la minisèrie de dos
capítols Operación Jaque
(La 1, 22.15 h), “una ambiciosa i cuidada producció”
–segons la definició de la
cadena– que retrata el segrest i l’alliberament de la
política colombiana Ingrid
Betancourt.
Operación Jaque és dirigida per la realitzadora
catalana Sílvia Quer a partir del guió d’Helena Medina, el mateix tàndem responsable de la famosa i
premiada 23-F. El dia més
difícil de Rei, de TVE i
TV3. Es va rodar íntegrament a la selva colombiana de Cumaral i disposa
d’un repartiment íntegrament colombià, encapçalat per les actrius Marcela
Mar i Cristina Campuzano, que interpreten Ingrid
Betancourt i Clara Rojas.
Sis anys de captiveri
La minisèrie arranca quan
el febrer del 2002 la política colombiana va ser segrestada per les FARC durant un viatge en plena

Les actrius que interpreten Betancourt i Rojas i una vista d’una de les escenes del captiveri ■ TVE

campanya electoral. El primer capítol –que s’emet
avui– retrata les incidències dels sis anys de captiveri, durant els quals Betauncourt –d’una família
de classe alta i acostumada
a una vida de luxe– va haver de fer front a la notícia
de la mort del seu pare, la
desesperació de no veure

créixer els seus fills i la
frustració de diversos intents de fuga fallits, a més
de la ruptura de la seva
amistat amb Rojas, la seva
cap de campanya i amiga,
que va ser segrestada amb
ella.
El segon capítol –que
s’oferirà divendres que ve–
se centra en la preparació i

execució de l’arriscada
operació militar duta a terme pel govern colombià
que va aconseguir el juliol
del 2008 rescatar-la a ella i
catorze segrestats més.
Retard en l’emissió
TVE va preestrenar Operación Jaque al Festival de
Sant Sebastià de l’any pas-

sat i va dir que l’emetria
abans d’acabar l’any, però
no se’n va saber res més
fins ara que l’ha programat
sense gairebé promoció.
La minisèrie s’estrena a
l’Estat espanyol gairebé un
any després que a Colòmbia, on el juliol del 2010 va
arrasar amb més d’un 36%
de quota. ■

al matí
Redacció
MADRID

La Sexta va anunciar ahir
que el programa informatiu i de tertúlia política Al
rojo vivo, que presentava a
la mitjanit a La Sexta 2 Antonio García Ferreras, es
traslladarà a partir del setembre als matins del primer canal del grup, La Sexta, “per afrontar l’actualitat que s’aproxima amb les
eleccions del 20-N i l’actual
crisi econòmica”.
Al rojo vivo va ser l’aposta principal el gener passat
del llançament de La Sexta 2 –juntament amb
l’emissió de Buenafuente
en prime time, dues hores
abans que a La Sexta– i va
voler ser una alternativa
d’esquerres i més plural a
les tertúlies que a la mateixa hora oferien els canals
dretans espanyols Intereconomía i Veo 7. La Sexta
explica que Al rojo vivo,
que va tancar temporada
al juny, duplicava la mitjana de la cadena on s’emetia i que va augmentar la
seva quota un 83%.
La Sexta, que fa temps
que no té espais de producció pròpia al matí, no ha
precisat la franja exacta en
què s’emetrà Al rojo vivo:
si competirà amb la resta
de tertúlies matinals o
buscarà ser l’alternativa
dels magazins posteriors,
més socials i roses. ■

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

Més mitjans
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRESENTACIÓ

ESTATS UNITS

RETRANSMISSIÓ

MALA AUDIÈNCIA

‘THE BIRTH OF EUROPE’

L’equip de Flo
desembarca
dilluns a Neox

Marg
Helgenberger
abandona ‘CSI’

Esport 3 emet el
sorteig de ‘play-off’
de la champions

Antena 3
trasllada a Nitro
‘El evento’

National
Geographic roda a
l’Estat espanyol

Antena 3 va presentar ahir
Otra movida, el nou xou de
l’equip de Tonterías, las justas
que ha fitxat per Antena 3.
L’espai de Florentino Fernández, Anna Simón i Dani Martínez, s’estrenarà dilluns a la
sobretaula a Neox. Com a reporters, Raúl Gómez i Cristina
Pedroche. ■ REDACCIÓ

Marg Helgenberger, l’actriu
que interpreta Catherine Willows a CSI, deixarà la sèrie a
meitat de la dotzena temporada, després d’haver-hi participat en més de 250 capítols.
El personatge s’acomiadarà
en el capítol 12 de la temporada, que s’emetrà als EUA el
gener que ve. ■ AGÈNCIES

Esport 3 transmet avui a les
12 h el sorteig dels play-off de
la Champions. S’hi decidirà
l’ordre dels partits entre els
equips quarts en les seves lligues i que aspiren a participar
en la fase prèvia –la lligueta–
de la Champions, com ara el
Vila-real, l’Arsenal, el Bayern
Munic i el Lió. ■ REDACCIÓ

Antena 3 ha decidit traslladar a
Nitro la sèrie El evento, que la
setmana passada va caure a
un 3% de quota davant la final
de Supervivientes. La sèrie
–emesa al principi en horari de
màxim audiència d’Antena 3–
mantindrà a Nitro l’horari que
ara tenia a la cadena: el de late
night dels dijous. ■ REDACCIÓ

National Geographic Channel
està rodant a l’Estat espanyol
The birth of Europe, una sèrie
documental que explica la formació geològica d’Europa i
que s’estrenarà a tot el món el
2012. A més de rodar a Sevilla
i Llorca, l’equip també visitarà
Itàlia, França, Polònia, Suïssa i
Noruega. ■ REDACCIÓ
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Marg Helgenberger en una
escena de la sèrie ■ TELE 5
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La graella
TV3

33

Super 3/3XL

Esport 3

IB 3 sat

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

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

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

06.00 Notícies 3/24.
10.00 Planetari. Inclou: Trobades llunyanes /
La descoberta gastronòmica de Rick
Stein a l'extrem Orient.
12.10 Rex. Cap. 93 No t'emboliquis amb la
policia.
13.05 Bocamoll.

10.00
10.25
10.50
11.00
11.45
12.10

08.00 Les Tres Bessones.
08.50 mic 3.
09.30 Marsupilami.
10.20 Doraemon.
11.10 Els pingüins de Madagascar.
12.20 El club dels caçamonstres.
13.10 Espies de veritat.
13.55 Un drama total: la gira
mundial.

12.00 Esport3 flaix. Sorteig
play-off Champions.
12.30 BWR.
12.54 High five.
13.19 Crackòvia. Cap. 90.
13.54 Esport3 flaix.
14.24 Temps d'aventura.
14.49 El laboratori de l'esport.
15.40 TN Esports.
15.55 Futbol.
17.50 Adrenalina.
18.15 A la carretera amb el
Rossi. .
19.00 Bike attack.
19.20 Gols de plata 2010
-2011.
20.00 Presentació Nàstic.
20.30 Futbol. Gimnàstic de
Tarragona-Las Palmas
21.50 La llegenda continua.

08.00 El cercador.
08.30 Que te creus que te
crec.
08.50 Vallterra.
10.45 Un lloc enlloc.
11.15 A pedals.
11.40 Capellans.
12.05 Al detall.
12.35 Balears amb els cinc
sentits.
13.00 Que te creus que te
crec.
13.20 Sa bona cuina de Paquita Tomás.

Roger de Gràcia
presenta una nova
edició del concurs

13.45 Cuines. Fideus amb carn i peix.
14.00 Telenotícies comarques.
14.20 El medi ambient. Roba quirúrgica reutilizable.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Secrets de Xangai. Cap. 15.
16.20 Temps de silenci. Teatre.
17.25 Les germanes McLeod. Cap. 85 Amor a
tres bandes / Cap. 86 Anar a totes.
19.05 Tarda de cine. El futbol club de les feres
5.
21.00 Telenotícies vespre.
21.50 La gran pel·lícula. L'espia.
23.45 Pel·lícula. Causes desconegudes.
01.15 La història veritable. La fuga d'Alcatraz.
02.00 Jazz a l'estudi. Xavi Maureta / Ramón
Ángel Rey.
04.00 Notícies 3/24.

On anem?.
Al vostre gust.
Els últims artesans.
Singulars. Maha Akhtar.
Latituds.
Astúries: la mirada del vent. La costa
oriental.
13.10 Bon viatge.
13.20 Descoberts.
14.05
14.35
15.05
16.00
16.50
17.00
17.55
18.20
19.05
20.05
20.30

Estimem els animals.
El regne salvatge. L'horitzó abrupte.
La història de la guineu Reynard.
Candidats a l'extinció. Un món fràgil.
Enciclopèdia breu.
Quèquicom. Despullant la bugada / Energia nuclear.
Espai Terra 33. - 4 d'agost.
Cròniques salvatges.
Astúries: la mirada del vent. La costa
oriental.
On anem?.
Al vostre gust. Pèsols del Maresme /
Sentit i sensibilitat.

14.20 Un drama total: la gira
mundial.
14.45 Gat i gos.
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. Tele-jo.
18.35 Marsupilami. La senyoreta Tret Segur.
19.05 Espies de veritat.
19.50 Els pingüins de Madagascar.
20.40 Tom i Jerry.

21.00 Secrets de Xangai. Cap. 15.
21.30 Blogs Europa.
21.40 Cançons d'una illa.

21.30 Shin Chan. Ei, que el
parc zoològic és molt
divertit.
21.55 Plats bruts. Tinc família.
22.20 One piece.
23.05 Bleach.
00.00 Cowboy bebop.
00.55 Shin Chan.
01.20 Yu Yu Hakusho: els
defensors del més enllà.

El 1966, Maria del
Mar Bonet va
començar la seva
carrera musical

22.10 Thalassa.
22.55 La vida després dels humans. Fermat i
enterrat.
23.45 Singulars. Maha Akhtar.
00.35 Astúries: la mirada del vent.

15.05 Primera sessió. L’arc iris.
16.40 El cor de la ciutat. 17.40 Segona sessió. Basil. 19.20 Deu cites.
Yahma i Cèsar. 19.35 Respira. 20.05
El documental. 21.05 Boig per tu.
21.30 Jo què sé! Pepín Tré. 22.00
BTV Notícies nit. 22.30 El temps.
22.40 Les flors del mal. 23.10 Barcelona... i acció. Gaudí.

El 9

—————————————————————————————————

17.30 Bat de sol. 18.30 Escenaris
estiu. 19.00 L’hort a casa. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Va de castells. 20.30 La terrassa. 00.00 Concerts privats. 00.30 La terrassa.
01.30 Pica Lletres. 02.30 Bat de sol.

TAC 12

—————————————————————————————————

15.00 Muntanyes d’Aventura. 15.30
Socarrats. 16.00 Noticies. 16.30 Reemissió. 18.00 Aventures. 18.30 Socarrats. 19.00 Tocats de l’Hort. 19.15
Al ras. 19.30 Esports en Xarxa.
20.00 Notícies. 20.30 Evolució.
21.00 Fanzivid. 21.30 Vins a Vins.
22.00 Notícies. 22.30 Reemissió.

Canal Reus

—————————————————————————————————

18.00 Notícies. 18.30 10 comarques.
19.00 Tocats de l’hort. 19.15 Al ras.
19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies. 20.30 10 comarques. 21.00
Tocats de l’hort. 21.15 Al ras. 21.30
+ Fanzivid. 22.00 Notícies. 22.30 10
comarques. 23.00 Tocats de l’hort.

Lleida TV

21.35 El temps vespre.
21.40 Llàgrima de sang.
23.30 24 hores.
00.20 Al detall.
00.55 971 Balears.

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

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

EL FUTBOL CLUB DE
LES FERES 5

PEL·LÍCULA

HORA

Vida y muerte del coronel Blimp (1943) 18.10

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

INTÈRPRETS

8tv

★★★

★★★

Melodrama

Michael Powell

Roger Livesey, Anton Walbrook

TV3 / 19.05

El futbol club de les feres 5 (2007)

19.05

TV3

★★

★★

Comèdia

Joachim Massannek

Jimi Ochsenknecht, Marlon Wessel

Die wilden kerle 5. Alemanya, 2007. 106'.
Gèn.: Comèdia. Dir.:
Joachim Massannek.
Int.: Jimi Blue Ochsenknecht.
La cinquena aventura de
Les Feres porta l’equip
de futbol adolescent al
Regne de les Ombres, on
s’hauran d’enfrontar a
uns vampirs molt perillosos.

L’espia (2007)

21.50

TV3

★★

★★

Thriller

Billy Ray

Chris Cooper, Ryan Phillippe

El perdón (2009)

22.05

La 2

★★

★★

Documental

Bonaventura Durall

Resident Evil: Apocalipsis (2004)

23.30

La 1

★

★★

Acció

Alexander Witt

Milla Jovovich, Sienna Guillory

Causes desconegudes (2007)

23.45

TV3

★★

★★

Drama

Rob Malenfant

Tara Reid, Colm Meaney

ventura Durall.
L’any 1994, Andrés Rabadán s’entrega a la policia després d’haver fet
descarrilar tres trens i
d’haver mort el seu pare
amb una ballesta. En el
judici se’l declara innocent, en ser-li diagnosticada una esquizofrènia
delirant paranoide, però
l’ingressen en un pavelló
psiquiàtric penitenciari.

L’ESPIA

TV3 / 21.50

Breach. EUA, 2007.
110'. Gèn.: Thriller. Dir.:
Billy Ray. Int.: Chris Cooper, Ryan Phillippe.
Narra la història del conegut agent de l’FBI Robert Hanssen, que va ser
declarat culpable de traïció contra els Estats
Units, el febrer del 2001.
Durant més de dues dècades, Hanssen va vendre informació dels serveis d’intel·ligència a
l’antiga Unió Soviètica.

RESIDENT EVIL:
APOCALIPSIS
La 1 / 23.30

—————————————————————————————————

17.30 PSP Resum. 18.00 Bonus music. 19.30 Fanzivid. 20.00 Socarrats.
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.

13.30 Ángel.
14.20 Mc Cloud.
16.35 Se ha escrito un crimen.
18.10 Cine Metròpolis. Vida y
muerte del coronel
Blimp.
21.05 Notícies 8.
21.20 Juez sin causa.
22.00 Nit de misteri. S'ha escrit un crim. L'assassinat de Sherlock Holmes.
23.55 Policías de Nueva
York.

IB3 Notícies migdia.
El temps.
Llàgrima de sang.
L'hora del pati.
Capellans.
Factor humà.
24 hores.
Balears amb els cinc
sentits.
19.45 El cercador.
20.15 Que te creus que te
crec.
20.30 IB3 Notícies vespre.

110368-1033133J

BTV

—————————————————————————————————

8tv

—————————————————————————————————

14.00
15.15
15.20
17.10
17.35
18.20
18.35
19.20

EL PERDÓN
La 2 / 22.05

El perdón. Estat espanyol, 2009. 65'. Gèn.:
Documental. Dir.: Bona-
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Milla Jovovich a ‘Resident evil: Apocalipsis’

Resident Evil: Apocalypse. Canadà-Gran Bretanya, 2004. 93'. Gèn.:
Acció. Dir.: Alexander
Witt. Int.: Milla Jovovich,
Sienna Guillory.
La Corporació Umbrella
ha decidit experimentar
amb un terrible virus

que converteix les persones en zombis. Com a
camp de proves, escull la
ciutat de Raccoon, que
aviat serà tancada pel
seu alcalde corrupte.
CAUSES
DESCONEGUDES

TV3 / 23.45

Catalunya, 2007. Gèn.:
Drama. Dir.: Rob Malenfant. Int.: Tara Reid,
Colm Meaney, Angus
Mcfadyen.
Julia i Matt són els propietaris d’una agència de
publicitat d’èxit a Barcelona. Aparentment, estan feliçment casats, però Matt, sent un professional amb molt de talent, és una persona inestable, està convençut
de que la seva dona li està enganyant.
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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.

09.30 Mil años de Románico.
10.00 Paraísos cercanos.
11.00 Pueblo de Dios.
11.30 Música para tus
ojos.
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.
07.00 Los cazadores de
mitos.
08.30 Top Gear.
10.30 Alerta Cobra:
Unidad Especial.
Arte mortal / El
asesinato perfecto.
12.30 Las mañanas de
Cuatro.

06.00 Fusión sonora.
07.00 Informativos Telecinco matinal.
09.00 El programa del
verano.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa.

06.00 Teletienda.
07.00 laSexta en concierto.
08.30 El muro infernal.
09.15 Los vigilantes de
la playa.
11.55 Crímenes imperfectos.
12.50 Crímenes imperfectos: Investigadores Forenses.
13.55 laSexta Noticias
14h.

14.00
14.30
15.00
16.05
16.15

L'Informatiu.
Corazón.
Telediario 1.
El tiempo.
Amar en tiempos
revueltos.
17.05 Eva Luna.
18.20 Amar de nuevo.
19.00 Destino: España.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Operación Jaque.
Minisèrie.
23.30 Cine. Resident
evil: Apocalipsis.
01.00 Ley y Orden: Acción Criminal.
01.40 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

14.00 La dieta mediterránea.
14.30 + Investigadores.
14.40 Grandes documentales.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales.
18.25 El escarabajo
verde.
18.55 Biodiario.
19.00 Òpera oberta. La
fille du régiment.
19.30 L'Informatiu.
19.50 Linguàrium.
20.00 La 2 Noticias.
20.15 Zoom tendencias.
20.30 Mover montañas.
21.00 Documentales
culturales.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.05 El documental. El
perdón. La historia del asesino de
la ballesta.
23.10 Imprescindibles.

14.00 Los Simpson.
Krusty, caballero
sin espada /
Marge se da a la
fuga.
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 Atrapa un millón.
00.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.
05.00 Únicos.

14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.45 No le digas a
mamá que trabajo en la tele.
17.00 ¡Allá tú!.
18.00 ¿Qué quieres que
te diga?.
20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 La escalera.
23.30 Callejeros. Casas
de antes / Chicas
de discoteca.
01.00 Bagdad, el imperio de los sentidos.
02.00 After Hours. Hoy
ligo.
03.10 Las Vegas. ¡Ganador, segundo
clasificado y bingo! / Filetes y
apuestas altas.
04.30 Cuatro Astros.

14.30 De buena ley.
Las chicas del
calendario.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

15.25 Bones. Huesos
que sueltan espuma / Sal en
las heridas / El
doctor en la guarida del tigre.
18.00 Verano directo.
19.55 laSexta Noticias
20h.
20.59 laSexta Deportes.
21.30 Navy: Investigación Criminal.
Códigos de conducta / Atrapado
en la cinta / Estrella del pop.
00.00 Caso abierto.
Amor libre / 155
/ Destruida.
02.40 Astro TV.

Apunts de programació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Audiències Catalunya
Dimecres, 3 d’agost del 2011
PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
TV3
La 1
Tele 5
Tele 5
Antena 3
Tele 5
Tele 5
Antena 3

Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
Telenotícies comarques
Amar en tiempos revueltos
Vuélveme loca esta noche
Sálvame: diario
Atrapa un millón: con famosos
Punta Escarlata
De buena ley
Los Simpsons

Últims conflictes per resoldre
AJUSTE DE CUENTAS /
LA ESCALERA
Cuatro / 21.30 i 22.30

Curro Ávalos i Carmen
Carcelén resolen avui els
que són de moment els
seus últims conflictes
(econòmics i veïnals), ja
que Cuatro emet l’última
entrega de la temporada
tant d’Ajuste de cuentas
com de La escalera.
A Ajuste de cuentas, l’últim cas és el de Félix i
Charo, una parella amb

set fills, tres dels quals
encara viuen a casa. Tots
intenten sobreviure amb
els ingressos d’una cafeteria que no ha donat beneficis des que es va
obrir el gener passat.
Charo és l’única que és
conscient de la gravetat
de la situació: han deixat
de pagar els préstecs i els
processos judicials comencen a apilar-se a la
bústia.
Pel que fa a La escalera,
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Carmen Carcelén viatja a
Alacant, on uns veïns es
queixen de la mala olor
d’un pis on viu una dona
amb 60 gats, i a Portugalete (Biscaia), on un conflictiu veí s’ha venjat de
les contínues disputes
amb la comunitat vessant un líquid corrosiu
en un jardí que està provocant diverses malalties, com ara al·lèrgies i
problemes respiratoris,
als veïns de l’immoble.

445.000
415.000
327.000
291.000
270.000
266.000
262.000
242.000
240.000
218.000

EL MATÍ DE... Catalunya Ràdio / 07.00
Francesc Soler tractarà avui, a partir de dos quarts
de deu del matí, la situació de les finances municipals amb els alcaldes de Moià, Dionís Guiteras; Gelida, Lluís Valls, i Tortosa, Ferran Bel, i l’alcaldessa
de Cunit, Montserrat Carreras.

THALASSA
33 / 22.10

El 33 recupera avui l’edició del programa del mar
de TVC en què es van
emetre els reportatges
Efecte hivernacle a Andalusia i Passió de colleccionista.
En el primer, s’explica
que “el mar de plàstic”
que hi ha Andalusia ha
deixat exhaurides les re-

Toni Vall
tvallka@hotmail.com

No digueu
“teleporqueria”
—————————————————————————————————

M

ai m’he sentit còmode amb el concepte teleporqueria. És més, considero que
algú que es dedica a comentar i analitzar la televisió, ja sigui de manera frívola o aprofundida, no es
pot permetre el luxe d’utilitzar un tòpic tan tronat i
desproveït de sentit. Dir teleporqueria és dir ben poca
cosa, és una grollera generalització que durant un
temps va servir per etiquetar una sèrie de continguts
però que ara mateix ha esdevingut vague i empobridora. Tot plegat ve a tomb
perquè ahir vaig llegir una
entrevista de l’agència Efe
a Manuel Villanueva, director de continguts de Tele-5. “El terme teleporqueria l’han encunyat els que
menyspreen la televisió”,
diu Villanueva. Home, és
una afirmació plausible però no sé si del tot exacta.
Estic d’acord que molta
gent parla malament de la
televisió perquè no li agra-

ESPECTADORS

La ràdio
Curro Ávalos i Carme Carcelén són els ‘coachs’ d’aquests dos espais de Cuatro ■ CUATRO

La
mirada

serves subterrànies d’aigua i com s’estan estenent les dessalinitzadores per poder usar l’aigua
de mar per regar.
En el segon, de producció pròpia, l’escriptor
Màrius Serra ens acosta
a la història del Museu
de les Curiositats Marineres, a Vilanova i la Geltrú, creat pel seu oncle,
Francesc Roig Toqués.

És una grollera
generalització, un
tòpic tronat i
sense sentit
da, perquè considera que
és una manifestació cultural de segona categoria. Així mateix, resulta innegable
que avui dia una gran part
dels continguts de la televisió –bàsicament de la privada– poden resultar ofensius per a molta gent poc
habituada a l’escatologia,
la morbositat gratuïta, la
xafarderia o la informació
de successos. L’afirmació
de Villanueva és fàcilment
rebatible. El que es coneix
com a teleporqueria, més
enllà del terme que ho etiqueta, existiria igualment
encara que ningú hagués
decidit anomenar-ho així,
encara que els que menystenen la televisió no en parlessin amb to despectiu.
Per tant, la discussió proposada és tan estèril i fútil
que s’esgota al cap de dos
segons de posar-s’hi a
pensar.

ESTIU A LLEIDATOWN

L’estiu a escena

David
Marín
Barri antic

c Ballet de
Blanca Li
c Festival
Castell de
Peralada
c Peralada
c Dimarts
2 d’agost del
2011

JOSEP AZNAR

Deliciosa Li
La ballarina i coreògrafa Blanca Li vessa originalitat, imaginació, poesia i
virtuosisme en un sorprenent, i un punt irregular, Jardí de les Delícies

Dani
Chicano

tòrica. En aquesta translació, feta
en clau cabaretera, és on trobo
l’única pega de l’espectacle, perquè
no sempre és efectiva, en ocasions
està forçada, això afecta el ritme de
l’espectacle i en alguns casos es
tracta d’un humor un pèl naïf. Una
esplèndida pluja de maduixots, i
una desfilada de moda que acaba
amb diversos plans de projecció,
aportant volum aprofitant els llençols amb què van abillats els models ballarins, són d’aquelles escenes que queden gravades en la memòria de l’espectador. Sense cap
mena de dubte, els millors moments d’El jardín de las delicias
són els que estan inspirats en el
quadre, amb els ballarins evolucionant sols, en duos o en grup, desplaçant-se i acoblats de tal manera
que es diria que surten del mateix
quadre, així com un final amb globus blancs volant per la platea.

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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La imatge que il·lustra aquesta crònica, capturada gràcies a la perícia
de Josep Aznar, és d’un dels moments més bells i sorprenents de
l’espectacle El jardín de las delicias, del ballet de la coreògrafa i ballarina Blanca Li. En aquest moment, una de les plantes paradisíaques representades en el quadre
que va pintar Hieronymus Bosch
entre 1500 i 1510, a l’enorme pantalla que és tot el fons de l’escenari
de Peralada, s’obre i creix per obra i
gràcia de la realitzadora Eve Ramboz, que ofereix una classe magistral de com aconseguir que un audiovisual sigui ensems escenografia i complement narratiu perfecte

per a un espectacle de gran format,
potenciant-lo i formant part del
discurs. Això sí, la il·luminació de
Jacques Châtelet contribueix decisivament a permetre que tot se situï en aquest pla oníric. La Fura
dels Baus en podria prendre nota
abans de tornar a fer el ridícul amb
coses com Orfeo ed Eurídice. Deia
al principi que, aquest de la planta
del Paradís, és un dels moments
més plàstics, poètics i meravellosos d’aquest espectacle, que barreja el pla oníric i surrealista del quadre, que els ballarins projecten a
l’escenari donant-li continuïtat
gràcies a una gran perfecció tècnica, amb escenes que volen ser el
contrapunt i traslladar, amb molt
d’humor i esperit transgressor
–gamberro, diu Li–, la representació d’alguns dels plaers mundans
de l’actualitat, fent un paral·lelisme amb els que descriu l’obra pic-

L’Ajuntament de Lleida ha decidit fer tancar de
nit les petites botigues d’alimentació del centre
històric, aquelles a les quals la llei permet obrir
fins a altes hores de la matinada o fins i tot la
nit sencera i que a Lleida acostumen a regentar
marroquins i subsaharians. La mesura no és
un càstig per vendre aigua a dos euros o tomàquets postcongelats i insípids a preu de delicatessen, que, segons com, podria ser un motiu
prou justificat. La idea és rebaixar l’activitat
nocturna en una zona que fa temps que desperta queixes veïnals per assumptes de convivència i que a l’estiu, amb la calor i l’insomni
rondant amb plena llibertat per tots i cadascun
dels carrerons del barri vell, es fan encara més
evidents. A falta d’altres entreteniments, l’exterior d’aquestes botiguetes es converteix en
punt de trobada de noctàmbuls ociosos que
fan una cervesa i xerren de la vida i de les seves
coses i passen la nit mentre dalt als pisos n’hi
ha que intenten dormir.
Amb el barri antic de Lleida, a l’administració li passa com amb tants altres problemes
quotidians difícils de mesurar: en un primer
moment es nega el problema i s’acusa el denunciant de moure’s per prejudicis i sensacions alarmistes, i després, quan l’olfacte polític diu que potser sí que cal fer-hi alguna cosa,
llavors s’hi actua amb una contundència inesperada. No és
cosa de Lleida La correcció
sinó d’arreu: en
aquest país, la política ha girat
correcció polí- com ho fa l’eix de
tica va canviant
en silenci, igual la terra, sense ni
que l’eix de la
adonar-nos-en
terra s’inclina
d’un costat a
un altre sense ni adonar-nos-en, i arriba un dia
en què hem passat de cedir terrenys per fer
mesquites i subvencionar càtedres de multiculturalitat a prohibir burques pràcticament inexistents i justificar amb paternalisme els discursos protoxenòfobs cada cop més desinhibits.
A mi, el centre històric de Lleida em té enamorat. Si hagués d’anar a viure a aquesta ciutat buscaria en primer lloc per alguns dels seus
carrerons on el pes de la història conviu amb
les incògnites de futur d’aquest país. Per això
desitjo tot l’encert a l’administració, als veïns, a
les associacions que hi treballen, que sàpiguen
redreçar-ho sense ignorar els problemes ni
anar a cegues.
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