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El setmanari The
Economist critica
en el seu últim número el líder del
PP, Mariano Rajoy,
que compara amb

Ens
ha arribat

El diari ‘The
Economist’
critica Rajoy i
Catalunya

Apunts

La col·leccionista

un “registrador de
la propietat provincià” i “malson d’assessors d’imatge”,
qualificant-lo com
“l’home que no té

res a dir”, tot i que
dóna per fet que
guanyarà les eleccions. En el mateix
article es critica el
govern català (cosa

habitual en aquest
diari favorable al
nacionalisme espanyol) pel fet de no
voler assumir més
retallades.

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

Lluís
Martínez

Resposta
Rick Perry és el governador
de l’Estat de Texas. Coincideix amb bona part dels
nord-americans que el seu
país pateix una greu crisi financera, està amenaçat
pel terrorisme i l’assetgen
una successió de desastres naturals. A més, és un
panorama que es pot trobar a tot arreu.
Però Rick Perry té la seva pròpia recepta per solucionar aquests problemes.
No es tracta de fer retallades, ni d’augmentar la seguretat dels aeroports ni
d’apostar per una nova
tecnologia de previsió. No,
segons Rick Perry, no hi ha
res que puguem fer per
sortir-nos-en. Perquè els
problemes són de tal magnitud que depassen la nostra capacitat de resoldre’ls.
Per això, l’única solució és
encomanar-se a Déu.
Des de fa setmanes,
Rick Perry i els milers de
persones que secunden la
seva iniciativa –anomenada La resposta– han organitzat per avui, 6 d’agost,
un gran acte de dejuni i
oració. Aquest acte, obert
a tots els nord-americans
cristians, es farà entre les
deu del matí i les cinc de la
tarda a l’estadi Reliant de
Houston, Texas.
El governador Perry
també creu que bona part
de la triple crisi política, financera i moral que pateixen els Estats Units s’explica perquè s’han oblidat de
Déu.
Bé, no seré jo qui faci
brometa amb aquestes
qüestions. Per dos motius:
primer, perquè s’han de
respectar els sentiments
religiosos dels altres. I segon i més important: oi que
recorden la sequera que va
patir Catalunya fa uns
anys? Doncs el senyor Baltasar va encomanar-se a la
Moreneta i ja van veure
què va passar. Que una mica més i hem de desembassar.

El do de
l’amistat

L

es nits d’estiu –càlides, lleugeres,
sense pressa– són
el moment més
adequat per allargar les
converses que no porten
enlloc. Entorn d’una taula
que encara conserva les
restes d’un bon sopar,
s’escuren els culs d’ampolla i, si encara fuma algú,
s’encenen les cigarretes
que omplen la foscor de
punts de llum. Algú busca
una rebeca o es protegeix
el coll amb un fulard de
tons vistosos –estiuencs–.
És aleshores quan algú
formula una pregunta que
no va adreçada a ningú en
concret, com qui llança els
daus damunt la taula ju-

gant al pòquer: quin do demanaríeu si s’aparegués el
geni dels desitjos? Quin talent us agradaria tenir?
Quina qualitat envegeu
dels altres? Primer hi ha
un silenci, cadascú rumia
per dins i finalment algú
gosa ser el primer. Aquell a
qui tenim per un científic
meticulós i brillant voldria
ser creatiu, tenir aptitud
per a la cosa artística. La
que és dolça i afectuosa
confessa que voldria saber
dir que no. L’amic que admirem per la seva capacitat de treball i per la seva
ambició professional ens
sorprèn desitjant la capacitat per relaxar-se, per
sentir-se còmode en el si-
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lenci, per oblidar-se dels
neguits quotidians. Aquella
a qui el primer amic envejava el talent artístic –pinta i
dibuixa, fa sorgir platges o
jardins del no-res en una
tela blanca– assegura que
el do que més desitja és saber comunicar. “Trobar les
paraules adequades per
expressar-me, fer entendre els meus sentiments

amb delicadesa, deixar clara la meva opinió sense
passar-me ni quedar curta,
escollir bé els adjectius per
poder matisar i precisar,
encertar les preguntes i
clavar les respostes, plantejar els dubtes i consolidar
les certeses”. L’amic més
modest de tots assegura,
amb rotunditat, que a ell li
estaria bé qualsevol talent,

perquè no en té cap. S’alça
un cor de veus de protesta.
Ell hi insisteix: “No és falsa
modèstia, considero que
em defenso correctament
en la majoria dels àmbits
de la vida, però no tinc una
habilitat que em faci diferent dels altres, un do que
ompli de sentit la meva
existència”. “Sóc bo en la
vulgaritat”, diu, reblant el
clau. Tot d’una, li plouen
demostracions d’afecte,
manyagues, petons, abraçades, un li recorda aquella
ocasió que li va fer companyia, l’altra li agraeix la seva
ajuda en un moment molt
delicat. Llavors ho entenem: ell, el nostre amic, té
el do de l’amistat. És un
gran amic, un amic excellent. Alcem les copes i brindem per això.

Sílvia
Soler

Hem vist res d’Hiroshima?
——————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
Avui, 6 d’agost del 2011,
es compleixen 66 anys de
l’esclat de la bomba atòmica Little Boy que va
destruir Hiroshima.
D’aquí a tres dies farà el
mateix temps que va caure a Nagasaki la bomba
Fat Man.
No és un d’aquells números rodons de les commemoracions especials,
però tampoc no ho vull recordar perquè és un número mestre. Hiroshima
no s’hauria d’oblidar mai.
No pot oblidar-se mai. O,
tal com diu la protagonista de Hiroshima mon
amour, la pel·lícula de
Resnais amb guió de Duras, “existeix la il·lusió de
no oblidar mai i jo tinc la
il·lusió de no oblidar mai
Hiroshima”
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Per què va ser Hiroshima? Podia haver estat
una altra ciutat, com ara
Kioto, que figurava en
una petita llista d’objectius possibles, però que va
ser descartada perquè
Henry L. Stimson,
secretari d’estat
per a la guerra, en
tenia un agradable record del seu
viatge de noces.
La decisió que separa els enfonsats
dels salvats pot
ser així d’aleatòria. Cap altre
membre del comitè per l’elecció
d’objectius, reunit
a Los Alamos, no
devia haver estat
a Hiroshima per
evitar que la bomba hi fos llançada.
Ni tampoc a Nagasaki.
Hiroshima va

ser triada perquè, entre
altres detalls, es considerava un important dipòsit
d’armes de l’exèrcit japonès, tenia la mida justa
perquè bona part de la
ciutat fos destruïda i, a

resplendor silenciosa.
Després va ser l’Horror.
“No has vist res a Hiroshima”, li diu l’arquitecte japonès a l’actriu francesa d’Hiroshima mon
amour. I ella respon: “He
vist fotos de les
gents pensaroses,
del ferro cremant
fet vulnerable com
la carn, de les pells
humanes flotants,
de les pedres trencades, de les cabelleres que les dones trobaven en
despertar”. I ell
torna a dir-li que
no ha vist res a Hiroshima i així ens
diu: no heu vist res
d’Hiroshima.
Aquell horror és
inimaginable, inabastable, irrepresentable. Tanmateix, no pot oblidar-se.
ANTHONY GARNER

més, podia suposar-se que
els turons adjacents incrementarien els danys
causats per l’explosió. I la
bomba va explotar a Hiroshima el 6 d’agost de
1945 creant l’efecte d’una
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La frase
del dia

“[la de Jean-Claude Trichet de dijous] no va ser la millor roda de
premsa que he seguit ”
Elena Salgado, VICEPRESIDENTA ECONÒMICA DEL GOVERN

A la tres

EDITORIAL

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

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

I l’escalfament global?

F

a més d’una dècada que els especialistes ens adverteixen dels
riscos de l’escalfament global i
l’efecte hivernacle, que convertirà els nostres prats en un desert i
fondrà els pols fins inundar totes les
nostres platges. Al llarg de tot aquest
temps, s’han pres poques mesures, totes elles poc efectives, per evitar
aquest fenomen. No només no aturem
l’emissió de CO² a l’atmosfera sinó que
l’augmentem amb el creixement de noves potències com la Xina o l’Índia. La
pregunta ineludible que tothom ens
hauríem de fer és: com és que no ens
estem rostint, doncs?
La resposta té un fort component de
justícia poètica. Robert Kaufman,
científic de la Universitat de Boston,
assegura que ha estat precisament la
Xina qui ens ha salvat de l’infern.
L’emissió de partícules de sulfat per

“No només no
aturem l’emissió
de CO² sinó que
l’augmentem. Com
és que no ens estem
rostint, doncs?”

part de les centrals energètiques xineses, que funcionen amb carbó, han emmascarat l’efecte hivernacle tot reflectint la radiació solar i la calor cap enfora de la Terra. Diu Kaufman que
el ràpid creixement xinès durant els
darrers 10 anys i l’enorme quantitat
de carbó que han fet servir per alimentar-lo, han refredat el clima, contrarestant l’efecte de les emissions de CO².
Entre 1998 i 2007, les centrals energètiques xineses han duplicat el consum
de carbó.
Ep! Reprimiu l’impuls de córrer a
canviar el cotxe per un V8 de 5 litres
de cilindrada. El problema rau en el fet
que, alhora que el CO² té efectes a llarg
termini sobre l’atmosfera, el sulfit es
dispersa en poques setmanes. Tan bon
punt els xinesos esgotin el carbó i canviïn cap a d’altres fonts d’energia, tornarem a ser-hi.

I ara què, urbanita?

Moisès no duia xancletes
—————————————————————————————————————————————————————————

David
Castillo
S’imaginen una legió romana
avançant amb xancletes? O un
guerrer de la mitologia grega?
No. Ni tan sols aconseguiríem
identificar-les amb l’Aquil·les
de la Ilíada que va protagonitzar Brad Pitt. Amb prou feines podrien visualitzar-los
amb unes sandàlies, infinitament més còmodes que les
botes que utilitzen els militars professionals actuals.
Les xancletes s’han imposat
al davant d’altres tipus de calçat no sé si més confortable,
però sens dubte més elegant.
Durant la infantesa vaig
quedar tip de les odioses xancletes, però, per sort, durant
més de vint anys pràcticament van desaparèixer, a excepció de les de les platges.

Ara les pots veure fins i tot en
els festivals musicals dels moderns més moderns, a la feina
o sentir el seu llardós repicament mentre camino per
qualsevol carrer del Raval. És
indiferent la
classe social,
la raça o la
religió.
Una dona
pot anar
amb el xador o
burca, però això
no elimina la possibilitat de les
xancletes.
Deu ser mania
persecutòria o fòbia? Em van seguint?
Assegut al metro intento preguntar-me
per què em repugna
aquest tipus de sabata. És comprensible davant els
peus amb dits
peluts d’un noi o
les ungles brutes d’un altre,
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però tampoc m’agraden instal·lades als peus arreglats i
les ungles pintades de la noia
rossa aparentment del nord
d’Europa o de la italiana que
despistadament

JAUME BATLLE

es mira l’estació de Liceu.
Com pot no agradar-me
aquesta italiana pel fet de dur
xancletes? Per què em va
caure als peus –i no és un joc
de paraules– aquell amic que
va ser primer en la seva promoció d’enginyers i que més
tard es convertiria en executiu d’una multinacional solvent? Va ser el dia que vam
anar junts a veure Nick Lowe
i es va presentar amb les odioses xancletes. M’hauria emocionat que hi anés
amb unes bones
sabates italianes o
angleses, amb
unes sandàlies de
disseny o fins i tot
amb unes New Balance 574. No, es va presentar amb unes xancletes
de les que duen la bandera del
Brasil. Com pot deixar un
país com Brasil el seu símbol
nacional de logotip per a unes
xancletes?
No em puc imaginar Moisès creuant el mar Roig i travessant el desert amb xancletes. I encara menys pujant la
muntanya a buscar els deu
manaments.
Vostès sí?

El fracàs de
la Unió
Europea
La impotència de la Unió Europea per plantar cara als especuladors que espremen l’agònica situació de les economies governamentals i inflen fins a nivells insuportables la prima de risc només
fa que generar jornades negres a
les borses i estrènyer cada vegada
més el dogal al coll de l’estabilitat
continental. “Els mercats tracten
injustament la nostra economia”,
proclamen ridículament els mateixos governants, que fins fa quatre dies cavalcaven còmodament al
llom d’un sistema que servia als
seus interessos. Impotència i lentitud són els principals atributs dels
òrgans executius europeus, obligats a afrontar el gran sacrifici de
suspendre les vacances d’agost
per intentar agafar les regnes de la
situació abans que el contagi esdevingui gangrena. És la imatge del
capitalisme que s’està devorant a si
mateix, en un remolí que com sempre arrossega primer les classes
més necessitades, les que paguen
un preu massa car per culpa dels
errors dels altres. La Unió Europea
només ha encès el senyal d’alarma
quan ha vist que l’ofensiva especuladora ja no es conformava a torpedinar només els països cuers i el
seu envit amenaçava seriosament
primeres potències com ara França. La presa de decisions, però,
continua marcada per la burocràcia, la desídia i la incapacitat de posar en pràctica mesures de consens, sense que els ciutadans percebin cap missatge encoratjador
sobre el futur immediat. Arribats
en aquest punt, la fe en la unitat política i monetària ha quedat tan tocada com la confiança en uns governants que fins ara han aplicat
receptes doloroses que, com en el
cas de Grècia, no han fet més que
empitjorar les coses. I el temor és
que cada passa que es faci les pugui empitjorar més.
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75è
aniversari de
l’assassinat
de Suñol

Un llibre i un homenatge
per recordar
l’expresident del Barça,
periodista i diputat per
ERC a les Corts

Aragonès
aposta per
ser valents
amb la banca

El diputat d’ERC és el
protagonista de
l’entrevista als
representants del
Parlament

La cursa cap al 20-N

Duran advoca
per avançar
encara més
les eleccions
RAÓ El líder d’Unió al·lega que Madrid no vol aprofundir en
les reformes pendents MATÍS Llorens ho supedita a les
actuacions que s’emprenguin en el Consell de Ministres
Maria Altimira
BARCELONA

L’avançament electoral,
ara respecte de l’últim
avançament, torna a acaparar el debat. La decisió
del president del govern
estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, d’anticipar
la celebració dels comicis
al novembre no ha aconseguit fer callar les veus crítiques amb l’executiu. Sobretot, en un context de
tempesta econòmica i
amb el botxí de la prima de
risc levitant per cotes molt
perilloses i intoxicant la
palestra política.
Josep Antoni Duran i
Lleida, cap de llista de CiU
per a Madrid, va assegurar
ahir en la seva carta web
setmanal que “les eleccions s’haurien de fer molt
abans del 20 de novembre”, un extrem que justifica per la manca d’intenció per part de l’executiu
estatal d’“aprofundir en
les reformes” que detecta.
El líder d’Unió es referia a
mesures com ara la negociació col·lectiva, les polítiques actives i la necessitat
d’abaixar un punt el coeficient de solvència que
s’exigeix als bancs espanyols amb l’objectiu de derivar els recursos alliberats a crèdits adreçats a
les pimes i als autònoms.
Marta Llorens, directo-

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

“Espanya té un
problema: el govern
no inspira confiança,
però tampoc ho faria
un govern del PP”
Josep A. Duran i Lleida
CAP DE LLISTA DE CIU ALS COMICIS
—————————————————————————————————

“Si hem d’estar amb
els braços plegats,
avancem, com més
aviat millor, les
eleccions”
Marta Llorens
DIRECTORA DE CAMPANYA DE CIU

ra de campanya de la federació, també s’hi havia referit al matí, amb menys
contundència que Duran i
supeditant
l’exigència
d’un nou escurçament del
calendari electoral a l’actuació del PSOE i del PP
amb vista al consell de ministres del 19 d’agost. “La
voluntat de CiU és que es
continuï legislant per un
sentit de responsabilitat”,
va sostenir Llorens. “Nosaltres exigim que el PSOE i
el PP ens diguin si tenen la
voluntat d’activar aquestes reformes al setembre”,
va demanar.
Una declaració d’intencions que, segons defensa,
hauria de fer-se explícita
“com a molt” el mateix dia
19. “Però si hem d’estar
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amb els braços plegats –va
afegir-hi–, optem per
avançar el calendari i així
poder fer front a la crisi”.
Amb tot, ni Duran ni
Llorens creuen que la solució dels problemes la tingui el PP, al qual també
atribueixen bona part dels
mals de l’actual conjuntura. “Espanya té un problema: aquest govern no inspira confiança, però tampoc ho fa un probable govern del PP. Aquest és el
drama del present i del futur”, lamenta Duran en la
carta. “No puc deixar
d’amagar l’enorme preocupació per la salut de la
nostra economia. No s’han
fet bé les coses. Som carn
de canó davant dels mercats especulatius que es
llancen com taurons quan
veuen sang. I, malauradament, l’economia espanyola sagna, i molt”, exposa en el mateix document.
En l’escrit, Duran també escomet el govern espanyol perquè, al seu parer,
va anunciar abans d’hora
l’avançament dels comicis
i va crear un període de
punt mort que no fa més
que complicar la delicada
situació econòmica, i deplora que l’executiu estatal abusi dels decrets llei
per impedir la tramitació i
la millora de les iniciatives
legislatives per part de les
Corts. ■

Duran i Lleida passa per davant de Zapatero, al Congrés dels Diputats ■ EFE

CiU parla de debat de tres i Rubalcaba la remet al PSC

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

Marta Llorens, directora de
campanya de CiU, va anar
ahir massa de pressa o massa lluny. La màxima responsable del comitè electoral de
la federació nacionalista va
anunciar que havia fet arribar
una petició tant al PSOE com
al PP per proposar la celebració d’un debat amb els candidats de les tres formacions:

Alfredo Pérez Rubalcaba,
Mariano Rajoy i Josep Antoni
Duran i Lleida. Llorens va afirmar que tots dos partits s’hi
havien mostrat “predisposats”. Una afirmació basada
en les converses amb Elena
Valenciano, cap de campanya dels socialistes, i Esteban
González Pons, vicesecretari
general de comunicació del

PP. Els contactes haurien
servit per fixar una reunió deliberativa sobre aquesta possibilitat a principi de setembre. Amb tot, Pérez Rubalcaba va dir que l’interlocutor de
CiU és el PSC. Tot i així, el
candidat del PSOE va mostrar-se obert a estudiar altres
fórmules fora del debat cara
a cara amb Rajoy.
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La cursa cap al 20-N

El PSC acusa el candidat
de CiU de fer costat a
l’estratègia de Rajoy
a Daniel Fernández denuncia la “submissió” de Duran a les demandes del PP
d’avançar el 20-N a Creu que la seva reflexió no ajuda a crear estabilitat
Redacció
BARCELONA

Rèplica instantània del
PSC a la demanda –en
condicional– de Josep Antoni Duran i Lleida que
s’avancin les eleccions del
20-N en el cas que José
Luis Rodríguez Zapatero
no tingui previst culminar
les reformes econòmiques
pendents, entre les quals
figura la de la negociació
col·lectiva.
Amb la candidata per
Barcelona encara per designar, qui va contestar
Duran i Lleida va ser el
portaveu adjunt del grup
socialista al Congrés. Daniel Fernández va denunciar que, amb la demanda,
el cap de llista de CiU s’afegeix a les tesis de Mariano
Rajoy que és necessari un
avançament de l’avançament perquè els comicis
siguin a la tardor, però,
abans del 20 de novembre.
“La submissió de Josep
Antoni Duran i Lleida a
l’estratègia electoral del
PP comença a tenir aire de
vodevil”, considerava Fernández en un comunicat. I
situava de nou CiU al costat dels populars. Aquesta,
de fet, ja es comença a perfilar com l’estratègia dels
socialistes de cara a la precampanya electoral per a
les estatals. Mentre la federació intenta erigir-se
en alternativa i antídot a
una eventual majoria absoluta de Rajoy, el que fan
els socialistes catalans és
bipolaritzar al màxim la
convocatòria, assimilant
CiU amb els populars. I situen la tria exclusivament
entre el PSOE i el PP. Duran i Lleida, segons Fernández, “està més preocupat per seguir els passos
dels populars i fer seguidisme d’aquest partit, que
per l’estabilitat econòmica
del país”.
El que va fer ahir el portaveu adjunt del grup socialista al Congrés és renyar el candidat de CiU
per unes paraules que, se-

Núria de Gispert arriba al Parlament de Catalunya amb el
seu cotxe oficial ■ ANDREU PUIG

De Gispert no
posarà l’adhesiu
“CAT” al seu
cotxe oficial
a La presidenta del Parlament creu

El portaveu adjunt dels socialistes al Congrés, Daniel Fernández ■ ARXIU

que no pot portar el distintiu per la
seva responsabilitat institucional

Fernández és qui replica a Duran i Lleida

Redacció

Primer candidat català nomenat oficialment, Josep Antoni Duran i Lleida té una
agenda activa malgrat que sigui a ple mes d’agost. Després de reunir dijous el comitè de campanya de CiU, ahir
va fer carta web als militants
–tot i que altres anys l’aturava a l’agost– i avui esmorzarà
amb militants a Palafrugell.
La candidata del PSC serà, si no hi ha grandíssimes

Al cotxe de la presidenta
del Parlament, Núria de
Gispert (UDC), no hi haurà cap adhesiu amb el distintiu “CAT” a la matrícula. Tot i que el portaveu del
govern, Francesc Homs,
animés els ciutadans i polítics a posar l’adhesiu fa
unes setmanes, De Gispert no ho pensa fer “per la
responsabilitat” que comporta el seu càrrec. La presidenta de la cambra catalana sosté que no vol entrar en polèmiques: “Pel
que representa la presidència del Parlament i el
vehicle oficial, no em posaré l’adhesiu “CAT”, reconeixia a Efe.
Tot i així, ha reconegut
que si no fos al càrrec, potser s’ho repensaria, ja que
la seva posició no implica
que no estigui d’acord que
els ciutadans posin l’adhesiu en un lloc visible. De
tota manera, va contradir
Homs, perquè ella sosté
que, jurídicament, no és
possible tapar la “E” de la

BARCELONA

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

sorpreses de darrera hora,
Carme Chacón. El problema
és que encara no ha estat designada, ja que els socialistes
han deixat fins a finals
d’agost l’inici del procés en
què ha d’acabar sent nomenada. En aquest context, el
portaveu adjunt del grup socialista al Congrés, Daniel
Fernández, s’ha erigit en el
socialista encarregat de replicar a Duran i Lleida.

Fernández ja va respondre
a la intervenció del candidat
de CiU en la seva proclamació oficial, en què apuntava
que com més força tingui la
federació després del 20-N
més garantia hi ha que no hi
hagi una majoria absoluta a
les urnes. Com ahir, el que va
fer un dels caps visibles del
PSC a Madrid va ser apuntar
Duran i Lleida amb l’espantall
dels populars.

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

“La submissió del
senyor Josep Antoni
Duran i Lleida a
l’estratègia electoral
del Partit Popular
comença a tenir aire
de vodevil”

“Sembla sorprenent
que algú amb el
bagatge de Duran
desconegui el que
està passant aquestes
setmanes als mercats
financers”

“Les seves paraules
no contribueixen a
donar estabilitat i
confiança al país,
sinó al contrari”

gons el parer del diputat
del PSC, en la tempesta
viscuda aquesta setmana
als mercats, “no contribueixen a donar estabili-

tat i confiança, sinó més
aviat al contrari”. I va acusar Duran i Lleida de tractar “amb superficialitat”
l’anàlisi de l’evolució de la

crisi financera a Europa.
“És digna d’estudi”, va
afirmar. I el va acusar d’haver deixat en segon terme
“el país i les persones”. ■
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Daniel Fernández
PORTAVEU ADJUNT DEL GRUP
SOCIALISTA AL CONGRÉS

matrícula. “Això està regulat i per aquest motiu
s’imposen sancions. Una
altra cosa és posar el
distintiu al costat de la
matrícula, amb això no hi
ha cap problema”, va afirmar ahir.
Les darreres setmanes,
les declaracions d’Homs
han suscitat un estira-i-arronsa entre membres del
govern i el PP. Mentre que,
pel portaveu del govern,
jurídicament és possible
tapar la “E” espanyola de
la matrícula, el PP català
va presentar una bateria
d’iniciatives parlamentàries per exigir el “compliment de la legalitat” a les
matrícules dels vehicles i
evitar, així, que els adhesius “CAT” tapin la “E”.
El conseller d’Interior,
Felip Puig, revelava que
també ha portat aquest
distintiu de Catalunya a la
matrícula de la seva motocicleta, però el cas és que,
segons va poder comprovar aquest diari, la majoria
dels cotxes oficials continuen exhibint la “E”. Pocs
porten el “CAT”. ■
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Setanta-cinc anys de l’afusellament de Suñol

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

Josep Suñol i Garriga, a dalt, presidint un partit amistós i, a sota, situat a l’extrem amb la delegació que va presentar l’Estatut de Núria al president Macià ■ FUNDACIÓ SUÑOL / PAGÈS EDITORS

Un nom sense llegat

ANIVERSARI · Avui es compleixen 75 anys de l’afusellament de Josep Suñol i Garriga, expresident del Barça, periodista i
diputat a les Corts espanyoles per ERC HOMENATGE · Es fa un acte de record al lloc on va ser assassinat i s’ha editat un
llibre de la seva biografia FIGURA · Tot i ser un personatge mediàtic a l’època, la seva obra és poc coneguda i valorada
David Brugué

E

BARCELONA

l 6 d’agost de 1939, al quilòmetre 52 de la carretera de Madrid a la Corunya, morien afusellades
almenys tres persones
per guàrdies franquistes. Una escena que, malauradament, s’aniria repetint amb l’esclat de la Guerra Civil. El adelanto de Segovia publicava, cinc dies després, la notícia amb
el títol Com van ser fets presoners
dos diputats de l’Esquerra, un oficial roig i un xofer. Els dos diputats
eren Pere Ventura i Virgili i Josep
Suñol i Garriga. Podia haver estat
una traïció del xofer, però mai no
se’n va tenir la certesa.
Aquest és el relat que s’explica en
el llibre Josep Suñol i Garriga. Viure i morir per Catalunya, obra de
Jordi Badia i que s’acaba d’editar
coincidint amb els 75 anys de l’assassinat. Avui es farà un acte d’ho-

menatge al quilòmetre on va ser
afusellat. Però qui era Josep Suñol?
I per què el seu llegat s’ha perdut en
el temps, arribant a ser un gran desconegut per a la majoria de catalans? Precisament, retornar la projecció a la seva figura i posar de relleu el llegat de Suñol han estat dos
dels objectius de la publicació. Va
—————————————————————————————————————————————

“Suñol és un personatge
a tenir molt en compte
en la història de
Catalunya”
—————————————————————————————————————————————

ser polític –tres cops diputat a les
Corts–, periodista i president de la
Federació Catalana de Futbol i del
Futbol Club Barcelona. Precisament, la feina que va fer vinculada
al món de l’esport i la ciutadania és
la que més ha interessat a Badia, ja
que va utilitzar el futbol com a mitjà
de transmissió de valors i de forma-
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ció personal i col·lectiva. “El seu
compromís és amb la ciutadania i la
justícia social, ja fos a través de la
premsa, l’esport o la política, per
aconseguir una societat més justa i
un país més lliure”, explica Badia.
Un exemple de l’ambivalència de la
formació de Suñol va ser la creació,
a través de l’esport, d’uns premis literaris que després no van tenir
continuïtat.
Fill de família burgesa, el seu futur estava enfocat a continuar amb
el negoci familiar, però aviat va
mostrar altres tendències que el
van portar cap al vessant més polític. Catalanista convençut, una de
les seves grans decepcions en la feina a Madrid va ser la falta d’unitat
de les forces catalanes. Fundador
d’Acció Catalana, va acabar a ERC
al costat de Lluís Companys i Francesc Macià. De fet, amb Companys
la relació no va ser del tot fluïda, però en canvi amb Macià va ser totalment diferent. Suñol va involucrar-

La biografia
Josep Suñol i Garriga ( 21 de juliol de
1898 – 6 d’agost
de 1936) va ser
mecenes cultural,
fundador i impulsor de publicacions com La
Rambla, o La Nau,
nacionalista català i gran aficionat al
món de l’esport, va
presidir la Federació Catalana de
Futbol i el FC Barcelona durant un
any. Diputat
d’ERC al Congrés
de Diputats el
1931, 1933 i 1936.

se en el retorn a Catalunya de Macià
i des de La Rambla –publicació que
ell mateix dirigia– va fer campanya
en favor seu. “Ell va apostar per Macià quan poca gent ho va fer”, explica Badia.
El 1934 va començar a patir problemes de salut que el van obligar a
fer llargues estades a l’estranger
que li van fer baixar l’activitat i el
van allunyar del primer pla. Tot fins
arribar al fatal desenllaç d’avui fa
tres quarts de segle. “Suñol és un
personatge a tenir molt en compte
en la història de Catalunya que
s’hauria de conèixer més”, reivindica Badia, que explica la falta de documentació escrita que hi ha sobre
la seva figura. A banda de la fundació que hi ha en funcionament i que
gestiona el seu fill, la recuperació de
la memòria històrica relativa a Suñol s’ha limitat a l’homenatge que
va fer el Barça a mitjan anys noranta i la dedicació d’un carrer al barri
de les Corts de Barcelona. ■
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Entrevistes del Parlament

Pere Aragonès. Diputat d’Esquerra

“S’ha de ser valent
amb la banca”
Marc Bataller
BARCELONA

P

ere Aragonès (Esquerra) enceta la segona legislatura al Parlament.
En les últimes eleccions
va quedar fora en un primer moment, però la renúncia d’Ernest Benach li va permetre tornar a
ocupar un escó.
El president de la Generalitat, Alberto Fabra, no descarta
retornar competències si no les pot pagar ■ REUTERS

Vostè forma part de la comissió de
Justícia, que debat una de les lleis
que més reclama la societat: la dació en el pagament de la hipoteca.
Alguns afectats asseguren que s’hi
han posat massa tard.
Aquesta iniciativa l’hem portat diverses vegades al Congrés en mocions o propostes de resolució.
S’han aprovat algunes coses, però
de poc contingut. Les propostes
més valentes no han aconseguit el
suport ni del PP, ni del PSOE ni de
CiU. Per això ho vam entrar al Parlament per intentar portar-ho després al Congrés amb el màxim consens dels partits.

ANDREU PUIG

Regidor novell a Pineda de Mar

Veu possibilitats que passi els sedassos del Parlament i el Congrés?
És una decisió que comporta un enfrontament amb els interessos de la
banca i pot haver-hi partits que no
siguin prou valents. De fet, els que
ho hem impulsat som minoria. Haurem de treballar molt, però no és
impossible. El que és segur és que
s’haurà de trobar una solució, sigui
la dació en pagament o un altre mecanisme, com ara que el banc es pugui quedar l’habitatge pel 80% del
valor del préstec. L’Associació Espanyola de Banca xifra el cost de la dació en 4.000 milions, la meitat de
beneficis del Banc Santander o un
terç del valor dels actius immobiliaris que s’han quedat els bancs. No és
un problema de cost econòmic.
Una altra de les comissions en què
treballa és la d’Acció Exterior. El PP
manté que s’han de tancar delegacions catalanes a l’estranger. Què
n’opina?
Hi ha una direcció política d’acció
exterior de la Generalitat imposada
per Duran i Lleida que no vol crear
una diplomàcia d’una nació que és
Catalunya, sinó que vol ser un complement d’Espanya. Després hi ha el
PP, que n’ha fet una causa simbòlica i la qüestiona. Però és absurd reduir la presència de la Generalitat al
món en un moment de crisi quan el
que fan les delegacions és fomentar
la inversió estrangera a Catalunya i

Nascut el 1982 a Pineda de Mar, Pere

riència del segon tripartit no s’ha traduït

Aragonès també va provar sort com a

en un major suport independentista al

candidat republicà en les eleccions mu-

Parlament, tot i que ha servit per nor-

nicipals. Era la primera vegada que es

malitzar l’independentisme. L’aposta

presentava i va aconseguir dos regidors

ha ser de construir el nostre espai propi

–un més que el 2007– respecte dels

sense tenir en compte els altres partits,

onze del PSC, que va guanyar els comi-

i si això va acompanyat de cares noves

cis. Ja en clau interna, Aragonès confia

millor”, hi afegeix Aragonès.

que Esquerra superi la crisi en què s’ha
instal·lat amb la nova direcció encapçalada per Oriol Junqueras, que s’ha de
ratificar en el congrés del partit l’1 d’octubre que ve. “Primer hem d’assumir
coses que no han funcionat bé. L’expe-

“En plena crisi, és absurd
reduir la presència de
Catalunya al món”
“El problema de la llei de
consultes, sigui per la via
del referèndum o del
no-referèndum, és polític
i no jurídic”

la implantació d’empreses catalanes a l’exterior.
En la legislatura passada vostè va
impulsar la llei de consultes, que el
TC va laminar. Què es pot fer?
Ara s’ha aixecat la suspensió, però
la nostra proposta ja estava molt
pensada perquè es pogués aplicar i
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no com una cosa simbòlica. Ells tenen por que hi hagi un subjecte polític que pugui decidir en referèndum
i que un dia el Parlament, per
exemple, pugui convocar-ne un sobre el concert econòmic i que després l’Estat l’hagi d’autoritzar.
Però ara CiU ha anunciat que canviarà la llei, perquè l’Estat no hagi
d’autoritzar res. És la denominada
via del no-referèndum.
El problema no és jurídic, sinó polític. Ibarretxe no va anomenar-lo referèndum i li van dir que havia de
fer una llei de referèndum i no una
de consultes. En definitiva, l’Estat
espanyol no vol que decidim, sigui
pel concert o per la independència, i
buscaran qualsevol argument per
impedir-ho. ■

Fabra està
obert a revisar
el mapa
competencial
a El president de la Generalitat

Valenciana critica que l’Estat hagi
retallat el finançament autonòmic
Redacció
VALÈNCIA

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, va anunciar ahir
que, si no reben prou finançament per poder
afrontar les competències
que tenen assignades, es
plantejarà “revisar conjuntament” amb altres comunitats quin és el mapa
competencial. L’objectiu,
va dir, és que el govern
espanyol en sigui conscient. Fabra es referia així
a la polèmica sorgida en
altres territoris del PP,
que han obert la porta a
tornar
competències,
com ara les d’Ensenyament, a l’Estat per no ferse càrrec, en aquest context de crisi, de la despesa
que generen.
El president valencià
va admetre que “és un tema molt complicat” per
les “dificultats econòmiques” de les comunitats.
Per aquest motiu, Fabra
va exigir al govern espanyol l’obligació d’atendre
“totes” les competències.

El màxim responsable
del Consell també va carregar contra el govern socialista de Madrid per haver retallat el finançament de les comunitats i
per haver reduït els diners “promesos” als governs autonòmics. Segons Fabra, un dels altres
motius que ha provocat

La xifra

—————————————————————————————————

1.700
milions d’euros són els
diners que l’executiu
de Fabra ha de retornar
al govern espanyol.

haver de revisar el panorama competencial vigent són els 1.700 milions
d’euros que la Generalitat
Valenciana ha de retornar perquè al seu moment el govern de Zapatero els va donar a l’executiu valencià “fent creure” que la situació econòmica no havia canviat. ■
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Bono aposta
per un govern
conjunt del
PSOE i el PP

Europa - Món

Admet que hi ha nervis
pel 20-N i adverteix que
“qui només busqui la
llaminadura electoral
pagarà peatge”

Les protestes s’estenen arreu
de Síria malgrat la repressió
DESAFIAMENT Mobilitzacions massives contra el règim i per reclamar el suport internacional a la revolta popular, en
el primer divendres del Ramadà RESPOSTA Les forces de seguretat maten una desena d’opositors en diverses localitats

Escenaris de les manifestacions
100 km

Protestes

TURQUIA
Qamixli
Al Hasakah

Alep
Latakia

Idlib
Jisr al-Xugur

S Í R I A
Raqqa

Deir
al-Zur

Hamà
L’exèrcit va impedir
Hamà

Jabala

IRAQ

ahir les protestes

Homs

Manifestants antigovernamentals ahir a Idlib, en una imatge d’un vídeo penjat a internet ■ AFP

Redacció
DAMASC

Amb el lema “Déu és amb
nosaltres, i vosaltres?”,
milers d’opositors sirians
van desafiar l’exèrcit i van
sortir ahir als carrers de diverses localitats del país en
el primer divendres del Ramadà, per reclamar el suport de la comunitat internacional en la seva lluita
per enderrocar la dictadura. Almenys una desena de
manifestants van morir
ahir en aquestes protestes.
Els opositors es van manifestar a Irbin –prop de
Damasc–, Deir al-Zur, Darà, Qamixli, Jabala i al barri de Qudsia de la capital siriana, entre altres poblacions. També hi va haver
mobilitzacions a la majoria dels barris d’Alep, allunyada fins ara del ressò de
les protestes.
Precisament, un vídeo
penjat a Youtube mostra
una reunió de líders tribals
a la província de Deir alZur, a l’est del país, en què
els notables es preparen

per fer front a un assalt de
l’exèrcit. En la filmació, de
la qual no es pot garantir
l’autenticitat, es veu un
xeic que explica a l’assemblea que les negociacions
amb les autoritats per alliberar detinguts i perquè
l’exèrcit es retiri han fracassat, i que les forces de
seguretat estan a punt de
llançar un atac. No obstant
això, el setge de les tropes
va impedir que les manifestacions d’ahir prenguessin força a Hamà, on
es va prohibir l’oració del
migdia de divendres (la
més important de la setmana) a totes les mesquites.
“Una via perillosa”
Hamà va ser assaltada dimecres per l’exèrcit després d’una cruenta ofensiva que va deixar més d’un
centenar de morts i desenes de ferits. La ciutat continuava ahir aïllada després que les forces de seguretat hi havien tallat totes
les comunicacions.
El president de l’Organització Nacional Siriana
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dels Drets Humans, Amar
Qurabi, va declarar a la cadena de televisió Al-Jazeera que les manifestacions
havien arribat fins a ciutats portuàries de la Mediterrània com ara Tartús,
Raqqa i Latakia, on també
es van produir morts.
En l’àmbit diplomàtic,
l’administració nord-americana ha doblat les crítiques al règim del president
Al-Assad. La secretària
d’Estat, Hillary Clinton, va
reclamar més sancions
per “fer pagar” a Damasc
les dues mil morts de les
quals, al seu parer, és responsable el règim. El nombre coincideix amb la de
l’Observatori Sirià dels
Drets Humans, que parla
d’un balanç de 2.003
morts, entre els quals 374
militars i agents de seguretat, des de l’inici de la revolta popular, a mitjan març.
També va alçar el to la
Casa Blanca, que va afirmar que Al-Assad ha portat Síria i la regió a “una via
perillosa”. Segons el portaveu de Barack Obama, Jay
Carney, Washington “ja

LÍB
AN

Tartús

Barris de Deir Baalba
i al Baiada

Irbin
Damasc

Alts
del
Golan

Barri de Qudsia

Nawa

Hauran

JORDÀNIA

JORDÀNIA

Sanamein
Inkhil
50 km

Darà

La frase

L’ONU denuncia els atacs a civils

“Damasc ha de pagar
pels dos mil morts que
ha causat”

Un grup d’experts de les Nacions Unides va exigir ahir a
Síria que posi fi a l’ús desproporcionat de la força contra
els manifestants pacífics,
una violència que es tradueix
en execucions, tortures i altres crims penats pel dret internacional.
En un comunicat conjunt,
els experts insten el règim del
president Al-Assad a “deixar
de fer servir indiscriminadament artilleria pesant” contra la població civil i a reprendre el diàleg nacional.
“Continuem rebent informes que constaten l’ús sistemàtic de la força, que es tradueix en nombroses morts,
detencions forçoses, desaparicions, tortures i una injustificada privació de les llibertats d’expressió i de re-

—————————————————————————————————

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

Hillary Clinton
SECRETÀRIA D’ESTAT DELS EUA

pensa en l’era posterior a
Al-Assad, com fan ja els 23
milions de sirians”. “Podem afirmar sense por
d’equivocar-nos que Síria
estarà molt millor sense el
president Al-Assad”, va dir
Carney. Les mobilitzacions massives d’ahir es
produïen l’endemà que
el president Al-Assad
promulgués un decret per
instaurar el multipartidisme al país, una llei que
l’oposició ha rebut amb
escepticisme. ■

unió pacífica”, segons denuncien els experts. La portaveu pels drets humans de
l’ONU, Ravina Xamdasani, va
celebrar la declaració de condemna aprovada dimecres
pel Consell de Seguretat contra la violència del règim sirià,
mentre es queixava que el
govern de Damasc “continua
vetant l’accés dels inspectors al país”.
“La missió de reconeixement de l’ONU ha fet la seva
feina en països veïns i ha pogut recollir una pila d’informacions sòlides, que han estat corroborades per diverses fonts”, va explicar Xamdasani. L’informe de la missió
es presentarà al Consell de
Drets Humans de l’ONU, que
té previst obrir la pròxima
sessió el 12 de setembre.
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Els rebels anuncien la mort
d’un fill de Gaddafi i el
règim libi ho desmenteix
a Jamis al-Gaddafi hauria mort en una ofensiva de l’OTAN a la ciutat de Zlitan a És el

màxim responsable de la brigada policial encarregada de la defensa de Trípoli
Redacció
BENGASI

Jamis al-Gaddafi, un dels
fills del dirigent libi Muammar al-Gaddafi, hauria
mort en una ofensiva de
l’OTAN que es va dur a terme ahir a la matinada a la
ciutat de Zlitan, a 150 quilòmetres a l’est de Trípoli,
segons van anunciar els rebels. Hores després, però,
un portaveu del règim va
negar la notícia. “És una
notícia falsa. S’han inventat la notícia sobre la mort
de Jamis al-Gaddafi a Zlitan per tapar els seus assassinats”, va afirmar
Moussa Ibrahim, un portaveu del govern de Trípoli. A
l’hora de tancar aquesta
edició, l’OTAN no s’havia
pronunciat sobre aquesta
qüestió.
Jamis al-Gaddafi, la suposada víctima, era el líder
de la brigada policial que té
al càrrec la defensa de Trípoli, la qual cosa el converteix en una peça clau en la
defensa del règim del seu
pare. Va ser descrit per diplomàtics nord-americans
com el millor home de les
forces armades de Líbia.
Aquest seria el segon
cop que el dictador libi ha
de lamentar la mort d’un
fill. El 30 d’abril passat van
morir el seu fill Saif al-Arab
i tres dels seus néts, també
durant un bombardeig de
l’OTAN.
Si es confirma la seva
mort, Jamis al-Gaddafi es
trobaria entre les 32 víctimes de l’ofensiva duta a
terme per l’OTAN la matinada passada, segons Mohammed Zawawi, portaveu dels rebels, que continuen avançant posicions,
tot i que Gaddafi continua
al capdavant de Líbia i no
cedeix a les pressions internacionals.
I just ahir, les forces del
règim libi van aconseguir
recuperar el control de la
localitat de Zlitan, segons
van informar fonts governamentals líbies a la cadena britànica BBC. El ministre francès d’Afers Estrangers, Alain Juppé, va
afirmar ahir que la coalició

Iúlia Timoixenko, exprimera ministra ucraïnesa, durant una
pausa del judici, ahir abans de ser detinguda ■ REUTERS

Un jutge ordena
la detenció de la
líder opositora
d’Ucraïna
a Timoixenko estaria obstaculitzant
Un suburbi de Trípoli fumeja a causa dels bombardejos de l’atac de l’OTAN ■ AFP

el seu procés per malversació de fons
públics a L’arresten a la sala mateix

Itàlia demana explicacions a l’OTAN per omissió d’ajut

Natàlia Boronat

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

El govern italià va anunciar
ahir que havia demanat a
l’OTAN que obri una investigació formal per verificar la
hipòtesi segons la qual un
dels seus vaixells no va auxiliar el vaixell que dijous va arribar a Lampedusa amb immigrants libis, un centenar de
passatgers del qual van morir
asfixiats i de fam. El vaixell

amb els immigrants libis a
bord havia sortit de Líbia la
setmana passada amb 300
passatgers. Dimecres passat
es va creuar amb un remolc
xipriota que va llançar als
passatgers bosses de salvament i se’n va allunyar, després d’enviar senyals d’ajuda
a les autoritats presents a la
zona. Un vaixell de l’OTAN,

La data

La xifra

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

30.04.11 32
Saif al-Arab, fill de Muammar al-Gaddafi, i tres néts del
dirigent libi van morir en una
ofensiva dels rebels.

persones haurien mort en
una altra ofensiva de les tropes de l’OTAN contra les forces lleials al règim libi.

internacional havia subestimat la capacitat de resistència de les tropes de
Gaddafi.

sell Nacional de Transició
(CNT) a prendre el control
de l’ambaixada de Líbia a
Washington, gairebé cinc
mesos després de trencar
relacions amb la delegació
que representava el règim
de Gaddafi. “S’ha signat

El CNT i els EUA
Els Estats Units van autoritzar dijous a la nit el Con-
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que era molt a prop, va respondre suposadament a la
petició d’auxili amb un sec
“no”. Els immigrants finalment van ser auxiliats per un
helicòpter italià. Per evitar
tragèdies com aquesta l’ACNUR a Itàlia va instar a “una
millora de la col·laboració entre els vaixells que naveguen
pel Mediterrani”.

una ordre que obre el procés legal perquè el CNT assumeixi el comandament”, va informar Noel
Coay, portaveu del Departament d’Estat.
L’ordre permetrà al
grup opositor libi, al qual
els Estats Units va reconèixer com a “representant
legítim” del país, reobrir
l’ambaixada sota el seu
control, acreditar diplomàtics i accedir al compte
d’estalvis de l’ambaixada,
congelat el març passat i
en què, segons la cadena
nord-americana CNN, hi
ha acumulats uns tretze
milions de dòlars. ■

MOSCOU

El Tribunal de Kíev que
des de finals de juny jutja
l’exprimera ministra i líder opositora Iúlia Timoixenko per malversació de
fons públics i presumpte
abús de poder quan era
cap de govern, va decidir
ahir que quedés detinguda. De la sala del jutjat se la
van endur directament a
una presó preventiva.
Fins ara Timoixenko
només tenia prohibit sortir del país, però el president del tribunal, Rodion
Kireev, va accedir ahir a la
petició de la fiscal, Lilia
Frolova, que demanava la
pena de presó al·legant
“reiterades desobediències de l’acusada al tribunal i obstrucció dels interrogatoris”. Frolova acusa
Timoixenko d’injuriar fiscals, magistrats i testimonis, i també de fer mal ús
del dret a fer preguntes.
Timoixenko va relacionar la detenció amb les
preguntes incòmodes que
va fer durant el judici a

l’ara primer ministre, Nikolai Azàrov, sobre la corrupció a l’empresa energètica Rosukrenergo. Des de
la presó, Timoixenko va
fer arribar una nota a la seva advocada en la qual deia
que no tenia depressió ni
cap intenció de suïcidarse. El president del Parlament Europeu, Jerzy Buzek, va expressar dubtes
sobre “la motivació política” de la detenció i es va
declarar “preocupat” per
“com s’aplica l’estat de
dret a Ucraïna”.
A Timoixenko se li atribueix la firma d’uns
acords dubtosos amb Rússia pel subministrament
de gas, a principi del 2009,
que van posar fi a la guerra
energètica d’aquell hivern
entre Moscou i Kíev, quan
a bona part d’Europa va
haver-hi problemes de
combustible. L’acusació
considera que l’acord del
gas amb Rússia ha estat
perjudicial per a Ucraïna i
també que hauria d’haver
estat aprovat pel Consell
de Ministres i no només
per la cap de govern. ■
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Xile Societat

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

“No estem bé cap dels 33”

ANIVERSARI · Un any després de l’enfonsament de la mina a Atacama, els miners xilens que van estar sota terra 69 dies
tenen poca cosa a celebrar SEQÜELES · La majoria dels que van quedar atrapats pateixen depressió i no tenen feina
“No estem bé cap
dels trenta-tres”,
diu el paper escrit
per José Ojeda, un
dels miners que
van quedar atraFederico pats per l’enfonsaR. Molina ment d’una mina a
Xile. Un any desBuenos Aires
prés del sinistre a
la mina San José de Copiapó, a
l’Atacama xilena, Ojeda no té ànims
per fer broma. Si el seu text original
(“Estem bé tots 33 en el refugi”) va
despertar a Xile una onada imparable d’optimisme, l’escrit d’ara obre
poques portes a l’esperança. El cert
és que a la gran majoria dels protagonistes del “rescat del segle” se’ls
han acabat els diners que van rebre
de diverses fonts, 15 dels 33 no tenen feina, 7 fan xerrades de motivació a empreses, 3 venen fruita i verdura al carrer, 2 tenen petits negocis i els 4 restants van tornar a treballar en diversos jaciments. Tot
just ara cobren les indemnitzacions, després que l’empresa San
Esteban, la propietària de la mina
San José, hagués aconseguit un
préstec d’Empresa Nacional de la
Mineria (Enami), després d’haverse declarat en fallida. Dels llibres,
pel·lícules i promeses rebudes, ningú n’ha vist ni cinc. El més jove dels
33 miners, Jimmy Sánchez, és el
———————————————————

Jimmy Sánchez,
el més jove dels
miners que van
quedar atrapats,
té seqüeles greus
derivades del
sinistre ■ EFE

que sense cap mena de dubte porta
més malament la recuperació. Amb
20 anys, confessa que d’ençà de l’accident no ha aconseguit agafar el
son, tot i haver seguit un llarg tractament psiquiàtric. “Estava millor a
la mina”, va dir des de Copiapó, amb
un nus al coll. “Passo molta angoixa, molta pena, m’agrada estar sol,

no m’agrada parlar. Sempre estic
enfadat. De nit me’n vaig a dormir i
tinc malsons. Em costa adormirme”, va explicar el jove miner. En
una situació semblant es troba Ojeda, afectat de diabetis, i Mario Gómez, l’autor de la carta d’amor a la
seva esposa (“Lily, te amo”), malalt
de silicosi –malaltia típica dels mi-

ners. Al mal moment personal, tots
ells han d’afegir-hi el menyspreu públic de què són objecte per haver demandat el govern per 12 milions
d’euros per negligència oficial en el
control del jaciment sinistrat. Per
aquesta denúncia, els miners han
estat titllats de “desagraïts”, després d’un rescat que va costar a les
arques públiques prop de 20 milions d’euros.
Per això els miners rescatats que
celebren aquest primer aniversari
són ben pocs, entre ells Mario Sepúlveda, famós pels crits d’alegria
que va proferir quan va arribar a la
superfície. Sepúlveda fa xerrades a
empreses sobre motivació personal
i va formar part del petit grup de
miners que va participar a Washington en la inauguració de l’exposició Contra tot pronòstic: rescat a
la mina xilena.
El grup de trenta-tres miners que
s’havien promès lleialtat eterna s’ha
desmembrat. Ahir, poc més de la
meitat van assistir a l’acte que es va
fer a l’església la Candelaria de Copiapó per recordar la tragèdia. Juntament amb els miners hi havia el
president del país, Sebastián Piñera. El govern conservador de Piñera
ha promès resoldre la situació en
cosa d’un mes, atorgant als miners
una pensió vitalícia d’uns 300 euros
al mes. ■

Els estudiants acorralen
el president de Xile
a Fa tres mesos que

reclamen la
democratització del
sistema educatiu

F.R.M
BUENOS AIRES

Els joves pingüins, com es
coneix a Xile els estudiants, han posat contra
les cordes el president, Sebastián Piñera, fins a enfonsar la seva popularitat
a índexs sense precedents
a la democràcia del país
sud-americà.
El multimilionari empresari no ha sabut respondre encara a l’exigència de miler de joves per
una educació que deixi de

banda el lucre i obri les
universitats als més pobres. L’última jornada va
finalitzar amb més de 850
detinguts a tot el país. Les
imatges televisives de la
policia llançant gasos lacrimògens i aigua a pressió als manifestants han
acabat de posar sota mínims l’acceptació de Piñera, que ahir estava al 28%.
La tensió al carrer va arribar al màxim després de
la decisió del president de
prohibir manifestacions al
centre de Santiago. Basant-se en un decret firmat el 1983 pel dictador
Augusto Pinochet (19731990), i amb l’argument
que 200 joves “no poden
posar el país de cap per
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avall”, Piñera ha encès encara més les protestes.
La Confech (Confederació d’Estudiants de Xile)
va anunciar ahir que dóna
al govern sis dies de termini per satisfer les demandes. “Avui més que mai està en risc no només la millora del nostre sistema
educatiu, sinó el de la nostra llibertat”, va dir el president de la Federació
d’Estudiants de la Universitat de Los lagos, Patricio
Contreras. “Al govern no
se li fan aquestes exigències”, va ser la resposta del
portaveu oficial, Andrés
Chadwick.
Xile és un dels pocs països d’Amèrica Llatina que
no té un model d’universi-

Una jove estudiant és detinguda per la policia en la manifestació d’ahir a Santiago ■ REUTERS

tat estatal gratuïta. Fins i
tot l’Organització per la
Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) la considera una de les més cares
del món.
Una família amb dos
fills a la universitat pot

haver de pagar uns dos
mil dòlars en mensualitats quan el 90% dels xilens estan per sota
d’aquests ingressos. Els
nivells de la primària i la
secundària que depenen
de l’Estat es financen

amb quotes repartides
segons una puntuació
obtinguda per cada establiment. El model ha beneficiat els centres amb
un rendiment menor,
que en general són també els més rics. ■

| Europa - Món | 11

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 6 D’AGOST DEL 2011

Bono aposta per
un govern entre
el PSOE i el PP
a Adverteix que els que busquin només la “llaminadura
electoral” pagaran “peatge” a Admet que hi ha “nervis”
Redacció
MADRID

El president del Congrés
dels Diputats, el socialista
José Bono, es va mostrar
ahir a favor d’un govern
format pel PSOE i el PP
perquè, segons la seva opinió, els interessos de l’Estat espanyol estan “per sobre” dels interessos partidistes. A més, Bono va advertir totes les formacions
que els que només busquin
“la llaminadura electoral”
pagaran “peatge”. En declaracions a Onda Cero, Bono va defensar la necessitat
d’un acord entre tots els
partits i, tot i que va reconèixer que hi ha “nervis
electorals”, va mantenir
que en aquests moments hi
ha necessitats “molt més
importants”. “Aquells que
estan només per la llaminadura electoral pagaran
peatge, siguin del PSOE o
del PP”, va advertir. El president del Congrés dels Di-

La data

—————————————————————————————————

20.11.11

Hi ha convocades les eleccions generals, atès que Rodríguez Zapatero les ha avançat quatre mesos.

putats va agafar, així, el
guant llançat per Joan Carles I, i va insistir en el missatge que dimarts passat va
llançar el monarca espanyol, en les audiències amb
les autoritats balears, a les
quals va transmetre el seu
malestar per la situació
econòmica i va demanar a
tots els partits que “facin pinya” per unir els seus esforços i aconseguir sortir de la
crisi enquistada.
En aquesta línia, el president de la cambra baixa
es va mostrar a favor d’una
entesa entre el PSOE i el
PP, i va assegurar que no li

fa res dir-ho, tot i la proximitat del 20-N.
“Sóc partidari que governin junts, com ha passat
en altres països com ara a
Alemanya, en què es van
entendre la dreta i l’esquerra fins allà on és possible, i
en aquest moment, potser
no seria bo ni per al PP ni
per al PSOE, però sí que seria positiu per a Espanya, i
els espanyols s’ho mereixen”, va destacar Bono,
que va incidir que, més que
avançar les eleccions generals, “seria bo” que els mercats percebessin que els
principals partits, el PSOE i
el PP, estan junts i units per
traslladar-los un missatge
de confiança. Per això, va
considerar que “s’equivoquen” els que opinen que
un canvi de govern permetria resoldre la crisi del
deute o del dèficit de la nit al
dia, i va recordar que s’han
canviat els executius d’altres estats i les “coses han
empitjorat”. ■

José Bono, president del Congrés dels Diputats i dirigent del PSOE, en una sessió a la cambra baixa ■ EFE

Rajoy preveu tenir pressupostos el març vinent

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

El líder del PP, Mariano Rajoy,
té coll avall que el seu partit
guanyarà les eleccions del
20-N i que ell serà el que rellevarà José Luis Rodríguez
Zapatero al capdavant del
govern espanyol. Ho té tan
clar que ahir va anunciar que
té previst tenir un pressupost
aprovat el primer trimestre
del 2012 i que ja està preparant el pla de xoc, amb tres
mesures que aplicarà de ma-

nera immediata: una modificació de la llei d’estabilitat
pressupostària per fixar un
sostre de despesa per a totes
les comunitats i complir, així,
l’objectiu de dèficit; una llei
d’emprenedors que doni suport a les pimes amb, entre
altres mesures, una rebaixa
del 5% en l’impost de societats, i una llei de transparència de les administracions
públiques. En una entrevista

Bildu proposa
una aliança al
PNB i Aralar
a La coalició planteja

una candidatura
sobiranista única per a
les eleccions del 20-N
Albert Bretcha
BILBAO

L’esquerra abertzale, EA i
Alternatiba, formacions
polítiques que integren la
coalició Bildu, van fer pública ahir una oferta
d’aliança amb el PNB i Aralar de cara a la seva participació conjunta en les eleccions generals del 20 de
novembre. Segons la seva
opinió, aquests comicis

constitueixen “una oportunitat per aprofundir en
la nova fase política oberta
a Euskal Herria” i per defensar a les Corts espanyoles el “subjecte nacional
basc”. Així, els promotors
d’aquesta oferta plantegen la possibilitat de configurar “una nova aliança”
per al País Basc i Navarra,
que es materialitzarà en
una candidatura sobiranista única que defensarà
el “diàleg i la negociació”
per avançar cap a la pau i
reivindicar que “Euskal
Herria és una nació i té
dret a decidir el seu futur
polític, econòmic i social”.
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a Europa Press, Rajoy va insistir que, per crear un clima
de confiança, primer cal “un
canvi de govern”, i va assegurar que preveu donar la volta
a la situació de crisi en un termini raonable. Rajoy va voler
tornar a deixar clar que vol
complir l’objectiu de reduir el
dèficit sense apujar els impostos i sense tocar aspectes
sensibles de l’estat del benestar com ara la sanitat.

Avís pel suport
de Garitano als
presos d’ETA
—————————————————————————————————

Representants de l’esquerra abertzale, EA i Alternatiba, durant la roda de premsa ■ EFE

A banda del PNB i Aralar, Bildu confia també que
aquesta
candidatura
abertzale pugui comptar
també amb Sortu, en cas
que el Tribunal Constitucional legalitzi aquesta formació abans del 20-N. En
els propers dies els impul-

sors d’aquesta aliança es
reuniran amb el PNB i Aralar, a qui reclamen “ambició i generositat”, per veure quina és la seva receptivitat. En qualsevol cas, el
líder del PNB, Iñigo Urkullu, ja va dir ahir que no
creu que formar “deter-

minades coalicions o
blocs” sigui “la fórmula
idònia”. Des d’Aralar, per
la seva banda, van dir que
estudiaran l’oferiment i es
van mostrar disposats a
sumar forces, tot i que descarten una integració a
Bildu. ■

El govern espanyol va advertir ahir Bildu de les “conseqüències” que pot comportar
el seu suport als presos
d’ETA si aquest comportament no va acompanyat
d’una condemna explícita del
terrorisme. En una referència
velada a la seva possible il·legalització, el ministre espanyol de la Presidència, Ramón Jáuregui, es va referir
d’aquesta manera als últims
“gestos” i “missatges” del diputat general de Guipúscoa,
Martín Garitano, en defensa
dels presos de l’organització
armada. Per la seva banda, el
líder del PP, Mariano Rajoy,
va advertir també que la presència de Bildu a les institucions “és reversible”, ja que
la legislació actual permet
expulsar la formació.
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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

4T FESTIVAL PORTALBLAU

Manel
LLOC: Fòrum Romà, a l’Escala-Empúries
DIA I HORA: Diumenge 14 d’agost, a 2/4 d’11 de la nit
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 12 euros

CONCERTS A PERATALLADA 2011

Carles Arigó, piano
De Bach a la ‘Rhapsody in blue’
LLOC: Església de Sant Esteve de Peratallada
DIA I HORA: Dissabte 27 d’agost, a les 8 de la tarda
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 15 euros

49È FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PORTA FERRADA

Bernard Tapie, empresari francès involucrat en el cas, arribant al jutjat ■ AFP

Sarkozy podria
haver interferit en
el cas Lagarde

The American Spiritual Ensemble
Nit Gospel - Exclusiva a Catalunya
LLOC: Espai Port de Sant Feliu de Guíxols
DIA I HORA: Divendres 12 d’agost, a 2/4 d’11 de la nit
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 40 euros (zona B)

11È FESTIVAL DE MÚSICA DE SANT PERE DE RODES

Claudi Arimany, flauta
Michel Wagemans, piano
Obres de Mozart, Shubert, Doppler

a El president francès hauria tingut un paper clau en el cas
Tapie a L’empresari va donar suport a la seva campanya
Àlex
Vicente

LLOC: Monestir de Sant Pere de Rodes
DIA I HORA: Diumenge 14 d’agost, a les 8 de la tarda
OFERTA LIMITADA 2x1
Preu de l’entrada: 20 euros

MUSEUS

Acusen el PS d’instigar l’afer

Museu de la Xocolata de Barcelona

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

París
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’Elisi podria haver interferit en el cas d’abús de poder que esquitxa la nova
directora gerent de l’FMI,
Christine Lagarde, a qui la
justícia francesa va obrir
ahir una investigació.
Concretament
investiguen Lagarde per un possible abús d’autoritat en el
cas que enfrontava l’Estat
francès amb l’empresari
Bernard Tapie, a qui va
acabar reemborsant 285
milions d’euros procedents de fons públics. Un
veredicte dictat després
de l’arbitratge d’un tribunal privat, procediment
extremament inhabitual
en els casos que involucren l’Estat, contra el qual
Lagarde no va presentar
cap recurs per raons encara desconegudes.
Segons la premsa francesa, al darrere de la decisió podria haver-hi el president Nicolas Sarkozy, al
qual Tapie, exministre de
François Mitterrand, va
donar suport durant la
campanya presidencial
del 2007. El director de Li-

La defensa de la directora del
Fons Monetari Internacional
(FMI) també es mobilitza.
L’advocat de Christine Lagarde, Yves Repiquet, va acusar
ahir el Partit Socialista d’haver instigat la investigació
contra l’exministra i va qualificar el cas de “falsejat”. En una
entrevista al diari Le Figaro,
Repiquet va assegurar que el

fiscal no ha actuat d’ofici, sinó
“motivat per l’oposició amb
finalitats polítiques”, després
que nou diputats socialistes
van exigir que la justícia investigués per què el Ministeri
d’Economia no va recórrer
l’atribució d’una indemnització astronòmica a l’empresari
Bernard Tapie, considerat
pròxim a l’Elisi.

bération, Nicolas Demorand, va insinuar-ho ahir a
les pàgines del diari. “Lagarde no ha amagat mai la
poca estima que té per Tapie. La qüestió del paper
que hi va tenir l’Elisi continua intacta”, va afirmar
Demorand. També altres
diaris van formular especulacions en el mateix
sentit des dels seus editorials.
L’oposició francesa va
seguir un procediment
semblant i va dirigir les
crítiques a l’Estat, sense
posar en dubte l’actuació
de Lagarde, que en el moment dels fets era ministra d’Economia. La líder
socialista Martine Aubry

va afirmar que “els francesos tenen dret a saber si les
decisions es van adoptar
ignorant l’interès general
i, si és el cas, qui les va
prendre”. Fa unes setmanes, Aubry ja va aprovar la
nominació de Lagarde a
l’FMI, quan la possibilitat
d’una investigació per
abús d’autoritat ja es considerava més que probable. Per la seva banda, la
presidenta del Front National, Marine Le Pen, va
considerar que “França
s’arrisca a una altra humiliació internacional” després de l’afer DSK, i va afegir-hi que “la responsabilitat, en tots dos casos, és de
Sarkozy”. ■
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LLOC: C/ Comerç, 36, de Barcelona
DIES I HORES: De dilluns a dissabte, de 10 del matí a 7 de la tarda. Diumenge, al matí,
de 10 a 3. Els dimarts no festius el museu estarà tancat al públic
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 4,30 euros

MUSEUS

Museu Nacional d’Art de Catalunya
LLOC: MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc de Barcelona)
HORES: De dimarts a dissabte: obert de 10 del matí a 7 de la tarda
Diumenges i festius: obert al matí de 10 a 2/4 de 3
Dilluns: tancat, tret dels festius
Tancament anual: 1 de gener, 1 de maig i 25 de desembre
El primer diumenge de mes és gratuït per a tothom
OFERTA
2 entrades gratuïtes per targeta

ESPORTS

Estació Nàutica Costa Daurada
Sortides guiades en caiac els caps de setmana a Salou,
Miami i l’Hospitalet de l’Infant
DIES I HORARIS: Salou: divendres, de 5 a 7 de la tarda
Miami: dissabtes, de 10 a 12 del migdia. L’Hospitalet de l’Infant: dissabtes d’11 a 1
OFERTA 2x1. Preu: 10 euros
Reserves al 977 35 35 92 o a info@estacionautica.info
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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LONDRES
5.426,99
-2,71%

FRANKFURT
6.236,16
-2,78%

PARÍS
3.278,56
-1,26%

BALANÇ

ZURIC
5.172,06
-2,14%

Benito
Badrinas

L’últim avís

NOVA YORK
11.444,60
+0,54%

La prima de
risc italiana
supera
l’espanyola

TÒQUIO
9.299,88
-3,7%

El sobrecost del bo
transalpí a 10 anys
avança per primer
cop en els últims 15
mesos el de l’Estat

IBEX-35

0,18%

Sembla que la paciència de les
institucions europees s’esgota
respecte de l’Estat espanyol i Itàlia, i ahir les exigències perquè
ajustin els seus pressupostos públics es multiplicaven. Trichet, per

El Banc
d’Espanya
confirma la
debilitat

BARCELONA

l 0,03%
tant, no es va equivocar dijous
quan va mostrar-se dubitatiu respecte d’un hipotètic suport del
BCE als dos països. Es tractava
d’un avís, segurament el penúltim,
perquè ahir l’autoritat monetària ja

El PIB va créixer un
0,7% en taxa
interanual en el segon
trimestre, una dècima
menys que l’any passat
MADRID

k 0,10%

l

reconeixia obertament que sense
reformes profundes no compraria
deute italià ni espanyol. I sense el
cop de mà del BCE els estats espanyol i italià estan condemnats a la
fallida.

La crisi del deute

La UE exigeix més reformes a
l’Estat espanyol per salvar-lo
ULTIMÀTUM El BCE adverteix que només comprarà bons de l’estat i d’Itàlia si prenen mesures “contundents” per aturar
el dèficit UN ANY ABANS Berlusconi promet accelerar les retallades per aconseguir l’equilibri pressupostari el 2013
Albert Segura
Brussel·les

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

Alhora que critica els mercats, pel seu setge “incomprensible” al deute espanyol i italià, la Comissió
Europea els va donar ahir
la raó exigint als governs
de Zapatero i Berlusconi
més “contundència” en les
seves reformes. I el BCE
encara va anar més enllà,
insinuant fins i tot que Espanya i Itàlia tenen la mà
foradada i que només els
comprarà bons si fan els
deures. “Ajudar-los en
aquesta situació, sense
que abans prenguin més
mesures, seria com intentar omplir d’aigua una galleda foradada”, va advertir el governador del Banc
de Bèlgica i conseller del
BCE, Luc Coene.
Després d’una setmana
horribilis a les borses, l’eurocomissari d’Afers Econòmics i Monetaris, Olli
Rehn, va interrompre ahir
les seves vacances i va re-

clamar al president espanyol que “implementi amb
contundència” les reformes compromeses, “especialment” la de les caixes
d’estalvi, però també la laboral o la de les pensions. I
va tornar a estirar les orelles a les comunitats autònomes, alertant que les retallades “s’han d’aplicar
estrictament en l’àmbit
regional”. Tot i el seu enèsim toc d’atenció a Zapatero, Brussel·les insisteix
que ni Espanya ni Itàlia no
necessitaran cap rescat.
Rehn es queixa que els
atacs dels mercats “estan
injustificats” i retreu als
inversors els seus “canvis
dramàtics incomprensibles”, però al mateix
temps avisa el govern espanyol que “ha de culminar l’enfortiment del sector bancari i les reformes
estructurals planejades”.
Si dijous Jean-Claude Trichet va estendre la por als
mercats, ahir Rehn i el
conseller belga del BCE no
van donar precisament

151666-1038700V
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l’equilibri pressupostari el
2012 en comptes del
2013. Entre les mesures
anunciades per Berlusconi destaca la introducció
d’una esmena a la Constitució italiana que obliga a
mantenir l’equilibri pressupostari, una exigència
del BCE. El premier italià
—————————————————————————————————

“Ajudar-los ara
seria com omplir
d’aigua una
galleda foradada”
—————————————————————————————————

Olli Rehn, comissari europeu d’Economia, ahir, a Brussel·les ■ FRANCOIS LENOIR / REUTERS

nous arguments per confiar en la solvència espanyola i italiana.
“No té cap sentit comprar bons a Espanya i Itàlia si les polítiques que
adopten no van en la bona
direcció”, va denunciar
Coene. Alineant-se amb

els consellers alemanys
Jens Wiedmann i Jürgen
Stark, el governador belga
vol veure “un esforç en
l’àmbit intern” espanyol i
italià abans que el BCE els
alliberi dels especuladors.
Després que la prima de
risc italiana superés per

primer cop l’espanyola,
Berlusconi es va afanyar
ahir al vespre a prometre
que farà noves reformes,
de forma coordinada amb
la resta de líders de la UE, i
que avançarà un any l’aplicació de les retallades promeses, per aconseguir

intenta acontentar així
l’organisme, que podria
comprar bons italians i espanyols a començaments
de la setmana que ve, segons fonts de Frankfurt.
Això almenys mentre
els parlaments dels disset
membres de la zona euro
no hagin ratificat l’acord
de la cimera del 21 de juliol
i el fons europeu de rescats
no es pugui fer servir per
comprar deute públic. ■
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La crisi del deute

L’Íbex perd un 10% en cinc
dies i tanca la seva pitjor
setmana en 15 mesos
a La borsa espanyola registra divendres el millor comportament d’Europa i
cau un 0,2% a La bona dada d’atur als EUA no calma els mercats de valors
Xavier Alegret
BARCELONA

La pitjor setmana dels mercats des del rescat de Grècia. Semblava que no havia
d’acabar mai, però ho ha
fet, i amb caigudes importants a bona part d’Europa,
que han estat el colofó i han
deixat un balanç setmanal
negatiu de dos dígits a les
borses del continent. L’Íbex
ha perdut un 10% aquesta
setmana malgrat que ahir
només va baixar un 0,2%,
però bona part del descens
ja estava fet. No es recordaven caigudes així en una
setmana als parquets de
l’Estat des del maig de l’any
passat, quan, just després
del rescat grec, va tenir un
daltabaix del 14%.
L’Íbex ha estat afectat
sobretot pels dubtes sobre
la situació de les finances
espanyoles i els vaivens del
seu deute, i va ser especialment castigat dilluns i dijous, amb baixades de més
del 3%, i dimarts, del 2%.
Dimecres, i sobretot ahir, el
descens va ser més moderat, i més encara comparat
amb el de la resta de borses
europees. De fet, l’espanyola ha estat, d’entre les principals places del continent,
una de les que millor han
aguantat la setmana. Els
valors financers de l’Íbex,
sobretot els grans bancs,
han experimentat grans
retrocessos, però els més
baixistes de la setmana han
estat Técnicas Reunidas i
Arcelor Mittal, amb unes
pèrdues superiors al 18%.
Pitjor a Milà i Frankfurt
Tots els focus de l’eurozona
estan centrats a Itàlia, i
diuen els rumors que podria ser la pròxima economia a ser rescatada. Això ha
fet disparar la seva prima
de risc i ha afectat la seva
borsa, que ha caigut un 13%
aquesta setmana. El que no
és tan normal és que el DAX
de Frankfurt, més segur,
hagi experimentat un descens similar (12,9%). Alemanya ha patit la volatilitat

La cotizació ahir
Estat espanyol

Alemanya

Regne Unit

Íbex 35
-0,2%

DAX
-2,8%

FTSE 100
-2,7%

França

Itàlia

CAC 40
-1,3%

FTSE MIB
-0,6%

+0,5%

Dow Jones
Estats Units

Una dona caminant, ahir, per davant de l’edifici de la borsa
italiana, a Milà ■ OLIVIER MORIN / AFP

La prima de risc
italiana se situa
per sobre de
l’espanyola
a L’interès del bo transalpí supera el

de l’Estat per primer cop en 15 mesos
a El sobrecost dels perifèrics baixa
Salgado culpa Trichet del daltabaix de dijous
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La ministra espanyola d’Economia, Elena Salgado, té clar
què –o més ben dit qui– va ser
el desencadenant de la jornada negra de dijous: Jean-Claude Trichet. Tot i que amb la
boca petita, cosa més que
comprensible, ja que parlava
d’una de les principals autori-

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

“No va ser la millor
roda de premsa [de
Jean-Claude Trichet]
que he seguit”
Elena Salgado
VICEPRESIDENTA ECONÒMICA DEL
GOVERN ESPANYOL

típica d’agost, ja que mentre els interessos del seu
deute baixaven –són un valor refugi– la seva borsa es
descontrolava.
El CAC francès també ha
pagat la volatilitat i els pri-
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tats europees, la vicepresidenta va assenyalar directament el president del BCE i va
valorar la seva compareixença
de dijous. “No va ser la millor
roda de premsa que he seguit”, va concloure. Trichet va
generar “certa confusió”, segons Salgado, que va trobar la

compareixença “anormalment llarga”. La ministra es va
mostrar crítica amb els dubtes sobre la política de compra de deute espanyol del BCE
però va dir que l’organisme va
prendre “decisions importants”, com ara fer una subhasta de liquiditat a sis mesos.

mers atacs al seu deute. Tot
i que mai s’ha dubtat sobre
la solvència del país gal, ha
vist com aquesta setmana
la seva prima de risc pujava
més del normal. Fora de la
zona euro, el Regne Unit ha
aguantat la setmana una
mica millor, i la seva borsa
ha caigut un 9,8% des de dilluns. El descens a Wall
Street, en canvi, ha estat de
només la meitat.
La sessió d’ahir la van
viure millor els mercats
més qüestionats, l’espanyol i l’italià. De fet, l’Íbex es
va moure en verd durant
bona part de la sessió, da-

vant els rumors de compra
de deute espanyol per part
del BCE i, al migdia, gràcies
a l’obertura alcista de Wall
Street impulsada per la bona dada d’ocupació. Els
EUA van crear 117.000
llocs de treball al juny i la taxa d’atur va baixar una dècima fins al 9,1%. La bonança, però, va durar poc, i
aviat el Dow Jones va ignorar la bona dada i es va situar en vermell, cosa que va
enviar l’Íbex al negatiu i va
acabar de deprimir borses
com la de Frankfurt i la de
Londres, que van caure
ahir gairebé un 3%. ■

Redacció
MILÀ / BARCELONA

Els mercats no en tenen
mai prou i, després de
l’atac a l’Estat espanyol i en
vista dels rumors que la situació d’Itàlia és pitjor que
l’espanyola, s’han acarnissat amb el deute transalpí.
La prima de risc italiana va
superar ahir l’espanyola
per primer cop des del
maig de l’any passat, tot i
que encara no ha arribat a
superar els màxims intradia dels bons de l’Estat.
Després d’una obertura
radicalment alcista, en què
el deute espanyol va establir un nou rècord (416
punts bàsics) i l’italià va superar la barrera dels 400
(406 punts bàsics), la cotització es va moderar, però més l’espanyola que la
italiana, cosa que va provocar, a mig matí, l’intercanvi de papers: 394 a Itàlia i
388 a l’Estat espanyol.
Aquest ordre es va mantenir fins al tancament de la

sessió, i tots dos van baixar
–a 374 punts l’italià i a 371
l’espanyol–, en vista dels
rumors de més compra de
deute del BCE.
Sis trimestres d’alces
L’economia italiana viu
una situació crítica, però ja
encadena sis trimestres de
creixement. El seu PIB va

La xifra

—————————————————————————————————

374
punts bàsics és la prima de
risc dels bons italians a deu
anys al tancament d’ahir, tres
punts més que els espanyols.

créixer un 0,3% el segon trimestre de l’any, i va accelerar el ritme d’avenç respecte als primers tres mesos.
El creixement interanual,
però, es va moderar i va ser
del 0,8%, el més baix en
cinc trimestres. ■

| Economia | 15

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 6 D’AGOST DEL 2011

La crisi del deute
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Francesc Balcells
Gestor de carteres d’inversió

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

I ara què?

Jean-Claude Trichet, president del Banc Central Europeu ■ R. ORLOWSKI / REUTERS

L

mia. Amb les perspectives tan pobres
de creixement que té l’Estat avui,
com més alt és el tipus d’interès que
demana el mercat, més gran haurà
de ser l’esforç fiscal que haurà de
realitzar per estabilitzar el deute públic. I aquí radica el problema: el mercat no creu que pugui fer gaire més
en el tema fiscal, cosa que genera un
cercle viciós de més desconfiança,
més prima de risc, i més esforç fiscal
per poder estabilitzar el deute públic.
Com sortir d’aquest cercle viciós?
La majoria de solucions ja no les té
Madrid: el mercat té raó de pensar
que al govern espanyol li queda poc
marge de maniobra i que, encara que

267 dies en mans d’Al-Qaida

Testimoni de Roque Pascual i Albert Vilalta,
dos dels segrestats al Sahel

801175-1039468J
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a crisi d’Espanya amb els mercats està agafant una embranzida aterridora. La diferència entre
el rendiment del deute espanyol i
l’alemany a 10 anys –la prima de
risc– ha superat el 4% aquesta setmana, quan la diferència era zero
abans de la fallida de Lehman Brothers. Una prima de risc d’aquesta
magnitud és insostenible a llarg termini. L’evolució de la ràtio del deute
públic amb el PIB –el baròmetre que
mesura el pes del deute públic en
l’economia– depèn de tres variables:
1) l’esforç fiscal de l’Estat; 2) el tipus
d’interès que paga el govern sobre el
deute; 3) el creixement de l’econo-

s’estrenyés més el cinturó de la despesa, això enfonsaria encara més el
creixement. Les solucions han de venir de Berlín, Frankfurt i Brussel·les.
L’objectiu ha de ser abaixar el tipus
d’interès d’Espanya sigui com sigui.
En aquest context, el BCE finalment
ha mogut fitxa i dijous va anunciar
que reactivava el programa de recompra de deute en el mercat secundari. L’anunci va ser més implícit que
explícit i, quan es va començar a executar, el BCE va comprar deute portuguès i irlandès en lloc d’espanyol i
italià, com si es tractés d’un preavís.
El BCE, que presideix Jean-Claude
Trichet, és molt refractari a aquest tipus de maniobres, ja que veu la compra de deute per part d’un banc central com una amenaça inflacionària i
una aberració en contra dels seus
principis ortodoxos.
Una altra alternativa és que el deute espanyol el comprés el Fons Europeu d’Estabilitat Financera (EFSF),
creat pels governs de la zona euro.
Però l’EFSF encara no és operatiu per
fer recompres i, encara que pogués,
els seus recursos serien limitats, a diferència dels del BCE, que pot comprar tant deute com vulgui a base
d’imprimir diner. Finalment, un últim
recurs per solucionar la crisi, molt
més radical però potser el més ideal
quant a efectivitat, és que les obligacions d’Espanya i Itàlia fossin garantides pels països solvents de l’eurozona, cosa que equivaldria a una unió fiscal de facto. Una solució com aquesta
requeriria un compromís polític de primera magnitud, i no queda clar que
països com Alemanya tinguin el coratge i la voluntat política de fer-ho.

El Banc d’Espanya
confirma la
desacceleració del PIB
a La taxa interanual

creix un 0,7%, un
0,1% menys que
l’any passat

Redacció
MADRID

L’últim butlletí econòmic
del Banc d’Espanya reflecteix que el PIB espanyol ha
registrat durant el segon
trimestre una taxa interanual de creixement del
0,7%, una dècima inferior
a la del segon trimestre de
l’any passat. En la comparació intertrimestral, el
ritme de creixement també ha estat una dècima inferior al dels primers mesos d’aquest any.
El banc emissor assenyala que la demanda estatal va caure un 1,9% interanual el segon trimestre, però subratlla que en
el mateix període del 2010
es va produir un volum
“excepcional” de despesa
per l’anticipació a la pujada de l’IVA el mes de juliol,
un creixement inusual
que hauria “influït” en la
desacceleració interanual
del PIB. La caiguda intertrimestral en el creixement, que ha passat del

Elena Salgado,
vicepresidenta econòmica

0,3 al març al 0,2 actual, el
Banc d’Espanya la considera un símptoma de
l’“atonia” del consum privat pel percentatge d’atur,
la debilitat de la inversió
en la construcció i, en
menys mesura, la davallada en el consum públic.
Malgrat les dades, la ministra Salgado es va mostrar ahir optimista i va preveure que durant el tercer
trimestre, quan desaparegui l’efecte de l’increment
de l’IVA el juliol del 2010,
hi haurà un creixement interanual de l’economia
“més positiu”. ■

ENTREVISTA

Joan
Cervera
Hi ha una generació
de catalans que van
estimar Catalunya,
quan no es podia
fer, als cims, i des
d’allà van imaginar
un futur de llibertat.
Joan Cervera, un
referent en el món
excursionista, és un
d’ells.

PAÏSOS CATALANS

El relleu de Camps
L’arribada d’Alberto Fabra a la Generalitat
atorga un respir a la convulsa política
valenciana, agitada per l’herència de Camps.

EUROPA-MÓN

CINEMA

El poder del
«comandante»

Nicholas
Ray

Daniel Ortega es
tornarà a presentar,
gràcies a un polèmic
decret, a les
eleccions
nicaragüenques
al novembre.

Aquest 7d’agost es
compleix el
centenari de l’autor
de la cèlebre
Rebelde sin causa,
un cineasta que va
abordar amb
sensibilitat la
fragilitat humana.
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Els emprenedors catalans (III)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Anunci de Cemento Asland i un cartell commemoratiu de la inauguració del ferrocarril entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú, impulsada per l’‘americano’ Francesc Gumà ■ REDACCIÓ

Els ‘americanos’

EMIGRANTS · La majoria dels catalans no van tornar, però la presència d’alguns exiliats retornats que van fer fortuna
va ser ben visible a Catalunya, i encara ho és AVENÇOS · Dos ‘indianos’ van ser els promotors dels primers ferrocarrils
del país ARQUITECTURA · Els Güell foren els més coneguts, gràcies a la colònia, el parc i el palau, obra de Gaudí
Els catalans que
retornaren de les
colònies espanyoles d’Amèrica i ho
van fer amb una
fortuna, seran
Francesc anomenats americanos. L’expressió
Cabana
indianos, que és
sinònima, no era
utilitzada a Catalunya. Cal dir d’entrada que els americanos representaren només una petita part dels
que prengueren el camí de l’exili.
La majoria no tornaran mai més i
molts dels que tornaren, ho havien
perdut tot. No obstant això, la presència dels americanos afortunats,
durant la segona part del segle XIX
i primer anys del XX, serà visible a
Catalunya, i especialment a Barcelona i les comarques de la costa
d’on procedien. Encara ho és ara.
Van voler demostrar que havien
guanyat diners a les colònies i ho
posaren en evidència amb les cases
que construïren, que no eren precisament discretes. Només a un americano li podia fer il·lusió reconstruir una Giralda en miniatura al
Penedès.
Cuba va ser l’origen de la major
part dels americanos. Van tornar,
no tan sols amb diners, sinó també
———————————————————

amb coneixements de les noves
tecnologies industrials, que havien
vist als Estats Units. El primer ferrocarril de l’Estat espanyol –quan
Cuba era una colònia– s’utilitzà per
portar canya de sucre des de la
plantació a l’Havana. El segon ferrocarril –el de Barcelona-Mataró,
construït el 1848– va ser idea d’un
americano mataroní –Miquel Biada i Bunyol– i d’un català que vivia
a Londres.
Alguns tornaren de grans i amb
ganes de descansar. Fou el cas de
—————————————————————————————————————————————

Cuba va ser l’origen de
molts ‘americanos’, que van
tornar amb coneixements de
noves tecnologies i diners
—————————————————————————————————————————————

Josep Xifré i Casas, que va fer diners a Cuba amb el comerç i l’adoberia de les pells de vaca. Tenia casa a Nova York i es casà amb la filla
del seu soci americà, molt més jove
que ell. El 1830 tornaren a Europa,
però la seva dona no volia saber res
de Barcelona i s’instal·laren a París.
Però al cap d’un any, Xifré tornà sol
al seu Arenys nadiu. Va construir el
bloc de cases davant de la Llotja de
Barcelona, que porta el seu nom
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–els porxos d’en Xifré–. Era considerat l’home més ric de Catalunya
i, el 1844, el governador civil el nomenà director primer –equivalent
a president– de la Caixa d’Estalvis
de Barcelona, acabada de construir. Però ell tenia 64 anys, se sentia cansat, la dona i un fill vivien a
París, i no exercí mai el càrrec. El
seu caràcter emprenedor el demostrà més a Cuba i als Estats Units
que no pas a Catalunya.
En canvi, Joan Güell, nascut a
Torredembarra, va tornar jove de
Cuba. I viatjà un parell d’anys per
Europa, abans de decidir com havia d’invertir els diners. Ho faria en
la indústria cotonera, seguint el
model britànic, que alguns països
del continent havien imitat. I se’n
sortiria prou bé. La seva fàbrica –el
Vapor Vell de Sants– va rebre les
conseqüències de la primera vaga
general que hi hagué a Catalunya
–1855–, quan un exaltat assassinà
el director general. Aconsellà al seu
fill que deixés la indústria i busqués
una inversió menys perillosa per
als seus diners. Sortosament, el fill
–Eusebi Güell i Bacigalupi– no li va
fer cas i desenvolupà un imperi industrial, sobre el cotó –la Colònia
Güell– i el ciments –Asland, a Castellar de n’Hug–. En el seu temps,

Personatge
de novel·la
Molts dels americanos afortunats
van deixar la seva
petja amb palaus i
construccions ostentoses. Un
d’ells, però, va
passar també a la
història de la literatura: el vilanoví
Francesc Gumà.
És un personatge
de novel·la, i així ho
va entendre un
contemporani seu
com era Narcís
Oller, amb La febre
d’or.

tots els barcelonins coneixien qui
eren els Güell i ben poc un jove arquitecte que treballava per a ells.
Actualment, tot el món coneix Antoni Gaudí, mentre que el nom dels
empresaris ha sobreviscut gràcies
a les obres del genial arquitecte: la
colònia, el parc, el palau.
Francesc Gumà fou un vilanoví
que marxà a Cuba amb els seus germans i s’instal·là a la ciutat de Matanzas, al nord de l’illa. Francesc
tornà a Catalunya, mentre que els
germans romangueren a l’illa per
sempre més. Gumà, que té un monument dedicat a la seva ciutat,
fou el principal promotor del ferrocarril que enllaçarà Vilanova amb
Barcelona, a través de les costerudes i costoses costes del Garraf.
Les lluites en favor de la independència cubana acceleraren el
retorn de molts catalans. I no cal
dir la guerra amb els Estats Units
el 1898, que posa fi a la sobirania
de l’illa. No hi ha un estudi seriós
sobre els capitals retornats, però sí
sabem la gran quantitat de diners,
que acumulà aquells anys el Banc
de Barcelona, al començament de
la Rambla, que tenia les caixes del
soterrani plenes de barres d’or i
prop de cent milions de pessetes en
dipòsits. ■
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Borsa

Cotització
de l’euro
1 euro

COMENTARI

Per acabar la setmana,
desgavell i vermell

Dòlars EUA

1,4213

Lliures esterlines

k 0,8683

L’Íbex 35 va tancar la sessió
d’ahir perdent un 0,18%,
després d’haver-se mantingut oscil·lant tota la jornada
entre els guanys i les pèrdues en un dia extremadament volàtil. El comissari

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

Mín.
d’ahir

k 1,0846

europeu d’Afers Econòmics
no va aconseguir ahir injectar més certesa als mercats
que Trichet dijous des del
BCE, tot i les bones perspectives pel que fa a l’atur
als EUA. La banca, encap-

Mercat Continu
Nom. Títols

Francs suïssos

Font: Infobolsa
Màx.
d’ahir

Adolfo Dom.
Alba Corp. Finan.
33,67 35,35
Almirall
5,99
6,12
Amper
2,75
2,98
Antena 3 TV
4,39
4,82
Aperam
14,10 15,00
Azkoyen
1,90
2,05
B. Pastor
2,80
2,92
B. Valencia
1,04
1,13
Banesto
4,55
4,87
Barón de Ley
44,25 45,00
Bayer
48,10 52,95
Befesa
Bodeg. Riojanas
5,95
6,10
CAF
342,50 365,00
CAM
4,02
4,20
Campofrío
5,69
5,98
Catalana Occ.
14,37 15,50
Cem. Portland
10,05 10,75
Cepsa
27,87 27,99
Cie Automotive
5,60
5,68
Cleop
2,76
3,31
Clínica Baviera
7,32
7,35
Codere
8,40
8,80
Corp. Dermo.
1,20
1,32
CVNE
Dia
2,36
2,65
Dinamia
6,44
6,77
Dogi
Duro Felguera
5,21
5,40
EADS
20,61 22,00
Elecnor
9,60 10,10
Ence
2,11
2,31
Enel Green Power
1,56
1,71
Ercros
0,85
0,90
Esp. Zinc
Europac
3,41
3,64
Ezentis
0,19
0,21
FAES
1,50
1,60
Fergo Aisa
Fersa
0,83
0,90
Fluidra
2,50
2,69
Funespaña
7,18
7,55
GAM
1,41
1,48
Gral. Invers.
1,74
1,74
Grupo San Jose
2,95
3,30
Iberpapel gestión
13,51 14,48
Inbesòs
0,33
0,37
Indo
Inm. Colonial
Inmob. del Sur
10,15 10,18
Inypsa
0,99
1,10
Jazztel
3,59
3,86
La Seda Barcelona
0,07
0,08
Laboratorios Rovi
4,95
5,44
Lingotes espec.
3,30
3,30
Martinsa-Fadesa
Metrovacesa
1,25
1,40
Miquel y Costas
18,62 20,09
Montebalito
1,42
1,42
Natra
1,15
1,22
Natraceutical
0,24
0,26
NH Hoteles
3,23
3,58
Nicolás Correa
1,78
1,78
Pescanova
25,00 26,03
Prim
5,00
5,05
Prisa
1,14
1,25
Prosegur
28,30 30,57

Últim

Var.
dia %

Var.
any %

Negociats

7,53 0,00 -10,04
34,19 -1,58 -11,10
50.797
6,04 -2,58 -11,44
225.811
2,86 -1,38
-1,38
18.918
4,58 -1,51 -34,10
745.237
14,77 -2,64 -47,72
9.163
1,90 -4,28
-7,54
10.490
2,88 0,00 -23,10
129.528
1,10 -0,90 -66,46 2.033.616
4,69 -0,74 -24,40
574.358
45,90 0,00
2,02
443
49,00 -6,67 -11,71
690
23,22 0,00
51,27
6,10 1,84 -14,08
2.030
356,75 -0,90
-8,53
8.739
4,07 -3,10 -41,77
57.949
5,80 -3,33 -21,83
46.946
14,69 -1,41 14,05
59.713
10,13 -2,60 -16,63
7.826
27,98 -0,04 53,06
26.067
5,60 -0,88 16,91
88.214
3,31 0,00 -59,88
11.153
7,24 0,00
0,56
276
8,50 -3,41
-1,85
25.781
1,29 0,00
0,00
12.649
15,35 0,00
4,42
2,63 5,00 -23,88 21.222.664
6,44 -0,16 -26,65
23.606
0,64 0,00
0,00
5,25 -1,13
-0,57
130.200
21,94 2,86 21,28
21.699
9,83 -0,20
-1,50
1.118
2,26
1,57 -5,04
613.808
1,60 -4,48
1,27
86.307
0,87 -0,91
22,13
256.859
1,05 0,00
0,00
3,56 -1,52
1,71
68.665
0,20 -5,19 -55,92
974.995
1,51 -4,75 -44,77
241.759
0,16 0,00 -17,95
0,87 -3,33 -27,80
190.557
2,63 -2,23 13,85
14.641
7,49 -0,66 10,96
30.689
1,45 0,69
-3,97
10.328
1,75 0,00
0,29
14
3,30 1,54 -36,42
2.167
14,45 -1,43 -0,14
6.413
0,36 -4,05 -77,95 1.027.799
0,60 0,00
0,00
10,18 0,30 -21,69
300
1,10 -1,35 -36,15
7.479
3,81 0,79
7,32 1.819.363
0,08 0,00 23,81 7.573.936
5,44 1,68
13,33
27.564
3,30 0,00
-1,20
1.129
7,30 0,00
0,00
1,32 -14,84 -76,39 1.259.920
19,80 -0,30 -12,08
9.207
1,42 0,00 -11,56
178
1,16 -2,94 -44,20
13.692
0,25 2,04 -25,60
89.395
3,44 -2,96
1,33 1.192.169
1,85 0,00 25,00
2
25,66 -3,17
4,31
86.037
5,05 0,00 -3,44
5.957
1,19 -2,87 -22,30 2.238.897
29,71 -0,57 -29,48
278.908
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ÍBEX 35
Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

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

16,25 17,80
10,80 11,49
60,22 64,05
9,80 10,34
25,17 27,22
12,45 13,15
17,49 18,71
3,11 3,32
2,25 2,40
3,70
4,11
6,27 6,80
18,40 19,17
3,51 3,74
12,18 13,08
14,05 14,54
18,75 19,26
16,66 18,09
8,06 8,46
4,15 4,52
12,86 13,55
13,54 14,20
2,17 2,33
5,16 5,33
55,50 58,95
11,62 12,35
2,11 2,28
18,25 19,39
35,00 36,18
18,71 19,58
4,68
5,13
6,16
6,72
24,01 26,14
5,30 5,66
14,45 15,10

17,23
10,94
62,79
9,96
26,39
12,92
17,79
3,27
2,35
3,95
6,49
18,80
3,57
12,75
14,20
18,92
17,76
8,12
4,32
13,23
14,00
2,30
5,19
57,29
12,11
2,19
18,98
35,63
19,04
4,94
6,44
25,13
5,43
14,72

1,12 -6,26 863.319
-3,36 -18,69 4.447.738
0,11 18,47 531.789
-1,36 -24,09 2.528.636
1,00 -24,78 1.533.528
0,39 -17,60 3.638.295
-2,76 -37,38 905.183
1,11 -14,95 17.500.606
1,38 -20,44 10.781.897
4,28 -4,93 5.019.746
0,32 -14,1578.800.784
-0,08
5,41 719.272
-2,86 -10,35 6.635.025
1,47 -19,49 2.174.744
-2,20 -4,83 2.359.636
-1,79
-1,97 895.319
2,99 -9,69 1.094.186
0,07
9,25 8.110.217
-2,94 -24,33 6.488.191
-0,19
15,14 5.030.401
-1,75 37,25 3.498.900
1,46 -31,46 7.269.487
-1,22 -10,02 59.786.780
-0,64
2,25 2.915.658
-0,70
-5,32 2.065.286
-0,05
5,44 10.162.772
-1,66 -16,30 2.182.315
-1,17
1,22 1.379.283
-1,81
-8,71 15.115.499
-2,16
4,02 1.935.564
1,18 -18,72146.424.905
-0,81 -47,22 918.010
-0,48 -34,03 4.991.959
0,20 -13,26 48.888.153

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.
dia %

Var.
any %

Negociats

Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

Var.
any %

Negociats

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

0,60
0,13
1,23
0,20
4,96
1,25
0,63
0,31
1,20
5,56
1,43
0,34
3,25
0,39
1,30
1,90
1,64
12,50
3,00
0,04
0,17
19,60
24,38
2,68
6,08
9,00
1,88

0,65
0,14
1,40
0,22
5,00
1,45
0,66
0,34
1,31
6,15
1,56
0,38
3,25
0,42
1,45
2,08
1,83
13,38
3,00
0,05
0,19
19,68
25,44
2,72
6,69
9,51
1,98

0,61 -2,42
0,14 -3,57
1,40 -0,36
0,20 -6,10
4,99 -0,40
1,37 -3,52
0,65 -2,26
0,33 -3,27
1,23 -4,80
5,94 0,85
1,49 -5,10
0,34 -10,53
3,45 0,00
0,42 -0,24
1,45 0,00
6,15 0,00
1,97 0,51
1,78 -0,84
12,68 -2,16
3,00 0,00
0,05 -2,17
0,18 -2,73
19,60 0,51
24,75 -2,29
2,70 -0,92
6,48 -0,61
9,15 -0,44
1,92 -1,29

-2,42
53,41
-10,26
-15,97
1,84
10,48
-30,11
-22,62
8,37
-14,53
2,76
-67,31
46,81
0,24
-36,96
11,21
-20,56
-2,73
24,44
-14,29
-19,64
-12,32
-8,41
-12,73
-22,78
-33,40
-13,19
-30,74

38.606
1.419.425
79.230
83.394
2.857
38.059
28.369
254.879
381.096
497.558
151.140
4.015.666
120
25.590
14.371
505.004
198.896
5.519
2.538
2.082.862
198.791
11.252
226.608
2.641
103.396
328.825
431.521

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

k
çalada pel Bankinter
(4,3%), el Sabadell (1,8%) i
el Santander (1,18), es va
mantenir en verd, mentre
que Abertis (3,36%) i Gamesa (2,94%) encapçalaven les pèrdues.

Bankinter
va pujar un 4,3%
en una jornada en
què la castigada
banca va recuperar
posicions

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 %

784,11
917,95
740,62
979,59
294,79
703,18
536,79
252,24
1.934,53
87,00
653,62
1.679,91
14.926,10
10.584,80
13.172,60
15.666,90

774,42
941,33
727,45
980,73
288,52
702,32
533,46
248,27
1.933,12
87,57
657,92
1.690,98
14.702,40
10.542,90
13.112,90
15.647,00

-9,69
8,67
-13,17
1,14
-6,27
-0,86
-3,33
-3,97
-1,41
0,01
0,09
0,23
-223,70
-69,50
-66,90
-38,10

860,41
850,95
816,06
872,45
915,44
950,23
981,77
732,34
881,33
955,62

863,97
845,90
834,67
877,48
920,31
937,38
970,90
717,92
874,17
953,65

-1,38
-5,05
7,69
5,03
4,87
-12,85
-10,87
-14,42
-7,16
-1,97

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%

6.58,01
10.984,34
14.702,45
10.542,97
8.671,20
2.901,70
878,11
883,80
1.403,19
2.375,15
5.426,99
6.236,16
3.278,56

+0,03
-0,84
-1,50
-0,65
-0,18
-5,16
-0,10
-0,21
-0,52
-1,54
-2,71
-2,78
-1,26

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)
1.176,670
Madrid (euros/g) [brut]
40,101
Madrid (euros/g) [manufac.]
42,371
Plata
Londres (euros/unça)
27,6923
Madrid (euros/quilo)
1.201,94
Platí
Madrid (euros/g)
46,788

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
103,15
99,45
99,90
96,80
-
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Punt de Vista
CAL CORREGIR EL GRAU
D’INCONSCIÈNCIA DELS USUARIS DE
LA SANITAT PÚBLICA CATALANA

Vicent Sanchis

Periodista

Es pot retallar sense indignar?
E

SENS DUBTE, AQUESTA SERIA UNA de les opcions més efectives. I també justes. Una reforma semblant, com ja s’ha fet en altres estats, podria suposar un gir a la situació. Ara,
com que en darrer terme no depèn estrictament de la Generalitat, en aquest àmbit
l’única mesura raonable que pot prendre el
govern de Catalunya és deixar d’augmentar
el cens de la funció pública i renunciar a considerar l’administració com un viver de favor
prestats i cobrats. Pel que sembla, la crisi ja
obliga a fer-ho. Lloada sigui en aquest cas la
necessitat!

ntrar en qualsevol centre hospitalari a Catalunya equival a una visita
guiada de trinxera en plena primera guerra mundial. Arreu hi ha cartells de protesta contra les retallades, anònims o subscrits per col·lectius afectats, que
criden a la revolta i que demanen la complicitat dels usuaris. Els discursos i les raons oficials no calen entre aquests treballadors de
la sanitat pública que havien estat fins ara
víctimes clares de la demagògia d’estirar
més el braç que la màniga. Després d’anys
d’allargar horaris sense retribució, d’assistir
impotents a les protestes dels usuaris, a les
acumulacions absurdes en urgències i a les
llarguíssimes llistes d’espera per a qualsevol
intervenció, d’aguantar una política de visites i atenció irreal en les previsions, la retallada ha estat la gota que pot fer desbordar el
got.

PERÒ, EN TOT CAS, AQUESTA REFORMA estructural no evitaria la necessitat de prendre
altres mesures a la curta. Això és el que ara fa
el govern de la Generalitat. Els resultats han
despertat la ira dels sectors públics més afectats i l’augment del malestar social. Per què?
Un contribuent sensat sap que cal reduir
dràsticament el dèficit. I si en té algun dubte,
només ha de mirar aquests dies la prima de
risc del deute públic espanyol. Atribuir-ne la
responsabilitat a la conspiració especulativa
internacional no resol el problema. Aquest
contribuent ha de saber que el pagament del
deute compromès suposa en els pressupostos d’enguany de la Generalitat el 18,3 per
cent. Augmentar-lo ens porta “al precipici”,
com repeteixen de la manera irrebatible els
governants actuals.

COM A QUALSEVOL VINYA DEL SENYOR a la
sanitat pública catalana hi ha de tot. N’hi
ha que protesten molt i que es guanyen
molt poc la nòmina i n’hi ha que tenen més
raó que tot el santoral junt. Aquests darrers professionals creuen de debò en un
servei públic digne i n’estan tips, del servei
i de la poca dignitat amb què sovint s’ha de
prestar. En tot cas, sempre es pot adduir
que perquè les protestes tinguin sentit
haurien d’anar acompanyades amb propostes raonables i aplicables. I no se’n fan.
Però pel bé general convindria que aquests
treballadors no se’n cansessin. Perquè la
situació de la sanitat pública podria esdevenir dramàtica de debò si s’ajuntessin la
rebaixa en els serveis i la deserció per esgotament dels qui els presten.
PER TANT, LA PRIMERA PREGUNTA que cal
respondre és si realment cal retallar com ho
fa el nou govern de la Generalitat. Agradi o no
agradi, la resposta és òbvia i descarnada: sí. A
més, ni el més demagog dels dirigents polítics que ara protesten des de l’oposició la rebutja. En tot cas, a més d’insistir en “la maldat neoconservadora que distingeix l’ADN
convergent”, afirmen que ells farien reduccions “d’una altra manera”. Quan arriba el
moment de concretar-la, però, tot és divagació i evasiva. ¿Es pot acabar amb cap dèficit
sense augmentar els ingressos i reduir les
despeses? És evident que no. I els ingressos
públics no deixen de minvar. Com reduir,
doncs, la despesa sense provocar greus efectes socials? Els analistes més crítics proposen que no es toqui el servei directe al públic i
que es posi fi a “la burocràcia de despatx o finestreta”. És una alternativa... que demanaria molt de temps. En primer lloc, caldria fer
un examen exhaustiu de l’administració; tot
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XAVIER PORRATA

La societat catalana, de
protesta tan fulminant i
immadura, entendria
l’aplicació d’una política
de copagament en la
sanitat pública?

seguit, delimitar aquells funcionaris que són
exactament prescindibles, i finalment modificar la llei de la funció pública, que és competència estatal. ¿Estan disposats el PP o el
PSOE a tirar endavant una reforma que podria comportar una guerra oberta de tot el
sector públic al carrer? Un sector que, no ho
oblidem, en territoris com Andalusia o Extremadura supera el 25 per cent de la població activa...

I, TORNANT AL COMENÇAMENT, això ha
d’afectar necessàriament la sanitat pública?
El mateix contribuent hauria de mirar-se
aquests pressupostos. Les despeses de la Generalitat sumen 32.630.049.600 euros. El
que corresponen a l’àrea de salut fan
13.436.701.300. Sense considerar la investigació, les fundacions ni els consorcis. Per
departaments, el de Salut s’emporta el 28
per cent del total. Com es poden fer reduccions que no afectin un terç de les despeses?
A més, a l’hora de protestar, qualsevol retallada, sigui en educació, en seguretat o en
agricultura –ai!– serà igualment contestada.
Hi ha una altra manera de fer front al problema: augmentar els ingressos. Repartint més
la responsabilitat. Per exemple, un servei
mal utilitzat –una ambulància requerida
sense necessitat– hauria de córrer a càrrec
de l’usuari. També es podrien buscar fórmules de copagament en molts serveis que excloguessin els pacients amb menys recursos.
El govern d’Artur Mas s’ha estimat més reduir la despesa i no augmentar ingressos.
Potser la segona opció el desgastaria més, però també ajudaria a corregir el grau d’inconsciència dels usuaris de la sanitat pública catalana. Aquesta societat, de protesta tan fulminant i immadura, ho entendria?

| Punt de Vista | 19

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 6 D’AGOST DEL 2011

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

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

L’AFER DEL GRUP NO ÉS
UNA QÜESTIÓ CADUCA
SINÓ DE FUTUR

EDITA: CORPORACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ, S.L.
PUBLICITAT: HERMES COMUNICACIONS, S.A.
Santa Eugènia, 42. 17005 Girona.
Tel.: 972 18 64 35 - Fax.: 972 18 64 10 - Adreça electrònica: publicitat@avui.cat

REDACCIÓ I SEU SOCIAL:
Tàpies, 2 - 08001 Barcelona

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

Jordi Font

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

Llicenciat en geografia i
història

Conte
d’agost

El grup del PSC

L

a publicitat donada a una esmena, entre les moltes que s’estan
presentant a les ponències del
proper congrés del PSC, ha posat a l’ordre del dia de manera sobtada
la qüestió del grup parlamentari dels
socialistes catalans al Congrés dels Diputats. L’esmena reivindica l’autonomia dels diputats del PSC en el marc
d’un grup comú amb els diputats del
PSOE, cosa que sembla deixar de banda un dels pactes constitutius del PSC
i de la seva relació federativa amb el
PSOE: l’existència d’un grup Socialistes de Catalunya a la cambra baixa espanyola, que va ser vigent durant les
dues primeres legislatures i que va resultar dissolt amb la regressiva modificació reglamentària que va tenir lloc
arran del cop d’estat del 23-F, circumstància del tot superada.
D’altra banda, la citada esmena ha coincidit en el temps (és un dir) amb una
declaració col·lectiva que propugna,
entre altres lloables intencions, oblidar “debats caducs”, sembla que en òbvia referència a la previsible reacció
que pugui donar-se en defensa del
grup Socialistes de Catalunya.

ÉS DE SUPOSAR QUE TOT PLEGAT

no es
deu a una concepció política subsidiària, inversa a la que va presidir la unitat socialista, sinó a la consciència de
la dificultat real que suposa la represa
del grup del PSC, amb la corresponent

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch
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reforma o reinterpretació reglamentària. La posició que se’n desprèn, però,
comporta dos errors de principi que
cal desfer:
1. EN ABSÈNCIA D’UN SENAT

realment
territorial i mentre el Congrés dels Diputats no es limiti a la pura representació ideològica, sinó que contempli
una minoria catalana de CiU, és evident que la veu de Catalunya s’hi troba
greument falsejada (com tenim lamentable ocasió de comprovar a cada
debat general televisat), atès que resta
reduïda a la veu d’una sola formació,
per més inri la que obté el segon lloc a
les corresponents eleccions, mentre
que resulta condemnada al mutisme la
que hi obté el primer lloc, el PSC.
Aquesta no és una qüestió caduca, sinó ben vigent, perquè comporta un
perjudici greu per al socialisme català i
per a la representació democràtica del
poble de Catalunya en el poder legisla-

L’absència del grup del
PSC falseja la
representació
democràtica del poble
de Catalunya

LA COLUMNA

tiu espanyol, amb tot el que això implica en termes de cultura i de pedagogia
polítiques, tant a Catalunya, entre
l’electorat socialista, actual o potencial, amb una més alta consciència nacional, com en el conjunt d’Espanya,
on es fa vital oposar, al xoc irracional
de nacionalismes (en el fons aliats), la
veu catalana del federalisme plurinacional. Això no tan sols no és caduc, sinó que és una condició inexcusable de
present i de futur, per al PSC, per a Catalunya i per a la viabilitat d’una Espanya inclusiva.
2. LA CONSECUCIÓ D’ALLÒ que finalment
és possible, en qualsevol terreny, no és
feina de cap congrés, sinó de la direcció que en resulta elegida per a un període determinat. El congrés del PSC
no pot aprovar un posicionament regressiu respecte de la seva carta constitutiva sense negar-se a si mateix. Això seria patèticament caduc: es correspondria amb una posició ultraminoritària que, en el seu moment, si hagués predominat, hauria impedit la
unitat socialista. El congrés socialista
pot modificar els pactes constitutius
del PSC, però no per retrocedir sinó
per avançar, no per desmentir la unitat socialista, sinó per ampliar-la. Altra cosa serà allò que resulti viable, en
l’aplicació forçosament negociada
d’aquests pactes definitoris, per
compte de la direcció de cada moment.

Josep M.
Ballarín

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

Capellà i escriptor

A l’estiu, faci fred, faci calor, et sents
envaït d’una rara mandra i penses que
si bé som fets per treballar, més som
fets per reposar, badant amb la pollancreda. Hi ha gent, com un aital Milions, trasbalsada per la feina, la pela i
la crisi, que han perdut l’hàbit divinal
de la mandra creadora, només poden
patir l’abaltiment que ens fa semblants als gripaus. M’explico. Newton
va trobar la llei de la gravitació fent la
migdiada sota una pomera. I potser no
tindríem la teoria de la relativitat sense les hores d’Einstein tocant el violí.
Badant als aires de Gósol, lluny de
sàvies se m’ha acudit aquesta paràbola
ben bé d’agost. Una de tantes vegades,
hi havia un pare amb tres fills i la mare
morta. Us el podria dibuixar. Anava

Newton va trobar la llei de la
gravitació fent la migdiada
sota una pomera
gras, molt gras de quartos. Li deien el
Milions, i en tenia, de milions. I ves que
va començar a aflacar, tant, que, posat
a fer-les va donar a cada fill una pila així de grossa de calés, dient-los que
eren a prova d’un any. Al cap d’un any
va passar comptes. El noi gran havia
sortit ben escobertat, duia un títol dels
grossos de Harvard, em sembla. Les
ha acabades en una casa de diners que
no saps si són bancs o caixes sense estalvis. Havia posat els quartos paterns
a ben fiar, a la segura. Son pare va pensar que poca cosa en podria fer, d’un
estaquirot com aquell.
El fill segon ni tenia el batxillerat o
allò que en diguin ara a l’institut, quan
son pare li volia passar comptes li va
dir que tururut, que si els hi havia donat no tenia papers de notari. I ja teniu
el Milions estafat pel fill com ell estafava tot bitxo. El va fer hereu de tot, havia sortit de la mena.
Una mossa feia la tercera. Era una
criatura callada i quieta. Avergonyia la
família, es confessava catòlica, fins al
fanatisme, diu que l’havien vista a missa i no pas un sol cop. Quan son pare li
volia passar comptes es va trobar que
la noia ni se’n recordava, va respondre
que potser els havia perduts. Tant se
val, el vell la va desheretar. A la noia no
li calia res.
Era l’hereva de Déu.
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El Bulli
Eva Vàzquez
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Periodista

Molt bé, ja està fet, El Bulli ha tancat;
per fi podem seure a taula, sense experiments, sense càmeres al voltant,
amb la gana i prou. Abans de Ferran
Adrià, jo em pensava que la desconstrucció del menjar era allò que un feia distretament amb les engrunes
que havien quedat al plat; després
d’ell, resulta que és una cosa molt
més premeditada, una mena de negació precisament de l’engruna a favor de l’escuma, de l’aire, del buit. No
és una cuina que personalment em
tempti gaire, en especial en dies que
tingui la modesta pretensió d’alimentar-me, encara que se li ha de reconèixer la fotogènia, a aquests seus
bolados efervescents, la brillantor gelatinosa que presenten a taula,

No és una cuina que em
tempti gaire, en especial en
dies que tingui la modesta
pretensió d’alimentar-me
l’enorme solitud que irradien, minúsculs, al centre del plat, la seva capacitat d’imprimir a qualsevol ingredient
una extraordinària aparença de
cruesa, de cosa lívida, mòrbida, desmaiada. En parlo només de referència, per descomptat, perquè aquest
restaurant que diuen que ha contribuït tant a projectar la Costa Brava al
món només el conec per paladars interposats, per la poquíssima gent que
m’asseguren haver-hi estat. Devia
ser una experiència sensacional, alguna cosa així com fer queixalades a
l’aire darrere l’aleteig d’una papallona. La immensa majoria, però, no
ens hem pogut permetre unes exquisideses semblants. Ens bastem, per
satisfer l’apetit, i fins i tot per acostar-nos a la felicitat, amb l’escudella
que bonament cuinem a casa, o a tot
estirar amb la mica de novetat que
aporten a la boca les mixtures preparades a preus normals a uns fogons
diferents dels nostres. D’acord, El
Bulli és important, és la poesia del sabor, però no es pot trobar a faltar una
taula on no hem segut mai.

EN
SÍSIF

Jordi
Soler
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Desglobalitzar
el món
b El fenomen de la globalització neoliberal ha enganyat
i perjudicat massa gent durant massa temps. En contra del que es podria creure,
la globalització neoliberal no
és un fenomen inevitable
fruit de les lleis d’un determinisme econòmic inexorable sinó bàsicament un projecte ideològic imposat per
les grans corporacions i financers internacionals que
busca convertir el món en
un gegantesc mercat desregulat. El fracàs d’aquest model, l’objectiu del qual és
maximitzar beneficis sense
importar el més mínim els
costos socials i ecològics, és
avui un fet palès. El que ha
estat una festa per a alguns
ha estat un malson per a milions de persones. Aquest
sistema no només és profundament injust, sinó que
ha empobrit radicalment la
democràcia en cedir el control de les economies a mercats i especuladors, ha perjudicat els drets dels treballadors i les classes populars
d’arreu del món i ha degradat el medi ambient. Davant
del fracàs d’aquest model
en alguns països ja han aparegut veus que parlen obertament de desglobalitzar el
món seguint el principi de
produir i consumir localment: no té, efectivament,
cap sentit consumir productes fets a milers de quilòmetres quan es poden obtenir a
la vora. Els costos de la utopia del “lliure mercat” global
ja els hem conegut de sobres aquests darrers anys.
ALBERT GIMPERA
Sant Cugat del Vallès (Vallès)

Marededéu
del Tallat
b Volem expressar el nostre
malestar pel fet que a Rocallaura, poble de la comarca
de l’Urgell, ha desaparegut
la imatge de la Mare de Déu
del Tallat, venerada i visitada en pelegrinatge per molts

La cala Trebalúger
b La cala Trebalúger representa l’encís de l’illa de Menorca. La sorra blanca, els pins, l’aigua blau turquesa,
neta i transparent, són el marc d’un redós que s’ha mantingut al llarg del temps gairebé en unes condicions naturals, pel fet que s’hi arriba per un camí de cavalls. La
cala és un bon exponent del perquè la Unesco va declarar l’illa reserva de la biosfera (1993), i ha passat a formar part de la xarxa de reserves protegides de l’Estat.
A la cala hi arriba un torrent que, actualment, carrega
contaminants de les indústries de Ferreries, la depuradora no dóna l’abast i es preveu una nova depuradora
que, segons sembla, tampoc podrà arreglar el problema
ja que sols estarà preparada per als residus orgànics,
agreujats per la manca d’una correcta separació d’aigües residuals amb pluvials. Si en el nou projecte de depuradora no s’arreglen aquests problemes la cala continuarà amb una alta contaminació industrial.
Total, que es perd un paratge natural protegit on, alhora també, és millor no banyar-se malgrat ser una de
les aparentment millors cales de l’illa. Aquest per a mi és
un punt més de reflexió sobre la protecció integral i efectiva que necessita l’illa de Menorca. Una reflexió que cal
aplicar a altres indrets del país.
ROBERT ÁLVAREZ SASTRE. Barcelona (Barcelonès)

pobles del voltant.
A l’últim pelegrinatge del
mes de maig la imatge no va
tornar al seu destí habitual i
encara no sabem on és.
El poble està molt preocupat i arran d’això el diumenge 31 de juliol van aparèixer
els panys de les portes de
l’església tapats amb silicona, en senyal de protesta i
no es va poder celebrar la
missa.
Desitgem una explicació
clara per part del rector del
poble sobre què se n’ha fet,
de la marededéu.
ENRIQUETA OLIVÉ
Rocallaura (Urgell)

La quimera
de l’art
b Xavier Graset, en el seu
article “Història de l’art”
(Avui, 24 de juliol), fa una
sèrie de reflexions arran de
la seva visita a una “instal·lació” que pretén ser una crítica a “les bases de la història
de l’art” i que s’ha portat a
terme a l’Arts Santa Mònica,

subvencionat amb diner públic, on tantes vegades hi
hem vist coses mai vistes i
perfectament oblidables.
L’articulista ens fa saber
que “Gaudí es beneficiava
de l’ajut econòmic dels Güell
que feien fortuna amb l’esclavisme”. Però cal precisar
que qui negocià amb l’esclavisme va ser el fundador
d’aquesta dinastia, el marquès de Comilles, navilier i
banquer, que protegí mossèn Cinto Verdaguer. És evident que cada període històric està adscrit a una determinada moral...
Ara mateix tenim el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, cercant consens
per tirar endavant la cultura
catalana, la base de la qual
cal cercar-la en Verdaguer i
Gaudí. Cultura que prosperà
gràcies als protectors citats,
avui bescantats tot i l’encert
amb què triaren els seus artistes. Però queda evidenciat que els paràmetres culturals de Mascarell segueixen al peu de la lletra els ofi-

cialment acatats a Occident
com a resultat de la Guerra
Freda, en què, a través dels
“congressos per la llibertat
de la cultura” els EUA van
marcar la política cultural de
la seva àrea d’influència impulsant els esoterismes en
pintura, escultura, música...
és el que anomenem “art
contemporani”. L’articulista
ens recorda que “el pensador George Steiner ja es preguntava fa 35 anys per què
les tradicions humanístiques han resultat una barrera tan dèbil contra la bestialitat política”. La història de
l’“art contemporani” –subvencionada amb criteris polítics– és una farsa i una quimera...
JORDI PAUSAS
París (França)

Cantonades
b L’etimologia figurada de
la paraula cantonada deu
venir de la unió de les paraules can (casa de) i tonada
(melodia) i s’aplica a cadascun dels quatre vèrtexs que
s’originen en l’encreuament
de dos carrers. Així ho comprovem els que vivim en un
d’aquests llocs i més si la
cruïlla és de dos carrers importants, exemple: Aragó
amb Marina a Barcelona.
En efecte, tenim una tonada contínua, una cançó ben
definida, amb els seus instruments ben determinats.
La base la forma la remor
del trànsit, amb l’accelerada
de motors cada cop que
canvia el semàfor, i els solos
dels conductors que es queden atrapats en la cruïlla i
dels que no poden sortir per
cotxes en doble fila. L’acompanyament el formen els
vianants que es queden garlant en veu alta sota el teu
balcó sigui l’hora que sigui.
Les àries corren a càrrec de
les nombroses ambulàncies
que van unes al Clínic, per
Aragó, i les altres a Sant
Pau, per Marina.
Veieu com sona?
RAFEL ORIOL I RADIGALES
Barcelona (Barcelonès)
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FUGIR D’ESPANYA ÉS L’ÚNIC REMEI
DAVANT LA PERSISTÈNCIA DE LA
VELLA IDEA IMPERIAL

Assumpció
Cantalozella

Escriptora

Tot mirant Intereconomía

S

i volem saber què passa
en les relacions Catalunya-Espanya, només
ens cal mirar Intereconomía. És un exercici quasi
obligatori per a tot català, ferhi un cop d’ull. Em cenyiré al
programa de dimarts passat
d’El gato al agua. El convidat
era Alberto Rivera, per això la
sessió prometia ser interessant. Ho va ser: Rivera va acabar defensant la senyera, la
cultura catalana i la nostra
llengua.
Com s’havien embolicat en
temes causants d’aital miracle? Doncs per una qüestió
aparentment esportiva! Tot
l’elogi desenfrenat que es produí sobre la llengua espanyola,
seguit de la nación i d’altres interessants conceptes patris
derivà del gran tema esportiu
del dia: la bandera asturiana i
la selecció espanyola.

VOSTÈS, VULL DIR LES PERSONES

que no miraven el xou aquest
vespre d’estiu, potser pensaran que vam aprendre un
munt d’història sobre l’antic
regne d’Astúries i els seus símbols. S’erraran de mig a mig:
ens en vàrem quedar amb les
ganes. Als comentaristes no els
havia colpit gens l’anècdota,
que de seguida van tenir solucionada amb un “En Asturias
no hay separatismo”, “¡Si Asturias fue el núcleo de donde
ha salido toda España!”. “¡Si
en Asturias empezó la Reconquista!” Saben què els va exaltar de cop i volta? La passejada
d’en Puyol i en Xavi amb la se-

nyera onejant, ara fa un any.
“¡Y era la bandera independentista!”, van exclamar a
l’uníson I, és clar, d’aquí a esmentar les pàtries, les nacions,
les cultures, les llengües, va ser
cosa d’uns segons. Abans, però, una mena de sentència inapel·lable va concloure:“El único símbolo representante de
España es la bandera nacional”.
I sense enllaç lògic, ni respiració, van iniciar-se un seguit
d’exclamacions com aquestes:
“¡España fue un gran imperio!” “¡España tiene una lengua hablada por 500 millones
de personas!”. “El español es la
lengua más importante del
mundo junto con el inglés”.
“¡Vaya! Sólo ésas son las lenguas del mundo”.
VA SER EN AQUEST MOMENT

quan un dels missatges que illustraven la tertúlia va resumir
la qüestió: “¡Viva España, una,
grande y libre!” [sic].
Va ser també en aquest moment quan aparegué un Rivera
inèdit. Amb claredat i fermesa,
va rebutjar aquesta España per
manifestar que tots els símbols,
llengües i cultures de l’estat són
“constitucionales”, per tant,
formen part del territori d’Espanya. No. No vull fer un elogi

fàcil d’un polític que sempre ens
introdueix conflictes lingüístics. Senzillament, un tarannà
a la catalana com el que aconduïa les seves intervencions es
desmarca tant i tant de les opinions de la caverna que brillava
per la pulcritud de tracte i per la
pulcritud argumental.
EM PODEN RETREURE el meu mal

gust de mirar aquesta mena de
programes. Hi tenen tot el dret.
Però, veient-los, t’adones de les
opinions que recorren el món
madrileny. T’imagines què circula per les televisions locals espanyoles, sobretot a la magnífica Telemadrid. A les tertúlies
dels bars i casinos que han fornit a déu dóna, paradigmes impagables a la millor literatura
castellana. Endevines que, darrere opinions més ponderades,
s’hi amaga aquest sediment,
tan vell com el concepte d’una
Espanya imperial.
Les hauríem de veure, aquestes emissions, per entendre les
actuacions dels polítics. Per entendre un Zapatero que inicia el
primer mandat parlant d’un estat federal amb un pletòric Maragall i es fa enrere tot seguit. Si
en som conscients ho tindrem
cada cop més clar. Sabrem que
només tenim un remei: fugir
d’Espanya.

El convidat era Alberto Rivera, per
això la sessió prometia... Rivera va
acabar defensant la senyera, la
cultura catalana i la nostra llengua

PEP DUIXANS

Els paradisos artificials
Lluís
Muntada

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

Escriptor

És probable que el període
de vacances no sigui el millor moment de l’any per repensar els fonaments de la
nostra vida. Tot i que tam-

bé poden ser molt estressants, les vacances solen
crear una bombolla protectora entre la persona i
les condicions de vida reals fins al punt de defor-

mar un diagnòstic acurat
perquè infonen una excessiva dosi d’optimisme.
Enmig d’unes vacances
plàcides, les aspiracions
semblen més assequibles,
els problemes semblen
més abordables i el món
sencer adquireix una fesomia més amable. Amb
la rentrée laboral, quedarem desvetllats pel soroll
sec de la guillotina i, amb
una admiració estremida,
recordarem l’aforisme del
poeta Andreu Vidal:
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“Sempre fa dos segons
que l’home ha estat expulsat del paradís”. Llavors
els que tinguin la sort de
no estar a l’atur parlaran
de depressió postvacances. La indústria recreativa ens inundarà de nou
amb propostes orientades
a suavitzar el llarg i dolorós trànsit de l’any laboral: ofertes per matricular-nos en una escola de
ball, per començar una
col·lecció de tancs de la
Segona Guerra Mundial...

És just en aquell moment,
mentre encara paladegem les vacances i al mateix temps afrontem el retorn a les obligacions quotidianes, quan l’examen
dels nostres ritmes de vida assoleix el punt de serenor desolada per afinarse del tot i madurar en un
realisme essencial.
Mancats d’altres utopies, la indústria química
ens expressa un concepte
de vida molt clar: a la majoria de les nostres llars hi

ha, d’una banda, un còctel
de medicaments que ens
ajuden a estar desperts i
actius durant el dia, i, de
l’altra, els antídots obligats, medicaments que
ens ajuden a relaxar-nos a
partir del vespre, a adormir-nos, o potser hauríem
de dir “a apagar-nos”. Encendre’ns i apagar-nos,
aquest és el moviment de
tants diapasons de l’existència. Les vacances només enteses com a terra
promesa expressen

aquest mateix vertigen:
són un hivernacle puntual per protegir-se de les
inclemències dels altres
mesos de l’any. El mercat
és l’opi del poble: ens hem
hagut d’adaptar a les necessitats del mercat i la
productivitat. Però les
vacances i la indústria
química no han de fer-nos
perdre de vista que, com
a societat, allò imprescindible seria transformar
favorablement les condicions del nostre dia a dia,
creant-hi espais de
respiració, d’acció mesurada i benigna, que no necessités les promeses evanescents dels paradisos
artificials.
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Pas endavant
per combatre
la infertilitat
masculina

Societat

Científics del Japó
aconsegueixen recrear
esperma de ratolins i
fecundar òvuls amb un
resultat final òptim

Universitats Els efectes de la crisi

Universitats, tancat per r
VACANCES Totes tanquen a l’agost per reduir despesa, sobretot energètica MESURES Facultats i centres apaguen
la climatització i deixen serveis molt mínims ESTALVI La previsió és deixar de gastar 50.000 euros setmanals
Joan Tort
LLEIDA

Totes les universitats públiques catalanes ja fan
vacances i no perquè s’hagi acabat l’activitat acadèmica i l’administrativa sigui mínima, sinó perquè
de forma excepcional
s’han vist obligades a tancar portes a totes les facultats i centres per estalviar.
Durant aquest agost,
els serveis de les universitats seran mínims, només
quedaran obertes algunes
biblioteques, els registres
i la seguretat de les installacions. La resta, a pany i

forrellat i, en alguns casos,
amb instruccions internes per desendollar ordinadors i impressores.
També es tancaran tots
els llums i, sobretot, els
sistemes de climatització.
Tot plegat per reduir despesa i especialment l’energètica.
La mesura és el resultat
de la forta retallada que totes les universitats públiques catalanes estan patint per part del govern.
Malgrat que els equips rectorals ja aplicaven plans
de contenció, la retallada
del 16% en lloc del 10%
anunciat en un principi,
cosa que suposa 144 mi-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 6/8/2011. Page 22

lions menys per als estudis superiors del país, els
ha obligat a refer aquests
plans i a establir mesures
addicionals, com aquest
tancament
d’instal·lacions a l’agost.
Així, la Universitat de
Barcelona tanca instal·lacions tot el mes, algunes
entre l’1 i el 28 i d’altres
del 8 al 31. L’Autònoma farà el mateix del 8 al 28. La
Politècnica, de l’1 al 20; la
Rovira i Virgili, del 8 al 28;
la de Girona, del 6 al 28, i la
de Lleida, del 8 al 21. La
Pompeu Fabra és la que
mantindrà més serveis
oberts aquest estiu.
L’estalvi mitjà previst

La UdL estudia tancar per Nadal

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

Les restriccions pressupostàries continuaran i el govern
ja ha anunciat que, almenys,
es repetiran en els pressupostos de 2012. Per tant, alguns rectors, com el de la
Universitat de Lleida (UdL),
Roberto Fernández, ja pensa
en més dies de tancament.
Es planteja la possibilitat de
tancar els centres universitaris lleidatans durant les festes de Nadal i ampliar les
d’estiu en una setmana més,
passant de dues a tres setmanes, com han fet la majoria d’universitats catalanes.

La Universitat de Politècnica de Catalunya (UPC)
també estudia ampliar
aquests tancaments per estalviar energia per Nadal i
Setmana Santa.
En definitiva, es tracta de
deixar en stand-by les universitats fora dels períodes lectius.
En el cas de la UdL els
pocs treballadors que quedaran a l’agost, al voltant de
mitja dotzena, per mantenir
uns mínims serveis ho faran
sense climatització i en horari de matí.

és d’uns 50.000 euros setmanals i, per tant, les universitats esperen deixar
de gastar d’entre 100.000
i 150.000 euros amb
aquesta mesura, però ja
han previst noves iniciatives, com regular la climatització de fred i calefacció. Aquest és el cas de les
universitats Politècnica i
de Girona, per exemple,
que han fixat que l’aire
condicionat s’engegui a
partir dels 26 graus i la calefacció amb menys de 21
graus.
També s’ha previst engegar campanyes de sensibilització a la comunitat
universitària pel que fa a
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Les xifres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

21

dies de tancament és la mitjana escollida pels centres.

144

milions de retallada aplicats
pel govern a les universitats.

Un cartell advertia ahir del tancament al públic del campus Catalunya de la URV ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

Posar el cadenat
per fer els deures
Portes tancades. A l’esquerra, el campus de la UAB amb
una estampa de solitud. A dalt, un ordenança de la UdL
tancant ahir les portes del rectorat ■ ORIOL DURAN / J.TORT

ESTALVI · La URV aprova un pla econòmic per reduir el pressupost en 13,5
milions d’euros FONS · La universitat recorrerà al fons de la partida reservada
PLANTILLA · Ajorna fins al 2013 l’acomiadament de personal

retallada L
I.M.

TARRAGONA

l’ús de l’enllumenat general de les instal·lacions,
supressió o reducció de
l’ornamental i minimitzar
el de les aules i despatxos,
prioritzant la llum i la ventilació natural. El mateix
es farà amb el consum
d’aigua. Igualment, es limitaran els espais oberts
durant les nits i els caps de
setmana, cosa que afectarà principalment algunes
instal·lacions esportives i
biblioteques, segons consta en els diferents plans de
les universitats catalanes.
Al marge d’aquests
plans energètics, s’ha posat en funcionament tot
un conjunt de plans de
contenció que afecten
també el personal, amb
menys contractacions i
substitucions; la reducció
o supressió de titulacions,

especialment màsters, o
la frenada en sec de les inversions.
Tot això, afegit a l’augment de taxes ja anunciada. Aquest tancament forçós a l’agost ha generat
també problemes i queixes de les plantilles, que
han hagut de modificar

—————————————————————————————————

La mesura es
completarà amb
plans d’eficiència
energètica
—————————————————————————————————

unes vacances ja programades i ajustar-les als dies
de festa obligada o aparcar
projectes de recerca durant un mes. I és que en algunes universitats el tancament es va anunciar
amb poca antelació. ■
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es cinc en punt de la tarda. La reixa del campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
de Tarragona es tancava
ahir i no reobrirà fins al 28 d’agost.
Només un alumne despistat insistia a ser atès i vagava per la plaça
del campus, i allí es va quedar. De
fet, les consignes han estat clares,
rotundes i comunicades al detall
des que el consell de govern de la
URV va aprovar el pla d’actuació
econòmica 2011-2013 per fer
front a la caiguda del 16% en els ingressos corrents, que disminueixen en 13,9 milions el pressupost
que aquest 2011 ha passat dels
78,1 milions aprovats, abans de
conèixer la política del nou govern,
als 65,2 milions un cop aplicat el
pla de contenció.
El pla d’actuació econòmica detalla les mesures de contenció
temporalitzades en tres exercicis i
en el document s’ajorna fins al
2013 una possible reducció de la
plantilla. En cas que les mesures
s’allarguessin en el temps, la plantilla afectada correspondria a una
massa salarial de 4,4 milions d’eu-

ros, sense entrar a valorar el nombre de treballadors ni el perfil. Les
mesures de contenció estructurals
s’han ajornat gràcies al coixí pressupostari que la URV havia previst
el 2008. El consell social va aprovar la creació d’una partida per garantir els programes bianuals, fent
bossa amb la reserva del 10% de la
subvenció pública. El saldo positiu
d’aquests exercicis ha alimentat
un fons que ara ajuda a apaivagar
l’efecte de la reducció, tot i que es
tracta d’un fons exhaurible.
El rector de la URV, Francesc
Xavier Grau, comentava en relació
————————————————————————————————————————————

Les mesures de contenció
de la despesa ordinària
permetran estalviar uns
4 milions d’euros
————————————————————————————————————————————

amb la situació sobrevinguda que
“si dura, amb el temps es farà inassumible” i caldrà renunciar a alguna part: “Acadèmica, estructural,
de recerca... i no sé quina hauria de
ser”. És per aquest motiu que la reducció s’ha iniciat amb l’aplicació
de mesures d’emergència, de caràcter temporal.
L’estalvi per enguany serà de

6,8 milions d’euros i de 2,2 milions
d’euros el 2012 quan, al final de
l’exercici s’hauran acumulat 9 milions d’euros. L’estalvi en aquestes
dues anualitats es complementarà
amb fons de la partida pressupostària reservada. D’aquesta manera
fins al 2013, en cas que es mantingués el criteri de contenció del govern, no caldria recórrer als acomiadaments. En aquest sentit, la
reducció aprovada afecta en un
20% les despeses ordinàries en totes les partides de funcionament i
s’incideix en la reducció de la despesa en electricitat, climatització i
neteja. Els mesos de maig i octubre
no s’engega la climatització i les biblioteques modificaran els horaris
en els períodes que no siguin lectius. El rectorat tancarà a les vuit,
en comptes de les deu de la nit. Per
tot plegat, l’execució del pla suposa
un estalvi de 4 milions d’euros només en despeses corrents i en la
racionalització de personal.
La constatació més visible es va
produir ahir: a les tres de la tarda
tancava l’edifici del rectorat i a les
cinc ho feien les facultats, escoles i
serveis que estaran tancats tres
setmanes. Només es mantindrà
obert l’edifici de serveis centrals
per atenció i pel registre general. ■
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Joves de matrícula (5) Gemma Prat

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

Uns treballadors de la UGT fan cua i protesten per la situació
laboral dels joves, a l’oficina del SOC a Barcelona ■ ARXIU
La manresana Gemma Prat és una de les estudiants amb més bona nota de la selectivitat d’aquest any ■ JOSEP LOSADA

“He estudiat i
treballat tot l’any”

EMPRESA · Gemma Prat estudiarà International Business Economics a la
UPF, totalment en anglès BAGES · Ha fet el batxillerat a l’institut Lassetània
de Manresa, i l’ha aprovat amb un 9,2 PRIORITAT · No l’interessa la política

L’estranger,
alternativa a
l’atur cada cop
per més joves
a El 68% del jovent marxaria per
treballar a La precarietat laboral i l’atur

juvenil en són els motius principals
Albert Lladó Romero
BARCELONA

Mireia Rourera
BARCELONA

S’

han de tenir unes notes altíssimes per poder estudiar International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra, perquè la nota
de tall és un 11,26. Però Gemma
Prat, alumna de l’institut Lassetània de Manresa, no hi ha tingut
cap problema; tenia un 9,2 de nota
de batxillerat, ha tret un 9,6 a
l’examen de selectivitat i la seva
puntuació final (el màxim és 14)
ha estat un 12,94. No ha tingut
cap problema, doncs, per matricular-se en aquest grau. “Sempre
m’han agradat els idiomes i també
l’economia. Aquesta carrera, que
es fa tota en anglès, em permetrà
fer les dues coses i a més hi veig
moltes possibilitats de futur”, explica aquesta jove manresana, a la
qual no agrada “aquest pessimisme general” de què tothom parla.
“Ja sabem que estem en crisi, que
tot està molt malament, que els joves ho tindrem difícil. Però crec
que no fa falta dir-ho tot el dia perquè nosaltres tenim dret a pensar
que sí que tenim futur”, diu. Ella,
doncs, no es desanima. Es veu

d’aquí a uns anys treballant en el
món de l’empresa i diu que, quan
sigui el moment, si no troba una
feina aquí no li farà res marxar a
treballar fora. “D’anglès, en sabré
un munt, per tant, no tindré problema”, manté.
La Gemma, que va fer la primària a l’escola Paidos de Sant
Fruitós del Bages, “a deu minuts
de Manresa”, es recorda sempre
com una bona estudiant. El que
potser no sospitava és que quan
acabés la selectivitat estaria entre
————————————————————————————————————————————

“El moviment dels
«indignats» em va
agafar estudiant. No
m’hi vaig implicar”
————————————————————————————————————————————

els 22 joves amb més d’un 9,5 a la
selectivitat i que la distingirien pel
seu treball.
Aquesta supernota obtinguda
per la Gemma encara té més mèrit
tenint en compte que la noia no es
dedica a estudiar exclusivament.
Treballa des de fa dos anys en una
acadèmia d’idiomes ensenyant
nens i nenes de 8 i 10 anys. “Quan
feia primer de batxillerat treballava cada dia de la setmana menys
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un. Aquest any vaig decidir continuar aquest horari, però al final
em van demanar que fes classes
particulars a un nen la tarda que
em quedava lliure, així que he treballat cada dia”, diu. A banda d’estudiar i treballar, la Gemma té
temps per anar al gimnàs i poca
cosa més.
El moviment dels “indignats” la
va agafar fent exàmens i li va passar una mica de llarg. “Va sorgir
com molt de cop, oi?”, pregunta.
Manté que està d’acord que la gent
es mobilitzi, i també li semblen bé
moltes de les reivindicacions del
moviment 15-M i té amics que sí
que es van unir al moviment, però
ella se’n va quedar al marge. “Vaig
baixar un dia a Barcelona a xafardejar, però res més”, diu. Tampoc
no es va implicar en la consulta popular sobre la independència que
es va fer a Manresa, tot i que va
anar a votar. “La política no m’interessa gaire. En tot cas no tinc
tendències polítiques extremes”,
diu. Però sí que està d’acord que es
puguin fer referèndums. “La gent
té dret a opinar, tant si s’està a favor com en contra”, diu.
Aquest estiu no farà res. Descansarà i sortirà una mica amb els
amics i els pares. ■

L’Estat espanyol s’està
convertint, cada cop més,
en un país exportador de
joves professionalment
preparats, que davant la
falta d’oportunitats i bones condicions al seu país
natal decideixen buscar
millor sort a l’estranger.
Així ho corroboren les dades de l’Eurobaròmetre,
que xifren el col·lectiu de
joves que marxarien a l’estranger a buscar feina ( batejat per la UGT amb les
inicials JESP, Joves Emigrants Sobradament Preparats), en un 68%.
El que és més preocupant, però, no és la dada
anterior,
sinó
que
d’aquests, fins a un 32%
no es planteja tornar a casa, fet que representa una
clara mostra de la perspectiva del futur que el jovent
s’augura, fins i tot estant
ben preparat professionalment. Segons Daniel García, de la UGT, la decisió de
partir entre els joves és
fruit de diversos motius.
D’una banda, la precarietat laboral, ja que gairebé

la meitat de joves d’entre
25 i 29 anys té una feina
per sota del seu nivell d’estudis. A més, també hi té a
veure l’alt índex d’atur juvenil, fins al 42%, segons
l’Enquesta de Població Activa, i la poca capacitat
d’emancipació d’aquest
col·lectiu, que ha perdut 6
punts des del 2008 fins al
2011.
Nova emigració
La marxa de joves preparats que està vivint el país,
incentivada amb anuncis
com el de la cancellera alemanya Angela Merkel a
principis d’any oferint
oportunitats de treball a
joves enginyers espanyols,
recorda l’emigració dels
anys cinquanta als setanta, quan el franquisme va
obrir de nou les fronteres, i
que va comportar la marxa de més d’un milió d’espanyols a països desenvolupats d’Europa per treballar. La diferència és que,
llavors, es va tractar d’un
pla del govern per sanejar
l’economia i alleugerar
tensions socials, i ara, els
joves marxen perquè no
veuen altre remei. ■
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Protestes a Girona i Tarragona
pels canvis en la renda mínima
a Treballadors socials i beneficiaris d’aquest ajut als més desfavorits denuncien que fa mesos que
no es cobra el subsidi i el govern ho nega aLes queixes dels usuaris col·lapsen els serveis socials

Una dona sosté la seva filla en braços durant la concentració d’ahir davant la delegació de la Generalitat a la ciutat de Girona ■ LLUÍS SERRAT

Nuri Forns / Redacció
GIRONA / TARRAGONA

Els canvis introduïts en la
manera de pagar la renda
mínima d’inserció (PIRMI) estan generant protestes a tot el país, com ara
a les ciutats de Girona i
Tarragona. A Girona ahir
un centenar de treballadors i usuaris dels serveis
socials d’atenció primària
es van manifestar davant
la seu de la Generalitat a
les comarques gironines i
van protagonitzar una sonora protesta. Denuncia-

ven que molts afectats
han deixat de percebre
aquest ajut sense que s’expliqui per què.
“Rendes aprovades a
l’abril, al maig i al juny no
s’estan pagant”, va explicar ahir Marc Badia, treballador de la Sopa de Girona. A la ciutat, segons
Badia, hi ha un centenar
de persones que estan en
una situació “de màxima
precarietat” entre altres
coses perquè no estan cobrant l’ajut que se’ls va
aprovar. Al conjunt de les
comarques gironines són

6.000 famílies les beneficiàries de la PIRMI i a Catalunya, 33.000.
La contundent denúncia de Badia va ser replicada ahir per la conselleria
de Benestar Social i Família. Un portaveu del departament, citat per l’agència
ACN, va desmentir que hi
hagi pendent de pagament cap mesada. El portaveu va recordar que només s’ha canviat la forma
de pagament, de la transferència bancària s’ha passat al taló nominatiu.
A més, la Generalitat va

El PSC vol compareixences

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

El PSC ha trobat en el cas de
la PIRMI munició de primer
ordre per qüestionar l’acció
de govern. Joaquim Nadal va
ser qui va fer públics els problemes que s’estaven produint en els pagaments i ahir el
portaveu del PSC en la comissió d’Empresa i Ocupació,
Jaume Collboni, va anunciar
que el seu partit demanarà la
compareixença del conseller
d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, i del de

Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, perquè donin explicacions.
Collboni va acusar el govern de ser “dur amb els febles i feble amb els poderosos”. A més, va criticar el
“caos” generat introduint novetats a l’agost i sense prou
informació. Altres líders socialistes, de l’àmbit local,
també s’han sumat a les crítiques al govern per la gestió
de la PIRMI.

anunciar dijous que revisarà de manera individualitzada l’expedient de cadascun dels 33.000 beneficiaris de la PIRMI durant
l’agost i el setembre per validar la seva situació actual i combatre el frau.
“Ells ho venen com una
mesura per evitar el frau,
però el frau principal està
a les capes més desfavorides o a les rendes més altes? I el frau fiscal?”, es
preguntava ahir Badia.
Aquest portaveu dels
manifestants va protestar
també per la manera com
s’ha portat el tema: “Han
aprofitat el mes d’agost,
que molts professionals
fan vacances, per introduir un canvi sense notificar-ho ni als beneficiaris ni
als professionals, i a més
han endurit els criteris
d’accés”.
Durant la concentració
d’ahir al migdia el portaveu del grup municipal
d’ICV-EUiA, Joan Olòriz,
va carregar contra els
nous criteris de la PIRMI.
Segons el regidor ecosocialista, “la sortida de la
crisi no és castigar els més
pobres”.
Els 400 de Tarragona
En el cas de Tarragona,
l’Ajuntament ha manifestat el seu malestar per la
situació de col·lapse que
viuen els serveis socials de
l’Ajuntament, als quals
han acudit moltes persones buscant informació
sobre els canvis en la PIRMI. A la ciutat hi ha unes
400 famílies que reben el
subsidi.
El canvi en el pagament
ha provocat retards i, per
això, la regidora responsable dels afers socials, Victòria Pelegrín, va assegurar que “aquestes famílies
no podran afrontar els pagaments a temps per culpa de la Generalitat”. ■

SUCCESSOS

El noi ferit d’un tret a la Diagonal
havia matat la seva dona el 2009
Adrià Gala
BARCELONA

Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir per assassinat el noi que va resultar
ferit lleu d’un tret a la cama divendres passat en un
pis de l’avinguda Diagonal
de Barcelona. El jove, que

aquell dia es va identificar
amb documentació falsa
de l’Europa de l’Est, ha resultar ser ara un rus, de 25
anys, que tenia vigent una
ordre de crida i cerca de la
Interpol per l’assassinat
de la seva parella el 2009.
Des de llavors, el sospitós
hauria estat amagat en di-
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verses ciutats d’Europa,
entre elles Barcelona.
Malgrat la detenció i les
estranyes circumstàncies
que van rodejar els fets a la
Diagonal, els Mossos continuen
buscant
el
company de pis del detingut, de nacionalitat ucraïnesa i presumpte autor

del tret. En aquest sentit,
les dificultats que està tenint la policia per trobar el
sospitós, que també té antecedents, fa pensar als investigadors que en podria
haver estat l’autor. Tampoc es descarta, però, que
la víctima s’hagués inventar la versió dels fets. ■

Agents dels Mossos accedint armats a l’edifici en què l’ara
detingut hauria rebut un tret a la cama ■ JOSEP LOSADA
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Científics japonesos recreen
esperma a partir de cèl·lules
a La recerca s’ha fet amb ratolins i els espermatozous que s’han obtingut han servit per fecundar
òvuls a La investigació s’entén com un gran pas endavant per combatre la infertilitat en humans
Redacció

Catalunya, líder
en el semen de
mala qualitat

KYOTO

Científics japonesos han
aconseguit per primer cop
recrear espermatozous
funcionals a partir de cèllules embrionàries d’un
ratolí. Així ho van anunciar ahir els investigadors
de la Universitat de Kyoto
que han participat en la recerca i que ja ha estat publicada a l’edició en línia de
la revista Cell. La investigació s’entreveu com un
pas endavant fonamental
per poder combatre l’esterilitat humana.
Els espermatozous han
estat utilitzats per fecundar òvuls i el resultat ha estat “uns ratolinets amb
bon estat de salut que
s’han desenvolupat en ratolins mascles i femelles
adults i plenament fèrtils”, detalla l’estudi dels
investigadors nipons, que
signa Mitinori Saitou, professor del departament
d’anatomia i biologia cellular de la Universitat de
Kyoto.
Els científics han treba-

Els Mossos han detingut dos
magribins que robaven en vehicles al districte de SarriàSant Gervasi. Els homes utilitzaven una moto per simular
que tenien un accident amb el
cotxe de la víctima, gairebé
sempre dones. Quan la conductora sortia del vehicle a
auxiliar un dels falsos accidentats, l’altre lladre aprofitava el descuit per furtar-li les
pertinences de dins del cotxe.
En sis dies, els lladres haurien
comès 13 furts. ■ A.G.

—————————————————————————————————

Les cries de ratolins nascudes amb l’esperma recreada pels universitaris nipons ■ REUTERS

La xifra

—————————————————————————————————

10
anys han de passar encara
perquè la descoberta dels
científics japonesos es pugui
aplicar en humans.

llat amb ratolins que no podien produir esperma normal i els han injectat cèl·lules mare derivades de cèllules germinals primordials o PGC. “Aquestes
PCG han produït esperma
amb un aspecte normal
que de seguida ha estat utilitzat per fecundar òvuls
amb un èxit rotund”, s’ex-

plica en l’estudi.
Tot i l’entusiasme per
l’èxit de la recerca, aquesta
tecnologia no podrà ser
utilitzada en humans fins
d’aquí a una dècada.
Aquesta demora no treu
entusiasme a la descoberta, ja que s’ha aconseguit
eliminar un dels principals
obstacles en biologia: re-

Un estudi recent d’àmbit estatal va posar Catalunya com
una de les zones amb més
problemes de fertilitat a causa de la deficient qualitat del
semen dels catalans. El treball, elaborat per especialistes del CSIC, relacionava les
deficiències en l’esperma
amb la lactància materna, a
través de la qual es transmeten al nadó elements contaminants. Com més assimili el
lactant els contaminants, pitjor esperma tindrà quan serà
adult.

crear esperma a partir de
cèl·lules embrionàries, conegudes com a cèl·lules
embrionàries, i aconseguir que sigui funcional.
L’equip de científics
continuarà treballant amb
aquesta tècnica i sobre els
efectes observats en les generacions successives de
ratolins. ■

Tecnologia

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

Buscant la recepta per fer planetes

NASA · L’agència espacial nord-americana enviarà avui la sonda ‘Juno’ a Júpiter, i es preveu que hi arribi
el 2016 DADES · La nau n’estudiarà l’atmosfera i la temperatura, així com la quantitat d’aigua existent
Albert Lladó Romero

J

Simulaven un
accident per robar
en els cotxes

BARCELONA

úpiter, a més de ser el planeta més gros del sistema
solar, també n’és el secret
més ben guardat. Així ho
creuen a la NASA; consideren que entendre’n l’estructura permetrà desxifrar “la recepta
per fer planetes”, el genoma de
tot el sistema. Els científics tenen
aquesta opinió perquè creuen
que Júpiter va ser el primer astre
que es va formar al sistema solar,
i a partir de la seva composició
podran entendre com es van formar els planetes des de l’origen,
és a dir, des de Júpiter.

Per això, ahir a les 17.34 de la
tarda (hora catalana), l’agència
espacial va llançar, des de cap Canaveral, la nau espacial Juno,
destinada a la investigació i a l’estudi de l’astre ataronjat, fins ara
només conegut gràcies a la sonda
Voyager 1, que s’hi va acostar a
350.000 quilòmetres l’any 1979.
Juno viatjarà gràcies a l’energia
solar, fet que la convertirà en la
nau d’aquestes característiques
que més s’haurà allunyat del Sol,
i es preveu que arribi al seu destí
l’any 2016.
Scott Bolton, principal científic del programa Juno, va explicar fa uns dies que el que pretenen amb aquesta missió és “des-
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La nau ‘Juno’, enlairant-se ahir des
de cap Canaveral ■ G.I. ROTHSTEIN / EFE

cobrir la llista dels ingredients de
Júpiter i la resta de planetes. Entendre d’on venim”.
Per fer-ho, Juno tindrà una càmera que captarà imatges en color i nou instruments específics
per fer investigacions. La idea és
que aconsegueixi acostar-se a
5.000 quilòmetres de la cresta
dels núvols de l’astre per estudiar-ne el nucli, les aurores, l’atmosfera i l’origen del seu camp
magnètic, així com per determinar la quantitat d’aigua existent i
mesurar la temperatura a diverses regions del planeta.
Júpiter, i el sistema solar al
complet, aviat deixarà de ser un
misteri. ■

SUCCESSOS

Dotze detinguts
perquè distribuïen
material falsificat
La Policía Nacional ha desarticulat tres grups que distribuïen material falsificat entre els
top manta de Barcelona i
l’àrea metropolitana. En total,
els agents han detingut dotze
persones i han comissat prop
de 24.000 CD i DVD, així com
2.000 complements de primeres marques. Els arrestats
vivien exclusivament de la falsificació i distribució del material. En una de les operacions hi va participar la Guàrdia Urbana. ■ REDACCIÓ

SUCCESSOS

Detenen a Lleida
un implicat en un
assassinat violent
Els Mossos d’Esquadra van
detenir a Lleida el nebot del
presumpte autor de l’esquarterament d’un home dominicà, del qual s’han trobat els
braços i les cames. El nebot
va quedar en llibertat amb
càrrecs. Amb aquesta detenció ja són quatre les persones
arrestades per la seva implicació en el crim. Després de
les declaracions dels implicats, la policia situa el presumpte assassí a la República
Dominicana. ■ REDACCIÓ

SUCCESSOS

Detinguts per haver
robat 39 tones de
coure a València
La Policía Nacional va detenir
dos homes pel robatori de 39
tones de coure d’un ferroveller de Sedaví, a l’Horta. Els
detinguts transportaven 21
tones de coure en un camió
que va ser interceptat a l’autovia A-7 a València. L’endemà, la policia va trobar en una
nau industrial un remolc amb
18 tones més. El material sostret estava valorat en 314.000
euros. ■ REDACCIÓ
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BARCELONÈS
Els veïns del Raval
denuncien la
degradació del barri

La reclamació dels diners avançats per l’Estat el 2009 colla encara més les finances municipals

DEUTE · El govern espanyol reclama als ajuntaments catalans 576 milions corresponents als diners que els va avançar el
2009 CIUTATS · La major part els hauran de tornar les grans ciutats metropolitanes i les capitals del país
DIPUTACIONS · Les diputacions li deuen 266 milions i només 42 municipis rebran diners de l’Estat per liquidació positiva
Redacció
BARCELONA

Als centenars de milions
d’euros que els ajuntaments catalans estan tornant a terminis a l’Estat
espanyol amb relació a la
liquidació dels impostos
del 2008, se n’hi afegeixen
ara 576 milions més relatius al 2009. Els responsables municipals tenen la
sensació que el Ministeri
d’Economia els ha fet una
jugada d’escac i mat perquè els reclama ara uns diners que els va avançar i
que corresponien als impostos i taxes que se suposava que havien de recaptar durant aquells dos exercicis. Els municipis van
gastar-los en serveis i despesa corrent i, amb l’ensorrament econòmic, han
recaptat molt menys del
que preveia el ministeri.
La
gran
majoria
d’aquells 576 milions de la
liquidació del 2009 corresponen a la vintena de
grans ciutats metropolitanes i capitals del país. Les
diputacions també han de
tornar a l’Estat 266 milions, que s’afegeixen als
623 que també la Generalitat haurà de tornar-li pel
que fa a l’IVA i l’IRPF del
2009. Després de liquidats
els impostos, el govern espanyol només haurà de
tornar diners a 42 municipis catalans, la gran majoria petits pobles de Lleida,
Girona i Tarragona. En
aquest cas, però, les quantitats són menors i se situen entre els 37 euros
que rebrà l’Ajuntament de
Cabó (Alt Urgell) fins als
3.967 que ingressarà Vilaller (Alta Ribagorça) o els

Diners que l'Estat reclama a les grans ciutats i capitals
de comarca. Liquidació del 2009 en euros
Comarques barcelonines

Comarques tarragonines

Badalona

17.351.606

Barcelona

304.284.420

Berga
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Granollers
L'Hospitalet de Llobregat
Igualada

558.256
2.366.034
986.501
6.282.902
466.447
559.124
2.573.279
20.823.618
1.532.086

Manresa

3.816.091

Mataró

8.499.876

Mollet del Vallès

1.803.683

El Prat de Llobregat
Rubí
Sabadell
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Terrassa

916.696
3.198.015
14.392.358
5.825.323
14.290.030
2.833.367
385.244
13.864.753

Amposta

1.158.527

Falset

75.453

369.855
1.881.850

Montblanc

169.996

Girona

6.041.748

Móra d'Ebre

265.019

Olot

1.206.153
310.217

Reus

6.742.233

Puigcerdà

Tarragona

10.337.971

Ripoll

249.770

Tortosa

1.501.048

Santa Coloma de Farners

479.990

Valls

1.025.383

Diputació de Girona

El Vendrell

1.777.166

Diputació de Tarragona

29.709.401

31.703.847

Balaguer

628.995

Les Borges Blanques

198.927

Cervera
Lleida
Mollerussa
El Pont de Suert
La Seu d'Urgell
Solsona

312.687

690.259
72.900
425.531
380.438
73.216

Tàrrega

599.805

Vilafranca del Penedès

1.539.842

Tremp

216.296

Vilanova i la Geltrú

3.420.819

Viella

240.899

(FMC) i alcalde de Sabadell,
Manuel
Bustos
(PSC), considera “completament insostenible” la reclamació del ministeri. El
representant municipalista reclama que es consensuï un sistema de finançament local adient tenint

senda, Ramon Riera (PP),
atribueix el fet que la ciutat hagi de tornar encara
més diners del 2009 que
del 2008 a una previsió
d’ingressos massa optimista, feta per “ingenus o
ignorants”. El 2009, recorda, “va ser de gran recessió
i ni de broma es podia pensar a recaptar tant”. Riera
fa ironia en cas que l’Estat
pretengui cobrar el deute
d’un sol cop: “Si ho vol, ja
es pot endur la ciutat”.
L’alcaldessa
Montserrat Candini (CiU)
explica: “Érem conscients
que l’Estat ens reclamaria
els diners avançats del
2009, però la quantitat és
prou important perquè
condicioni les finances de
l’Ajuntament. Haurem de
ser encara més curosos
amb la despesa perquè, a
partir de l’any que ve i durant 5 anys, ens retindran
cada any 169.714 euros
anuals”.

9.450.381

1.560.301

Diputació de Lleida

BADALONA El regidor d’Hi-

CALELLA

C
i
Comarques
lleidatanes

Viladecans
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La Bisbal d'Empordà
Figueres

Sort

7.226 que rebrà Perafort
(Tarragonès). Ascó (Ribera d’Ebre) és el més beneficiat per la liquidació del
ministeri pel que fa al
2009 tenint en compte
que rebrà 35.957 euros. El
president de la Federació
de Municipis de Catalunya

490.123

102.535

1.828.839

179.042.655

Banyoles

Gandesa

Vic

Diputació de Barcelona

Comarques gironines

ció financera molt difícil”.
És el mateix que pensen
tots els responsables municipals consultats per
aquest diari.

CAMBRILS El regidor d’Hi-

26.363.970

en compte que “no és just
dir que els ajuntaments no
han gestionat correctament quan són la resta
d’administracions les que
provoquen, en part, aquesta greu situació econòmica
que farà que molts, probablement, hagin de tancar

els seus pressupostos amb
dèficit”. Bustos ja va afirmar recentment que “encara que es pagui a terminis, la quantitat global, que
és fruit d’una manca de rigor en les previsions per
part de l’Estat, posa els
ajuntaments en una situa-

senda, Ramon Llobet, admet que almenys l’Estat
dóna facilitats temporals
per retornar els diners,
que en el seu cas sumen
1,4 milions d’euros. El problema és que aquesta
quantitat s’afegeix al forat
econòmic que arrossega el
consistori, que supera els
40 milions.
CASTELLAR DEL VALLÈS

L’alcalde, Ignasi Giménez,
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BARCELONÈS
Badalona retallarà
els ajuts a les entitats
veïnals un 10%

considera injust haver de
retornar diners a l’Estat
però troba encara “més
greu” les dificultats que
deriven de les retallades
de la Generalitat: “Les escoles bressol o de música
són serveis de la Generalitat que ens vam comprometre a gestionar els ajuntaments perquè el govern
català en garantia el finançament. Quan ara ens rebaixa de 1.800 a 1.600 euros la subvenció anual per
plaça, està incomplint una
cosa signada”.

BARCELONÈS
Tornaran a intentar
canviar el sistema
informàtic del Bicing

ALT PENEDÈS
Els Verds se’n van
a l’Índia per plantar
cara als ‘govindes’

MARESME
El RACC troba massa
senyalització a les
rotondes de Mataró

anys següents.

Les frases

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

“La reclamació del
ministeri és
absolutament
insostenible”

“És necessària una
moratòria o que el
retorn es pugui fer a
quinze anys”

Manuel Bustos

Ferran Bel

PRESIDENT DE LA FMC

ALCALDE DE TORTOSA (CIU)

“En la situació
econòmica actual de
l’Ajuntament, no
podem fer-hi front”

“La previsió
d’ingressos que va fer
l’Estat era d’ingenus
o ignorants”

Montserrat Carreras

Ramon Riera

REG. D’HISENDA DE BADALONA (PP)

ALCALDESSA DE CUNIT (CIU)

CUNIT L’alcaldessa Montserrat Carreras (CiU) confirma que l’Ajuntament ha
sabut aquesta setmana
que haurà de retornar a
l’Estat prop de 650.000
euros corresponents a les
transferències del 2009.
“No hem parlat encara
dels termes en què s’hauran de pagar aquests diners però, en la situació
econòmica actual de
l’Ajuntament, ara no podem fer-hi front”, reconeix Carreras. La màxima
responsable de l’administració local considera que
no és el millor moment
perquè l’Estat faci efectives les reclamacions.
EL VENDRELL El regidor

d’Hisenda, Joan Maria Diu
(CiU), diu que l’Ajuntament encara espera el calendari amb què l’Estat
voldrà que li retorni els 1,7
milions que li reclama. Actualment, ja gasta 30.000
euros mensuals corresponents a la reclamació de
l’any 2008. Diu demana
una moratòria d’un o dos
anys per a aquesta nova
reclamació del 2009 fins
que s’aprovi i entri en vigor una nova llei de finançament municipal: “Ningú no discuteix que cal retornar aquests diners però també cal tenir en
compte que va ser un error
de l’Estat en fer les previsions”.
LLEIDA L’alcaldessa acci-

dental, Marta Camps
(PSC), destaca que poc tenen a dir perquè el ministeri els comunica la devolució i descompta els diners en les aportacions
anuals al municipi. “Tot i
que podríem presentar-hi

“El retorn complicarà
encara més l’estat de
les finances
municipals”

“Haurem de ser
encara més curosos
amb la despesa
municipal”

Carles Pellicer

Montserrat Candini

ALCALDE DE REUS (CIU)

ALCALDESSA DE CALELLA (CIU)

“Ens cal més que mai
una resposta conjunta
de totes les
administracions”

“Que reclamin diners
als ajuntaments que
fan coses que no els
toquen és pervers”

Xavier Amor

Joan Reñé

ALCALDE DE PINEDA DE MAR (PSC)

PT. DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA (CIU)

Barcelona ja va alçar la veu el 2010

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

El 23 de juliol del 2010 tots
els grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona van aprovar una moció que instava el
govern estatal a negociar una
formula per alleugerir el deute fiscal de la ciutat. Un gest
polític unànime que il·lustra
la preocupació latent per la
magnitud de la suma –fins a
304 milions d’euros– que ha
de retornar el consistori per
compensar les transferències de més que va rebre per

avançat, només durant l’exercici 2009, en concepte de
la seva participació en un cistell d’impostos estatals. Una
quantitat més que respectable i que, per si no fos prou,
s’ha d’afegir a la corresponent a l’any anterior –101 milions més– dels quals, però,
ja s’ha començat a abonar
una part al Ministeri d’Economia. Fonts municipals han
explicat que ja han rebut la
temuda carta on se’ls recla-

ma aquest deute de 304 milions. A priori ja hi ha un acord
en l’àmbit espanyol perquè
els ajuntaments el puguin
saldar en un termini de cinc
anys. En aquest escenari,
doncs, ara el que toca és que
el consistori barceloní agafi
la calculadora i faci números
sobre quina serà la quantitat
que ja haurà de retornar el
2012 i que, com a tal, haurà
d’estar inclosa en el proper
pressupost municipal. Uns

comptes, els primers del nou
alcalde Xavier Trias, que ja es
dóna per fet que seran clarament recessius en matèria
d’inversions, i als quals ara
caldrà afegir aquest primer
venciment en l’apartat de
despeses. Com diu la dita
plou sobre mullat, tot i que la
salut financera del consistori
–en termes com ara el deute
viu– és prou sòlida si es compara amb la d’altres
corporacions.■ F.E.

recurs no n’obtindríem resultats”, confessa, i afegeix que hauran de reajustar els comptes en funció
de la reducció de l’aportació estatal, que cada any és
d’uns 28 milions i ara es
reduirà en 2,4 sumant els
descomptes de les liquidacions de les dues anualitats.

qualifica de “pervers” que
l’Estat espanyol reclami
uns diners quan els ens
municipals assumeixen
competències que no els
pertoquen i són més eficients en els serveis que
presten als ciutadans. Reñé reclama, un cop més,
un nou finançament local

pals: “Ens cal més que mai
una resposta conjunta de
totes les administracions i
una solució gestada i pactada en el si dels ens municipalistes”.

ments amb més població
perquè són els que hauran
d’afrontar un volum de diners més gran. El regidor
d’Hisenda, Joaquim Enrech, explica que l’Estat
descomptarà els diners directament de les transferències que fa als ajuntaments. En el cas de Reus,
diu que l’Ajuntament no
tindrà cap marge de maniobra i que el retorn d’1,8
milions anuals afectarà el
pressupost del 2012 i dels

DIPUTACIÓ DE LLEIDA El

president de l’ens supramunicipal, Joan Reñé,
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TARRAGONÈS
El futur de l’antic
sanatori de
Tarragona, encallat

PINEDA DE MAR L’alcalde
Xavier Amor (PSC) considera que serà un cop fort
per a les finances munici-

REUS L’alcalde Carles Pellicer (CiU) afirma que el
retorn “complicarà encara més la situació de les finances municipals” i que
aquest error de previsió
del Ministeri d’Economia
afecta sobretot els ajunta-

SANT

LLORENÇ

SAVALL

L’alcalde Ricard Torralba
recorda que l’Ajuntament
està pendent de rebre un
milió de la Generalitat per
compensar-li els diners
que va avançar en l’escola
bressol i el nou ajuntament. Torralba recorda
que el pressupost del municipi supera de poc els
dos milions.
TARRAGONA L’alcaldessa

en funcions, Carme Crespo (PSC), explica que el
govern ja preveia que hauria de retornar els diners i
planeja fer-ho en un termini de cinc anys: “Ja tenim
la reserva de dos milions
per incloure-la al pressupost del 2012 com a primera anualitat”. Crespo
confirma que aquesta
quantitat ja s’ha tingut en
compte a l’hora de planificar els ajustos pressupostaris.
TORTOSA L’alcalde Ferran

Bel (CiU) considera “inassumible” que Tortosa hagi
de retornar 1,5 milions
corresponents a la liquidació del 2009: “Aquell any,
l’Estat va aportar 6 milions d’euros per despesa
corrent a l’Ajuntament i
ara se’ns reclama un
25%”. L’administració local, recorda, ja retorna
400.000 euros relatius al
2008. Bel reclama una
moratòria o que el retorn
sigui a quinze anys davant
de la “complexa” situació
econòmica dels ajuntaments.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

L’alcaldessa accidental,
Ramona Suriol (CiU),
qualifica de nefasta la reclamació per carta del ministeri perquè l’Ajuntament encara deu 654.170
euros relatius al 2008:
“Serà d’un gran impacte
per als ajuntaments, que
som els que patim més els
efectes de la crisi i donem
servei directe a la població. Encara sort que el nostre es troba en una situació financera sanejada”.
D’altres consistoris de
l’Alt Penedès han preferit
no valorar una reclamació
de la qual encara no han
rebut la carta. ■
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Un racóal costat de la futura filmoteca de Catalunya, encara en obres, a l’esquerra. A la dreta, dos agents patrullen pel carrer de Sant Pau, a tocar del d’en Robador ■ JOSEP LOSADA

El Raval no pot dormir

SOROLLS · El tragí de les nits al carrer, entre la barreja de prostitutes, venedors ambulants, “botellón” i músics, fa créixer
la crispació entre els veïns MÉS VOLUM · Denuncien que les molèsties nocturnes, que els arriben a impedir el descans,
són més elevades que en estius anteriors TEBIOR · Tot i percebre més esforç policial, el troben insuficient i massa tou
Anna Ballbona

L

BARCELONA

es baralles de prostitutes,
proxenetes i clients, els
crits de la venda ambulant, les batusses dels venedors de droga, el botellón fins a altes hores o els músics
improvisats al carrer. Són alguns focus del malestar dels veïns del Raval
aquest estiu. Residents al carrer
d’en Robador i la rambla del Raval
coincideixen a dir que aquest és el
pitjor estiu de sorolls. “Aquests últims mesos han estat horribles, és
un tema de deixadesa i permissivitat”, censura la Lola, una veïna de la
rambla del Raval que acaba de marxar del barri, “cremada”, precisament, de “no poder dormir”.
“Cada nit surten a la rambla del
Raval els ocupes –hi ha un pis ocupat, a la meitat de la rambla– i toquen flautes i percussió”, relata.
“Tant s’hi poden estar fins a les 11
de la nit com fins a les 7 del matí”. El
seu cas exemplifica el degoteig d’un

cert èxode veïnal que va començar
fa mesos. “La Guàrdia Urbana passa
per davant i no els diu res, no els requisen els instruments, sembla que
al Raval tot s’hi val”, conclou.
Als carrer d’en Robador i de Sant
Ramon, que concentren la prostitució del barri, la situació aquest estiu
també ha empitjorat. Més prostitutes fan carrer, repartides, ara, les romaneses per Sant Ramon, i les sud—————————————————————————————————————————————

L’última moda són els
turistes que passen pel carrer
demanant als veïns, a plens
pulmons, que els tirin aigua
—————————————————————————————————————————————

americanes –que han passat a substituir les africanes, que havien
abundat altres estius– pel carrer
d’en Robador. Segons el que ha comprovat aquest diari, la vigilància policial sembla haver augmentat: en
una mateixa tarda, aquesta setmana, es podien veure quatre agents de
la Guàrdia Urbana al carrer d’en Ro-
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bador i dos més a Sant Ramon. Ara
bé, ni amb això ni amb les patrulles
combinades –amb els Mossos– els
veïns tenen sensació de millora.
“Últimament veiem molt de botellón de gent local, un fenomen que
abans no es donava tant”, explica en
Jordi Matador, veí del carrer d’en
Robador i membre de la plataforma
Raval per Viure, que manté les pancartes de “Volem un barri digne” als
balcons. “Sembla que tots els dies sigui cap de setmana”. Una nit d’estiu, sols al carrer d’en Robador, s’hi
poden aplegar fins a 70 persones,
expliquen, superats per una “sensació d’abandó”. També es queixen de
la reobertura “amb les mateixes deficiències” de locals que havien estat
tancats arran de la denúncia dels
veïns.
Aquest Raval que pateix més
pressió fa molt de temps que espera
signes de millora. Fa uns mesos,
l’encara govern socialista a l’Ajuntament va anunciar un pla de rehabilitació per als carrers d’en Robador i
Sant Ramon que, ja aleshores, no va

Un malson
de decibels
Les queixes per
sorolls es van reproduint arreu de
la ciutat aquest
estiu. El juny passat, sense anar
més lluny, veïns
del Gòtic i del Born
coincidien en el
patiment per sorolls, agreujat, en
el seu cas, per
l’elevada concentració de turistes.
A pesar que els casos i circumstàncies són diferents,
la llei antitabac hi
ha influït, amb
més gent al carrer.

generar gaire entusiasme entre els
veïns. El nou govern convergent encara no ha revelat quin pla té per a
aquesta zona. Mentrestant, les
obres de la filmoteca enfilen la recta
final –ja s’intueix una gran plaça,
ara encara empantanegada i tancada– amb un retard més que considerable que ha cremat encara més
l’entorn que n’ha patit les molèsties.
En una visita, la tardor passada,
l’exalcalde Jordi Hereu i l’expresident José Montilla anunciaven que
la nova filmoteca s’estrenaria el primer semestre d’aquest any. Caldrà
veure, quan s’obri, si actua com el
revulsiu promès.
Entremig, els veïns s’avesen, sense altre remei, a fenòmens nous. “De
vegades passen guiris demanant
que la gent els tiri aigua, no sé si ara
això ho deu portar alguna guia”.
L’estampa del que és una nit al Raval la resumeix a la perfecció la veïna que ja no hi viu, la Lola. “A la nit
sempre hi ha grups de persones al
carrer, que fan el seus negociets, i
sempre acaben tenint conflictes”. ■
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GAVÀ

Lliuren 600 firmes
contra les retallades

Un usuari del Bicing, aquesta setmana ■ QUIM PUIG

El Bicing s’aturarà durant
tres dies per renovar
el sistema informàtic
a Fa un any, problemes tècnics durant l’actualització del programari van
obligar a suspendre l’operació a El servei no funcionarà del 19 al 21 d’agost
Marc Navarro
BARCELONA

El Bicing no estarà operatiu entre divendres 19 i
diumenge 21 d’agost. Durant l’aturada, es renovaran el sistema informàtic i
el centre de processament
de dades del servei de lloguer de bicicletes. Segons
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’actualització del
programari s’aconseguiran “millores en la gestió
de la informació i una co-

La xifra

—————————————————————————————————

118.000
abonats fan una mitjana de
50.000 trajectes els dies feiners amb les bicicletes del Bicing.

municació més estable i
segura entre els servidors i
les estacions”. Durant el
procés, les pantalles de les

estacions s’il·luminaran
de color vermell. Quan el
sistema torni a funcionar,
les pantalles passaran a
ser de color blau. Els pròxims dies, els abonats rebran avisos per correu
electrònic, telèfon i xarxes
socials que els informaran
de l’aturada, que començarà a les 23.59 h de dijous
i acabarà a les 5.00 h del
matí de dilluns.
No és el primer cop que
s’intenta millorar el servei
informàtic del Bicing. L’11

d’agost del 2010, es va
canviar el sistema per perfeccionar el lliurament de
bicicletes, la recollida i el
servei d’altes i baixes. No
obstant això, l’actualització va ser un fracàs. El
temps d’espera per retirar
bicicletes en alguns punts
era superior al del sistema
antic i durant dos dies el
Bicing no va funcionar bé.
Un cop resolts els problemes, l’administració va
decidir continuar amb el
programari previ. ■

L’alcalde de Gavà, Joaquim
Balsera, ha lliurat a la Generalitat més de 600 firmes contra les retallades en salut. Segons fonts municipals, més
de mig miler de veïns del municipi s’han afegit al manifest
conjunt de l’Ajuntament i les
associacions de veïns que
mostra el rebuig a la política
del govern en matèria de sanitat. “Som conscients que és
un moment complicat i que
allò que hem de fer sovint és
retallar serveis, reajustar
pressupostos i racionalitzar
serveis, però hi ha elements
que hem de lluitar conjuntament perquè es mantinguin, i
en aquest sentit la sanitat és
un element bàsic en el nostre
sistema”, afirma l’alcalde.
Consistori i veïns han decidit
tirar endavant el manifest arran de l’eliminació del servei

Joaquim Balsera ■ J.R.

d’urgències del CAP I, el tancament del dispensari de Gavà Mar, les retallades a l’hospital de Viladecans i la paralització del CAP III. L’Ajuntament lamenta que la ciutat
quedi sense servei d’urgències a les nits i que els veïns
s’hagin de desplaçar a Castelldefels o Viladecans.■ EFE

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

BARCELONA

BARCELONA

Volen que
Barcelona City
Tour sigui de TMB

Xoc entre una
furgoneta de
BCNeta i el tramvia

La CGT d’autobusos de
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) dona el suport als empleats de Barcelona City Tour en vaga i exigeixen que el servei passi a formar part de l’empresa d’autobusos de transports metropolitans. Denuncien que Barcelona City Tour es nega a complir amb les obligacions del
conveni. ■ REDACCIÓ

El servei del Trambesòs va romandre interromput ahir al
matí una hora entre les estacions de Ciutadella-Vila Olímpica i Glòries després de l’accident sofert entre el tramvia i
una furgoneta del servei de
neteja municipal BCNeta.
L’accident es va produir a les
onze i cinc del matí. El conductor de la furgoneta va resultar ferit lleu. ■ EFE

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

LA GALERIA DE BARCELONA

Miquel
Porta Perales

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

C

ontràriament al que creuen els
“indignats”, la democràcia real
no existeix. La democràcia, cal
recordar-ho, és un conjunt de regles
formals de procediment que permet
de triar uns representants que prendran decisions en funció del càlcul de
la majoria. Altra cosa és que els mecanismes democràtics –sistemes de
control i contrapesos, crítica pública,
canals d’intermediació– no funcionin
bé. En tot cas, la democràcia fa que
governi –les urnes!– qui té el suport

popular per fer-ho.
Imaginem, per un instant, que a
la ciutat de Barcelona s’instaurés
una democràcia real a la manera
dels “indignats” que reivindiquen
–exigeixen, són així de pretensiosos– el plebiscit permanent sobre
les decisions preses per ajuntaments i parlaments així com la ratificació o revocació també plebiscitària dels càrrecs polítics. La democràcia real faria que Barcelona no
tingués ni la Vila Olímpica, ni el
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TAV, ni el districte 22@ i tantes altres coses –tot plegat el resultat
d’una especulació capitalista que
només beneficia els bancs, dirien–
que han convertit la ciutat en una
capital moderna. La democràcia real faria també que la ciutat tingués,
pel cap baix, gràcies a la ratificació
permanent dels càrrecs, un alcalde
diferent cada quinze dies. Al costat
de la Barcelona indignada, la Primera República Espanyola seria un oasi de pau i tranquil·litat.

119170-1040439C

La Barcelona dels “indignats”
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Badalona manté
obert l’IMPO tot
el mes d’agost
El govern de Badalona ha garantit que l’Institut Municipal
de Promoció de l’Ocupació
(IMPO) continuarà obert tot el
mes d’agost, a diferència del
que passava altres estius, en
què aquest servei municipal
de col·locació i orientació laboral tancava durant les dues
setmanes centrals d’agost. La
nova regidora de Promoció
Econòmica, Rosa Bertran
(PP), assegura que aquesta
mesura no representa cap
despesa afegida i que, al contrari, donarà servei a totes
aquelles persones que necessitin informació sobre els cursos d’orientació laboral que
començaran a la tardor. “Seran uns serveis mínims en uns
dies en què el mercat laboral
descendeix, però amb el nombre d’aturats que hi ha a la
ciutat, uns 21.000, no seria lògic tancar el servei”, va apuntar l’edil popular. ■ J.G.N.

BARCELONÈS

Un altre tall de
trànsit per obres
al centre badaloní
El carrer de Francesc Layret
de Badalona quedarà tallat al
trànsit diumenge de 8 a 18
hores, entre l’avinguda Martí
Pujol i el carrer de Sant Anastasi, per les obres de reparació d’una part del paviment.
Només hi podran circular els
vehicles dels veïns per accedir
al carrer d’Arnús i de Lleó.
L’itinerari alternatiu per als
vehicles que vagin en direcció
a Mataró serà per l’avinguda
Martí Pujol, agafant el carrer
de Sant Josep i de Rosés (lateral de l’autopista). Aquest
tall, que també obligarà a
desviar busos de vuit línies, és
el segon en quatre dies que
es fa al centre de la ciutat. Dijous els talls van afectar l’entorn de la plaça Pompeu Fabra. ■ REDACCIÓ
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Badalona retallarà els ajuts
a les entitats veïnals
a El nou govern del PP preveu reduir un 10% les subvencions aquest any i el que ve, adduint dèficit
municipal a Acusa l’anterior executiu local de pagar més ajuts del que tocava per a celebracions
Jose G. Navarro
BADALONA

Emulant el govern de la
Generalitat, el de la ciutat
de Badalona també pensa
agafar les tisores el curs
polític que ve. Serà, això sí,
en una despesa que el nou
regidor de Participació
Ciutadana, Miguel Jurado
(PP), considera força
“prescindible” en temps
de crisi: el de les celebracions que al llarg de l’any
organitzen les 45 entitats
veïnals que hi ha a la ciutat. Tant és així, que al setembre comunicarà a
aquestes associacions que
pel que queda d’any i pel
que ve, hauran de comptar
amb un 10% menys del
pressupost amb què havien treballat en els darrers anys. La decisió, que
de mitjana comportarà un
estalvi de 600 euros per
entitat, també afectarà la
Federació d’Associacions
de Veïns de Badalona
(FAVB), que en perdrà
uns 3.000.
Un dels motius amb què
l’executiu que encapçala
Xavier Garcia Albiol justifica aquesta retallada és la
necessitat de reforçar les
polítiques d’atenció social.
“Aquest Ajuntament no
destinarà ni un euro de
partides socials a costejar
les festes d’aquestes entitats”, sentencia deixant
entreveure la segona raó
per la qual estrenyerà el

La Festa de Las Migas, una celebració assenyalada del calendari festiu veïnal de Badalona, en una imatge d’arxiu ■

La xifra

La frase

1.200

“Hem d’eixugar el
dèficit sense afectar ni
un euro de la partida
destinada als serveis
socials”

—————————————————————————————————

euros d’ajut municipal té cada entitat per a festes. Van
superar el límit i l’Ajuntament
va continuar pagant la resta.

cinturó: “L’anterior govern va estirar més el braç
que la màniga en aquest
cas i va generar un dèficit
que ara hem d’eixugar”,
diu. Les seves acusacions
es refereixen al fet que
moltes associacions veïnals haurien superat ja

—————————————————————————————————

Miguel Jurado
REGIDOR DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE BADALONA

els 1.200 euros que l’administració havia pactat
d’abonar a cada una per finançar les infraestructures necessàries per a determinades celebracions.
“Al juny, el dèficit era de
1.500 euros i ara, després
que molts barris hagin ce-

lebrat les seves festes, hi
ha 12.000 euros de dèficit
que compensarem amb la
retallada”, explica. A banda, Jurado assegura que hi
ha factures de festes que
pugen a uns 10.000 euros i
que no estan signades per
l’anterior executiu, fet que
el nou govern popular no
està disposat a assumir.
Retallada “justificada”
Pel president de la FAVB,
Manuel López, la retallada
està “justificada”. “Em
crec Jurado perquè la seva
explicació està documentada. Cap retallada agrada, però l’haurem d’assumir si afavoreix la política

social”, assegura. El president veïnal reconeix una
part de culpa de les entitats pel fet “d’haver gastat
més del que pertocava”,
però atribueix a l’anterior
govern gran part de la responsabilitat, per haver-ho
permès. López lamenta
que moltes entitats hagin
de refer ara els seus pressupostos i descarta que la
decisió del PP es converteixi en un càstig polític
per a les entitats veïnals,
bona part de les quals han
simpatitzat amb partits
que avui són a l’oposició,
com ara el cas del PSC,
d’ICV-EUiA i, fins i tot, de
CiU. ■

BARCELONÈS

Adif culmina a Sant Adrià la
reforma de tres estacions de tren
J.G. Navarro
SANT ADRIÀ DE BESÒS

Adif ha acabat aquests
dies les obres de millora de
l’accessibilitat de l’estació
de tren de Sant Adrià de
Besòs, que pertany a la línia que uneix Maçanet i
Barcelona per la costa.

Aquesta actuació és la tercera d’aquest tipus en gairebé mig any, després que
al març es reformés l’estació de Montgat Nord i, al
maig, la de Badalona, històricament demanada. En
el cas de Sant Adrià, els
740.000 euros de l’actuació han servit per prolon-
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gar i apujar les andanes,
així com per suprimir les
barreres arquitectòniques
que hi havia, amb la instal·lació de dos ascensors
que substitueixen dues
plataformes elevadores
que un col·lectiu local de
discapacitats físics havia
denunciat reiteradament

perquè no funcionaven
gaire sovint. També s’ha
renovat el mobiliari i s’ha
tancat totalment el recinte. Pel que fa a l’estació de
Badalona, el cost de la reforma va ser de 4,5 milions d’euros, mentre que
la de Montgat va costar 3,2
milions. ■

L’estació de tren de Sant Adrià de Besòs, a tocar de les
tres xemeneies, renovada fa uns dies ■ J.G.N.
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Els Verds marxen a
l’Índia per plantar
cara als ‘govindes’
a Els Castellers de Vilafranca competiran el 22 d’agost per

la copa Bombai davant les colles locals en el Dahi Handi
Albert Mercader
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Vilanova renova el vot del poble
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Vilanova i la Geltrú, en el
segle XVIII, expliquen les cròniques que hi van caure unes
fortes pedregades que van
malmetre les vinyes i la gent
va pregar a la Mare de Déu de
les Neus per restablir la verema. Des de llavors, el municipi va convertir la Mare de Déu
en la patrona de la ciutat i cada any es tanquen els actes
tradicionals de la festa major
del municipi amb la renovació del vot del poble a la Mare
de Déu. Ahir a la nit, l’alcal-

dessa Neus Lloveras es va
estrenar en l’acte protocol·lari davant del rector de la parròquia de Sant Antoni Abat,
Lluís Armengol. Després de la
llarga actuació de tots els
balls populars (els diables petits a la foto), que van acabar
la nit de la diada davant l’església, Lloveras va recordar
en els seus parlaments que la
renovació del vot ja es podria
donar per feta i havia “pres
forma en tots els colors, en
totes les cares i en tots els

instants de la festa major”.
L’alcaldessa va demanar tenacitat per fer front als
temps difícils, saviesa per tocar de peus a terra i “valentia
i fermesa, per defensar allò
que ens defineix: per mantenir la nostra identitat, per
emparar la nostra cultura i
per protegir la nostra llengua”. La festa continuarà
avui amb la cercavila de
l’imaginari dedicada als més
petits, acompanyada d’instruments tradicionals. ■ A.M.

129210-1040365J

Ajuntament de Balsareny

EDICTE

Els ‘govindes’ actuant amb els Verds, el 2006 ■ EL PUNT AVUI
Ajuntament del
Brull
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“El 2006, quan ens
van visitar, no
superaven els castells
de 7. Ara ja arriben als
9 pisos”
Miquel Ferret
PRESIDENT DELS CASTELLERS
DE VILAFRANCA

mis milionaris, en rupies.
Ja hi ha prop de 500 colles.
“Al 2006, els govindes van
visitar Vilafranca del Penedès per veure com fèiem
castells. Llavors no superaven els set pisos. Ara ja
arriben als nou i els falta
poc per arribar als deu,
que encara no han descarregat”, explica Ferret. Els
govindes indis fan construccions més piramidals i
menys compactes que els
castells i basen principalment l’èxit de la construcció en l’equilibri.
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500
és el nombre actual de colles que hi ha a Bombai. La
població en aquesta àrea arriba als 20 milions de persones.

Els vilafranquins fa un
any que preparen la trobada. L’any passat, una dotzena de castellers ja van
ser a la festa i van fer un
pilar de 5 d’exhibició. Posteriorment, un dels empresaris que promou l’esport es va desplaçar a
Vilafranca per tancar
l’acord. Ara els Castellers
de Vilafranca tornaran a
l’Índia per competir però
diuen que han rebutjat els
premis, en rupies, que els
puguin donar. A ells ja els
paguen l’estada. ■

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament del Brull, en la sessió
del dia 29 de juliol de 2011, va aprovar inicialment els reglaments següents:
- Reglament de creació i funcionament de la
seu electrònica de l’Ajuntament del Brull.
- Reglament de creació i funcionament del
registre electrònic de l’Ajuntament de Brull.
Es sotmeten els expedients a informació pública i audiència de les persones interessades per un termini de trenta dies, mitjançant
anunci publicat al BOPB, al DOGC, a El
Punt Avui, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web, a l’efecte de presentació de reclamacions i suggeriments.
En el supòsit de no presentar-se cap reclamació o suggeriment, els acords inicials esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar cap més altre acord i es publicarà l’anunci definitiu i el text íntegre del reglaments
en el BOPB i la referència al DOGC. Els expedients podran consultar-se a la Secretaria
de l’Ajuntament durant el termini de trenta
dies hàbils, comptat des del dia següent a la
data en què es produeixi la darrera publicació oficial d’aquest anunci de les dues previstes: al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

El Brull, 2 d’agost de 2011
L’alcalde
Ferran Teixidó Turner

Ajuntament
d’Olèrdola
ANUNCI

849690-1040346C

Expedient. Reglament regulador del servei municipal de les escoles de música i teatre
Núm. Expedient. 38/2011 cj
Tràmit. Informació pública
El Ple de l’Ajuntament de Balsareny, en sessió de data 28 de juliol de 2011, adoptà l’acord d’aprovar inicialment el reglament regulador del servei municipal de les escoles
de música i teatre de Balsareny.
L’expedient esmentat es podrà consultar a les oficines municipals, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de la darrera publicació d’aquest
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.
Les al·legacions i els suggeriments, si escau, s’hauran de presentar davant l’Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L’alcalde, Jaume Rabeya i Casellas
Balsareny, 2 d’agost de 2011.

850156-1040380C

Els Castellers de Vilafranca, la colla més internacional amb actuacions a tot
Europa i a Xile, faran les
maletes a mitjan mes per
desplaçar-se a Bombai, a
l’Índia, i participar en el
primer concurs intercontinental de castells. La colla participarà el pròxim
22 d’agost en l’acte central
del Jammanstani, una celebració religiosa que commemora el naixement de
Krixna, en què destaca el
Dahi Handi: un concurs
per trencar un pot de terrissa amb mató o mantega
i altres aliments, preferentment bananes, anomenat handi, que es deixa
penjat a gran altura i que
representa una escena de
Krixna de petit.
La participació dels de
Vilafranca en aquest concurs de castells a Bombai
s’ha convertit en un dels
principals reclams de la
festa. El diari indi Midday
destacava dimarts passat
la visita dels vilafranquins, que actuaran a Thane, i deia que la colla vilafranquina serà “la principal atracció” de la competició que se celebra anualment a Bombai. Els Verds,
“el grup que té el rècord
mundial per formar la piràmide humana més alta”,
tal com diu el diari, participarà en un dels concursos
del Dahi Handi competint
per la copa Bombai.
La intenció dels castellers, que desplaçaran 200
dels seus membres, és fer
el 3 de 9 amb folre, “el castell més alt que s’hagi fet a
l’estranger”, segons explica Miquel Ferret, el president de la colla. Tot i que
ho sembli, els castellers no
ho tindran fàcil. En els
darrers cinc anys la tradició dels govindes, el castell
indi que s’aixeca per trencar la terrissa, s’ha convertit en un esport competitiu que promocionen diversos empresaris i mecenes i en el qual hi ha pre-

El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2011, va adoptar els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
d’Olèrdola, en el nucli rural de Viladellops, redactat per l’Estudi Hèlix SLP i subscrit pels arquitectes Pere Marsé Ferrer, Joan Rosselló Raventós i Josep Soler Barceló.
Segon. Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que
s’inserirà en el BOP, en el DOGC, al tauler d’anuncis de la Corporació i en un diari dels de
major difusió de la província, als efectes de possibles consultes de l’expedient i formular les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Tots els documents d’aquesta modificació, a l’efecte de poder consultar-los, restaran íntegres, durant tot el termini d’informació pública, a l’ajuntament d’Olèrdola, av. Catalunya 12,
08734 Olèrdola, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Tel. 93 890 35 02. També es podrà
consultar a la pàgina web www.ajolerdola.com la normativa, la memòria, principals plànols
d’ordenació i convenis urbanístics.
Les al·legacions i reclamacions es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament o
per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer. Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. Aquest informe s’ha d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Quart. Comunicar l’esmentat acord a les corporacions locals limítrofes.”
De conformitat amb la Disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s’estableix que “els terminis per
a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment
o parcialment amb el mes d’agost”.
El termini d’informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria, i per tant
en el cas que ens ocupa coincidirà amb el mes d’agost.
Olèrdola, 29 de juliol de 2011
Josep Tort i Miralles. Alcalde president
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MARESME

El RACC troba massa
senyalització a les
rotondes de Mataró
a El club automobilístic n’audita tres de la capital del
Maresme a Destaca que hi falta il·luminació nocturna
Teresa Márquez
MATARÓ

Una excessiva senyalització que pot despistar els
conductors, falta d’il·luminació nocturna i un ús poc
adequat dels usuaris que
no fan servir gaire els intermitents. Aquestes són
les principals conclusions
d’un estudi elaborat pel
RACC sobre tres rotondes
a la capital del Maresme,
Mataró. Concretament,
s’han triat les dues interseccions giratòries principals d’accés a la ciutat: pel
nord, el que dóna accés a
l’hospital, a la C-32 i al centre comercial Mataró

la xifra

—————————————————————————————————

3

Menys de cinc
elements en els
plafons
—————————————————————————————————

rotondes auditades pel RACC
a Mataró: les de la plaça França, la Porta Laietana i la Riera
de Cirera.

Park, i pel sud, el de la Porta Laietana, que també enllaça amb l’accés a l’autopista i a la carretera N-II.
La tercera rotonda és el
que hi ha a la confluència
de la Riera de Cirera, amb
la Riera de Figuera Major i
el passeig de Carles Pe-

Les dues rotondes principals
d’entrada a Mataró (plaça
França i Porta Laietana) acumulen, segons el RACC, panells informatius amb massa
elements i “es tracta d’interseccions giratòries amb un
flux alt de vehicles i a les
quals s’accedeix a una velocitat elevada des de l’autopista”. Per això recomanen que
se simplifiquin i que hi apareguin un màxim de cinc elements per cada plafó.

Detall del rètol informatiu que hi ha a la via Europa de Mataró, a l’accés a la rotonda de la
plaça França, la principal entrada pel nord de la ciutat ■ RACC

drós, al nord de la població. Segons l’estudi, malgrat que en general les rotondes obtenen una valoració mitjana acceptable,
caldria millorar-ne alguns
aspectes, a banda dels senyals i la il·luminació. Els
experts recomanen també millorar la senyalització vertical als accessos i la

implantació d’elements
que ajudin a reduir la velocitat, com ara bandes
transversals. Finalment,
el RACC recorda que seria
molt important posar en
marxa campanyes per tal
de recordar als conductors com s’ha de circular
dins de les rotondes i com
se n’ha de senyalitzar la

sortida. Tot i això, en l’estudi es puntualitza que a
les interseccions giratòries controlades, la presència de semàfors garanteix el respecte als passos
de vianants i que, en tot
cas, els conductors tendeixen a respectar-los als espais on no hi ha senyals
lumínics. ■

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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TARRAGONÈS

BAIX PENEDÈS

El futur de l’antic sanatori
de Tarragona, encallat
a L’Ajuntament i la Diputació no avancen en la descatalogació de l’edifici de la Savinosa, a primera
línia de mar i en estat ruïnós a Els veïns reivindiquen que algú s’encarregui del manteniment
Azahara Palomares
TARRAGONA

El bloqueig dels tràmits
per poder donar un nou ús
a l’antic sanatori de la Savinosa, situat a primera línia de mar a Tarragona,
continua desesperant els
veïns dels barris de Llevant de la ciutat. L’edifici,
que des dels anys vint fins
als anys setanta es va fer
servir com a hospital per a
la recuperació de nens malalts de tuberculosi, està
tancat des del 1972 i en els
darrers anys ha anat caient en un estat ruïnós cada cop més inquietant per
a l’associació de veïns de la
Savinosa. L’entitat fa mesos que reclama a la Diputació (propietària de l’edifici) i l’Ajuntament que tirin endavant la descatalogació de la construcció,
que per un decret dels
anys seixanta és considerada bé cultural d’interès
local (BCIL). Amb aquest
pas, serà possible reutilitzar l’espai per a un nou
equipament o, senzillament, per permetre-hi el
pas de persones.
Tot i la voluntat expressada per ambdues parts
abans de les eleccions municipals, però, els tràmits
continuen absolutament
encallats, i les dues administracions es responsabilitzen mútuament del bloqueig. Mentre que l’Ajuntament de Tarragona de-

Un circ incompleix
la llei i exhibeix
animals, a Cunit

L’antic sanatori de la Savinosa marca el perfil del litoral de Tarragona. A la imatge, des de la platja de l’Arrabassada ■ M.M.

clina referir-se a aquesta
qüestió i ho considera responsabilitat plena de la Diputació, l’òrgan supramunicipal repeteix que ja ha
sol·licitat diverses vegades
al consistori que iniciï els
tràmits per desprotegir-lo,
sense cap acció com a resposta. “Som els primers
interessats que l’edifici no
estigui com està, ja que
som els que assumim el
cost d’un agent de seguretat a la zona”, va detallar el
vicepresident de la Diputació, Albert Vallvé.
L’associació de veïns de
la Savinosa sí que ha fet
més passos endavant.
L’entitat es va reunir

L’obertura d’una piscina a
l’Arboç ha generat polèmica després que CiU, a
l’oposició, va criticar que
l’equip de govern, format
pel PSC i el PP, hagi invertit 30.000 euros en una
piscina pública, la qual, segons els nacionalistes, fa

aquesta primavera amb el
director dels serveis territorials de Cultura, Jordi
Agràs, per conèixer les
possibilitats reals que hi
pot haver de descatalogar
l’edifici. En cas que es decantin per aquesta opció
(en principi, ben vista per
tots els actors locals), serà
de fet el govern qui hi haurà de donar el vistiplau definitiu. “Si el govern ens
diu que serà impossible
desprotegir-lo, llavors demanarem que es compleixi la llei i que el propietari
s’encarregui de mantenirlo”, va avançar el president de l’associació veïnal,
Carles Pedreño. ■

Un nou ús encara per definir

trontollar el pla de sanejament econòmic per fer
front a la crisi i és un equipament que, a més, incompleix la normativa de
Salut, segons CiU. L’equip
de govern va respondre tot
recordant que els mandataris anteriors –CiU– van
deixar un deute de 8 milions i 1,5 milions més en
factures impagades. ■

Mentre no s’avanci en la descatalogació de l’antic sanatori de la Savinosa, serà molt
complicat realitzar qualsevol
projecte que permeti reutilitzar l’edifici o l’espai que ara
ocupa, o permetre que els
terrenys barrats per la tanca
de la finca siguin d’accés públic. Tot i que històricament
s’ha parlat de diferents usos,
la darrera aposta del PSC,
ara al govern municipal, va
ser la creació d’un parador,
tot i que tampoc no es descarta l’opció d’un ús universitari.

El president de l’associació de veïns, Carles Pedreño,
aposta per algun equipament
“cultural o turístic” en relació
amb el complex cultural que
a llarg termini s’ha de construir al barri de l’Arrabassada. Més realista és, però, el
vicepresident de la Diputació,
Albert Vallvé, que recorda
que cap administració no podrà assumir ara per ara un
projecte de tanta magnitud.
La prioritat, segons ell, ha de
ser fer-hi passar un camí de
ronda i connectar tot el litoral
de la ciutat.
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CAMBRILS

L’Ajuntament de Cambrils és un clar candidat a
la línia de crèdit ICO que
l’Estat atorga per fer front
a factures pendents de pagament anteriors al 30
d’abril. El ple va aprovar

■ REDACCIÓ

TARRAGONÈS

La policia de
Tarragona vol
aire condicionat
La Confederació Espanyola
de Policia (CEP) de Tarragona
reclama que s’instal·lin aparells d’aire condicionat a la
comissaria de la plaça d’Orleans de Tarragona. Segons
va denunciar ahir en un comunicat, “la resposta de la
DGP és prohibir l’entrada a
les instal·lacions sindicals a
parlamentaris que puguin
comprovar les condicions de
treball”. El col·lectiu amenaça
amb denunciar els fets a Inspecció de Treball.■ REDACCIÓ

BAIX PENEDÈS

Cambrils s’acull a l’ICO
per liquidar les factures
Redacció

El Circ Italià, instal·lat a Cunit
des del passat dia 2 d’agost,
va exhibir en el seu recinte, al
cap de dos dies, cavalls i gossos. D’acord amb la normativa vigent, la llicència atorgada
no permet la presència d’animals, i després que l’Ajuntament instés els responsables
del circ a regularitzar la seva
situació, l’espectacle ja no inclou cap animal. Tot i això,
l’associació Animalista Libera
farà avui un acte de protesta.

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

BAIX CAMP

Polèmica a l’Arboç
per la nova piscina
L’ARBOÇ

Un home de 35 anys es va
cremar el 80% del cos quan,
presumptament, va intentar
robar el coure d’un transformador elèctric a l’antiga cooperativa agrícola de l’Arboç.
Els fets van tenir lloc dimecres passat. Un agent de la
policia local fora de servei va
veure que a l’interior del
transformador algú intentava
forçar i treure la porta metàllica. L’home ferit va ser traslladat a l’hospital de la Vall
d’Hebron.■ REDACCIÓ

BAIX PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Redacció

Un home es crema
el 80% del cos en
voler robar coure

ahir la sol·licitud per un
import d’1,1 milions d’euros per començar a liquidar les factures pendents
del mandat anterior, que
pugen a 4,5 milions d’euros. Les finances municipals acumulen un endeutament del 134%, seixanta punts superior a la ràtio

legal de les administracions locals per sol·licitar
un crèdit (75%). El consistori, a més a més, acumula
un romanent de tresoreria negatiu de 10,7 milions
d’euros i un estalvi net de
menys de 4,7 milions d’euros, segons la liquidació
dels comptes del 2010. ■

Nou equipament
per a l’estació de
Sant Vicenç
L’empresa Comsa ha estat
l’adjudicatària de les obres de
construcció d’un nou edifici a
la base de manteniment d’infraestructures de l’estació de
Sant Vicenç de Calders, per
un import de 899.870 euros.
Les noves dependències, de
904 m², es destinaran al
manteniment de les àrees de
senyalització, vies i infraestructures i instal·lacions elèctriques i mecàniques de l’estació ferroviària. ■ REDACCIÓ
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Ajuntament de Calella

ANUNCI

135083-1040362C
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L’Ajuntament de Calella, en sessió ordinària del Ple de data 28 de juliol de 2011, ha
aprovat provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals amb motiu de la celebració de casaments. Els acords adoptats restaran exposats al públic a la Secretaria
de l’Ajuntament fins al dia 9 de setembre de 2011 i fins llavors els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

CONSTRUCTORA
INDUSTRIAL

350268-987316G

Calella, 4 d’agost de 2011. L’alcaldessa, Montserrat Candini i Puig

C/ Mèxic, 29-31
Polígon Industrial La Roureda
43204 REUS
Tel. 977 75 27 93
http://www.coasa.org

MONTSIÀ

El centre tecnològic del
moble de la Sénia estrena
el laboratori d’assajos
a Els equipaments permeten fer proves de resistència de producte acabat i
anàlisis de matèria primera a La inversió ha estat de 350.000 euros
Lurdes Moreso
LA SÉNIA

El Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el
Moble de Catalunya, situat a la Sénia, ha incorporat finalment un laboratori d’assajos. Tot i que el
centre es va constituir el
2005, no va ser fins a principi de l’any passat que va
disposar d’un edifici propi
per ajudar el sector del
moble a superar la crisi, i
encara ha costat més dotar-lo de l’equipament tècnic necessari. Concretament, el centre tecnològic
disposa d’un laboratori de
matèria primera, un laboratori per a assajos de producte acabat, una biblioteca de materials, un estudi
de fotografia i una planta
pilot. “Tenim l’equipament més útil per a les empreses de fabricació de
fusta i moble”, ha explicat
el director del centre, Joaquim Solana. La inversió
que s’ha fet per dotar el
centre d’aquests equips és
de 350.000 euros.
Pel que fa al laboratori
de matèria primera, permet comprovar propietats
mecàniques i de resistència a l’impacte, mesures de
qualitat de color i vernissos i d’humitat. “Podem
certificar la qualitat d’un
material”, ha dit Solana.

El laboratori permet fer proves de resistència de producte acabat ■ CEDIDA

La frase

—————————————————————————————————

“L’equipament que
hem incorporat al
centre serà molt útil
per als empresaris de
fusta i moble”
Joaquim Solana
DIRECTOR DEL CENTRE TECNOLÒGIC
DEL MOBLE DE CATALUNYA

Quant al laboratori de producte acabat, assegura
que els productes de fusteria industrial i els mobles
compleixen la normativa
oficial. “Fem les proves de
resistència i fatiga”, ha assenyalat el director del

centre tecnològic. Tots els
equips són a la planta baixa del centre tecnològic,
menys la planta pilot que
està situada a l’institut de
la Sénia. “Hi ha totes les
màquines necessàries per
fer a escala industrial prototips de mobiliari i per
dur a terme la formació
continuada i ocupacional”, ha explicat Solana.
En aquest cas, s’ha aprofitat l’equip que hi havia a
l’institut de la Sénia per
impartir el cicle de fusta i
moble, un cicle formatiu
de grau superior que es va
deixar d’impartir el darrer
curs acadèmic. ■

Oferta de
mobiliari per al
sector hoteler
—————————————————————————————————

Del 15 d’octubre al 15 de desembre els moblistes presentaran la seua producció al
sector hoteler en una exposició que tindrà lloc al Centre
Internacional del Moble de la
Sénia. “Ja tenim un 80% dels
espais reservats”, ha dit Solana. Els moblistes oferiran
als proveïdors un servei integral que inclourà mobiliari,
disseny, il·luminació, tèxtil,
muntatge i manteniment.

TERRES DE L’EBRE

Bel diu que l’aigua no serà
tan cara com la del CAT
L.M.

119170-1040440C

TORTOSA
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L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, assegura que les
indústries que s’instal·len
al polígon Catalunya Sud
no pagaran l’aigua tan cara com la del Consorci
d’Aigües de Tarragona

(CAT). “A Tortosa, gràcies
al fet que no dependrem
del CAT, els particulars i
les indústries tindrem l’aigua més barata”, va dir
Bel, en resposta a les crítiques d’ICV, que assegura
que el cànon de l’aigua es
doblarà per la retirada de
la bonificació que tenien

fins ara els usuaris de
l’Ebre. L’alcalde també ha
precisat que el coeficient
reductor no desapareixerà totalment enguany. El
Parlament ha aprovat eliminar-lo de forma progressiva, i així enguany
passarà del 0,5 al 0,7 per a
l’ús industrial; al 0,9 el

2012 i a l’1 el 2013, quan
s’equipararà a la resta del
país i desapareixerà la deducció.“Voldria que l’Ebre
tingués una bonificació,
però també estic d’acord
que s’eixugue el dèficit de
l’ACA”, ha manifestat Bel.
En aquest sentit, l’alcalde
de Tortosa ha criticat l’endeutament de l’ACA durant els darrers set anys.
“Els mateixos que van
comprar els tubs per fer
un transvasament a Barcelona, ara critiquen que
desaparegui una bonificació”, ha dit Bel. ■
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Josep Maria Roigé. Alcalde de Balaguer (CiU)

“Són temps difícils però no
defraudarem la ciutadania”

CRISI “Ens hem trobat l’Ajuntament pitjor del que pensàvem, amb un deute de 23 milions i moltes factures per pagar. Les
inversions dels pròxims anys tendiran a zero perquè hem de redreçar la situació” CENTRE HISTÒRIC “Hem de
replantejar tot el que s’està fent a la zona; no només calen canvis urbanístics sinó feina social, econòmica i turística”
Aire nou.

David Marín

J

Josep Maria
Roigé es va presentar reclamant aire nou
per a l’Ajuntament de Balaguer i finalment
ho va aconseguir, en el seu
segon intent
després d’uns
mals resultats el
2007. Amb més
regidors que el
PSC però sense
majoria absoluta, Roigé va tenir
la complicitat
d’ERC, que sense entrar en el
govern li va donar suport en la
investidura, evitant així un possible tripartit
d’esquerres,
que aritmèticament era possible tot i que les
relacions locals
entre els grups
ho feien inviable. Roigé ha posat fi al regnat
del socialista
Miquel Aguilà,
alcalde del 1983
al 2011 i que només va estar un
mandat a l’oposició.

BALAGUER

osep Maria Roigé va guanyar les eleccions a Balaguer, ha format un govern en minoria i ha posat fi a dues dècades
d’hegemonia del PSC i de l’alcalde Miquel Aguilà, que no ha
abandonat el vaixell sinó que es
manté a l’oposició fent un estret
marcatge del seu successor des
del primer dia.
El mateix dia de la investidura,
l’exalcalde Aguilà ja va aprofitar per assenyalar les línies vermelles dels projectes que no
s’han de tocar i els que cal enllestir. Se les haurà amb una
oposició dura?
Això se’ls ha de plantejar a ells.
Jo vaig trobar que el to i les maneres que va fer servir aquell dia
no eren les adequades. No era el
moment. Jo no li vaig contestar.
Ja hi haurà temps al llarg del
mandat de contrastar projectes
i fer retrets. També em va saber
greu que sortís amb temes que
no són certs.
Es refereix a l’estat financer de
l’Ajuntament?
Ens hem trobat el consistori
molt pitjor del que esperàvem.
Tenim un deute bancari de 14
milions, factures pendents de
pagar a proveïdors d’un volum
entre 8 i 9 milions d’euros, paguem a uns nou o deu mesos, en
total un deute de 23 milions
d’euros. Vam acabar l’any passat amb un romanent de tresoreria negatiu de 2 milions d’euros. S’ha gastat molt més del
que teníem. Estem en una situació anòmala, caldrà treballar
durament, hem d’ajustar totes
les despeses, demanar un préstec per eixugar els deutes i a poc
a poc anar endreçant i sanejant
les finances municipals.
Alcalde en temps difícils?
No és un bon moment. Les inversions tendiran a zero. I ens
hem trobat amb coses compromeses que cal pagar. Per exemple, resulta que el govern ante-

Josep Maria Roigé, al balcó de l’ajuntament, davant de la plaça Mercadal de Balaguer ■ ACN

rior ja havia compromès, per
presentar-ho a la campanya
electoral, els grups de la festa
major de novembre, amb un
cartell amb Manel i Antònia
Font per més de 30.000 euros,
una xifra que està en contracte
i a la qual ara haurem de fer
front com puguem. Nosaltres
intentarem acomplir els compromisos pendents, però serem
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molt curosos a partir d’ara amb
les despeses.
La millora al centre històric,
se’n veurà afectada?
Hem de replantejar tot el que
ha quedat pendent del pla de
barris i que l’anterior govern no
ha estat capaç d’enllestir. Hem
de reorientar l’actuació i que no
sigui únicament urbanística, si-

nó sobretot potenciar el centre
històric de Balaguer en matèria
social, econòmica i turística. Farem un estudi amb la participació de comerciants, empresaris
i veïns perquè hem de definir
cap a on volem anar, i això ha de
ser un gran projecte de ciutat,
amb la col·laboració i la complicitat de tothom. El nostre centre històric té un gran potencial

i l’hem de poder explotar. Si ens
fixem en altres centres històrics, com ara els de Solsona, Vic
i la Seu d’Urgell, podem veure
que el nostre també pot funcionar molt bé si hi treballem durament.
A Balaguer ja hi va haver un govern de CiU, de curta durada.
Tem que es repetirà el cas?
Crec que l’equip que hem presentat i a qui la gent de Balaguer ha donat confiança farà
una gran feina. Som gent molt
responsable i hem assumit un
compromís molt seriós amb la
ciutat. Sabem que no serà fàcil
perquè els temps són difícils,
però precisament són aquests

❝

L’autonomisme ens
va fer avançar però
ja no funciona. Ara
cal anar cap a la
independència, però
amb grans majories

temps difícils on cal gent que els
sàpiga gestionar. No defraudarem la ciutadania.
Balaguer té ara un alcalde independentista?
Sóc partidari de la independència. Però cal arribar a grans majories, per avançar cap a aquesta via. Ara trobo bé que el govern intenti aconseguir un pacte fiscal. I, així, anar caminant
en aquesta direcció. L’altra direcció, la de l’autonomisme, va
servir uns anys per avançar, però ja no funciona. L’Estat ja no
tolera més avenços. Ara hem
d’estar units com a país i avançar amb grans consensos, sense
oblidar que tenim dret a decidir
allò que volem ser. ■
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La pelleteria més vista

BALANÇ · Durant el primer any d’obertura de les antigues adoberies de Lleida s’ha arribat a les
3.400 visites SINGULAR · Les restes, del segle XIII, són les més antigues i ben conservades de l’Estat
Joan Tort

L
LLEIDA

es adoberies de Lleida
han rebut durant el
primer any d’obertura
al públic un total de
3.400 visitants, 800
dels quals han estat escolars. És
el primer balanç d’un complex
del segle XIII recuperat per a la
ciutat després de diversos anys
d’excavacions i obres, de manera que les adoberies lleidatanes s’han convertit en les més
antigues i més ben conservades
de l’Estat.
Es tracta d’unes restes que
permeten identificar i conèixer
l’antic ofici de pelleter i tot el
procés de tractament de les
pells, així com els espais que hi
entren en joc, tant els obradors
com el magatzem, la botiga i la
part residencial dels adobers.
Una de les singularitats de la
visita és la preservació del subministrament original d’aigua,
un fet que, a la vegada, genera
dificultats per a una correcta
conservació del complex a causa
de la gran humitat que genera.
La part de les adoberies de Lleida que es pot visitar consta de dos
dels sis obradors, els més ben
conservats, i d’un conjunt que
ocupava tota una illa de cases, entre les actuals baixades de la Trinitat i de l’Audiència. Tot el complex es va planificar i construir al
segle XIII, al mateix temps que
s’aixecava la muralla de la ciutat
al costat del riu Segre.
L’obrador estava format per
un complex de dipòsits, en els
quals se submergien les pells en
els diversos processos que les
convertien en material durador i

Tornen a casa els
desallotjats d’un
edifici de Lleida
Els dinou veïns de sis habitatges del número 14 del carrer
Unió de Lleida van poder tornar ahir a casa seva després
d’haver estat desallotjats el
27 de juliol passat per unes
deficiències en l’estructura de
l’immoble. Els tècnics municipals van confirmar que les
totxanes usades fa més de 40
anys en la construcció del tercer pis al sisè són de menys
qualitat. El deteriorament
d’aquest material, que ja no
s’usa, havia posat en perill
l’edifici. Així, s’han apuntalat
diverses zones de l’immoble i
restituït les totxanes de mala
qualitat al tercer pis, que era
el que aguantava més pressió
i representava més perill.
L’Ajuntament de Lleida va
garantir la seguretat dels pisos, tot i que les reparacions
continuaran les setmanes vinents. ■ ACN

SEGRIÀ

Ampliació de
l’hospital de
Santa Maria
Les restes de les adoberies de Lleida, del segle XIII, es consideren les més antigues que es conserven ■ ACN

preparat per a ser treballat pels
sabaters, corretgers o basters.
Per a aquestes tasques, l’aigua
era un element imprescindible i,
en el cas de Lleida, se’n proveïen a
través d’unes construccions que,
per sota dels edificis del carrer del
—————————————————————————————————————————

Gràcies a uns enderrocs
el 2000 es va descobrir el
conjunt, amb sis obradors,
una botiga i un magatzem
—————————————————————————————————————————

Carme, conduïen l’aigua subterrània fins als obradors, i quan ja
s’havia utilitzat, s’evacuava a la
sèquia d’Alcarràs.
Tot i les sospites d’historiadors
i arqueòlegs, no va ser fins al

2000 que l’enderroc d’unes cases
va permetre que es descobrís. Les
obres de construcció de nous immobles a la zona es van anar executant, mantenint intacte aquest
patrimoni, i entre el 2006 i el
2009 es va poder restaurar i habilitar l’espai perquè fos visitable.
Les adoberies se situen als
baixos del número 9 de la rambla de Ferran, al centre de Lleida, i hi ha també les oficines del
pla de barris del Portal de Magdalena-Noguerola, en ple procés
d’execució.
Lleida secreta
La visita a les adoberies del segle XIII són el plat fort d’una ruta ideada per la Paeria per donar a conèixer les restes ar-

queològiques menys conegudes
i subterrànies que hi ha a la ciutat. D’aquesta manera, els visitants poden conèixer les restes
romanes de l’auditori Enric
Granados, la muralla dels baixos d’un edifici al número 47
del carrer d’Anselm Clavé, i altres vestigis romans, andalusins i medievals de l’antiga ciutat com ara restes de muralles,
esglésies i altres elements que
han sobreviscut al pas del
temps i es troben en llocs
ocults. La ruta ja ha arribat als
600 visitants.
L’alcaldessa accidental de
Lleida, Marta Camps, va destacar la bona acollida de les adoberies per part dels ciutadans i
especialment dels escolars. ■

El Servei Català de la Salut ha
posat a licitació per 1,6 milions d’euros l’equipament
mèdic i el mobiliari que han
de permetre completar l’ampliació de l’hospital de Santa
Maria de Lleida.
Es tracta de les darreres
actuacions després que des
del 2009 s’hagués rehabilitat
tota l’ala est d’aquest centre
sanitari públic, fet que permet
disposar de més de 4.000
metres quadrats que fins ara
no tenien cap ús.
Aquesta nova àrea, que
podria entrar en servei entre
finals d’any i principi del vinent, disposarà de 57 llits
d’hospitalització, onze llits de
reanimació, vuit llits de cirurgia major ambulatòria i vuit
més per a la unitat de cures
intensives (UCI). ■ REDACCIÓ

SEGRIÀ

Els empresaris diuen que el Bruc
els encareix costos i apujarà preus
J.T.
LLEIDA

Els presidents de les cambres de Comerç de Lleida i
Tàrrega, Joan Simó i Delfí
Robinat, respectivament,
van enviar dijous una carta al ministre de Foment,
José Blanco, demanant la

gratuïtat del peatge de
l’autopista AP-2 mentre
durin les obres de millora
dels túnels del Bruc.
Els presidents dels empresaris lleidatans afirmen en la seva missiva que
els retards i problemes derivats de les obres comportaran un augment de cos-

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 6/8/2011. Page 38

tos per als empresaris,
una reducció dels marges
comercials i un increment
dels preus en repercutir
en el consumidor aquest
sobrecost. Per tant reclamen aquesta gratuïtat als
peatges per al transport de
mercaderies, els vehicles
comercials, el transport

urgent, els taxis, les ambulàncies i, en general, tots
els vehicles vinculats a
l’activitat empresarial.
Simó i Robinat afegeixen que la mesura afegiria
seguretat en aquest tram
de l’A-2 en reduir la densitat de trànsit que hi circula cada dia. ■

Retencions als accessos als túnels del Bruc que, en bona
part, afecten als transport de mercaderies i persones ■ ACN
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Cultura i Espectacles
El govern vol obrir ara per fases la
necròpolis paleocristiana de Tarragona,
un conjunt únic però clausurat el 1994

Els morts
oblidats de
Tàrraco
Azahara Palomares
TARRAGONA

Com els cristians primitius que s’hi van enterrar
entre els segles III i VI de la
nostra era, la necròpolis
paleocristiana de Tarragona acumula ja disset anys
sumida en un silenci imposat. Aquest conjunt, gestionat pel Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona
(MNAT), està tancat al públic des del 1994, quan
motius de seguretat, segons la versió oficial, van
obligar a prohibir l’entrada de visites a un testimoni del cristianisme primitiu únic a l’Estat i que, de
fet, és considerat patrimoni de la humanitat per la
Unesco.
Des de llavors, pels despatxos del MNAT i de la
Generalitat de Catalunya
han passat fins a dos projectes i diversos calendaris
que sempre s’han acabat
incomplint i oblidant per
falta de finançament o
d’oportunitat
política.
Ara, els serveis territorials
de Cultura a Tarragona,
una vegada més, volen tornar a plantejar el debat i es
fixen com a prioritat poder tornar a obrir, ni que
sigui a mig termini, algunes parts del conjunt.
I és que, després de
tants anys de tancament,
els responsables de Cultu-

ra veuen molt complicat
optar primer per obrir la
part més important i alhora delicada del conjunt:
l’excavació de l’àrea d’enterrament i de la vil·la suburbana que va ser habitada entre els segles II i III de
la nostra era i que fins al
1994 es podia conèixer de
primera mà, sota una vela
que la protegeix encara
avui de la intempèrie.
La prioritat immediata,
doncs, se centrarà en les
altres dues parts del con-

L’única part
visitable és una
exposició que
ocupa l’espai
que havia de ser
la recepció

junt arqueològic: el jardí
de l’entrada, on es poden
observar diversos dels sarcòfags recuperats durant
l’excavació de la necròpolis, i l’edifici del museu,
construït als anys trenta,
on es guarden les princi-
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La xifra

2050
tombes es van localitzar a la
necròpolis, la més extensa de
l’Estat, excavada als anys vint
i trenta per Joan Serra.

pals peces localitzades a
l’excavació.
Actualment, l’únic espai visitable amb què es
consola els turistes que
s’acosten fins a la necròpolis és una petita sala d’exposicions, sota el poc aclaridor nom de “Síntesi prefigurativa” del museu i la
necròpolis, on es poden
veure algunes de les obres
de la col·lecció, com la icònica nineta d’ivori –una
ofrena funerària que és
una de les imatges més populars del patrimoni tarragoní–.
Curiosament,
aquest sala és l’única part
del conjunt de construcció
recent i que, de fet, havia
de ser la zona de recepció i
de serveis d’un futur gran
museu de la necròpolis
que mai no es va arribar a
executar.
“No pot ser que no tinguem oberta la necròpolis,
amb tot el potencial cultural i turístic que té”, assegurava el director dels serveis territorials de Cultu-

Imatges del complex de la necròpolis paleocristiana de Tarragona ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

ra, Jordi Agràs. El departament ja ha encarregat la
revisió dels dos projectes
que en aquests anys de
portes barrades s’han
elaborat, per decidir ara
si n’és possible l’execució
en fases i, per tant,
poder tornar a rebre visitants al museu mentre comencen les obres de recuperació del jaciment,
que és, de fet, la part més

esperada i complexa.
Cultura es marca el mes
de setembre com el moment per definir un calendari, l’enèsim en els darrers disset anys, per intentar tancar de manera definitiva un bloqueig que ja li
ha provocat més d’un enfrontament amb l’Ajuntament. La ciutat espera, de
fet, poder incorporar a les
rutes turístiques el princi-

pal jaciment situat fora del
nucli antic i que ha de formar un conjunt amb el
nou MNAT a la Tabacalera. L’alcalde, Josep Fèlix
Ballesteros, fins i tot va fer
públic un ultimàtum el
maig passat en plena campanya electoral per reobrir-la en el termini d’un
any. Una data que el temps
dirà si s’acabarà oblidant
com tantes altres. ■
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Mirador
Pep Blay
—————————————————————————————————

La Brava i
la Daurada

S

i féssim un campionat
de festivals entre la
Costa Brava i la Costa
Daurada, se l’enduria la primera. El desequilibri segueix sent ben palès, i podríem trobar molts motius
pels quals Bryan Ferry o
Quincy Jones fan concerts
exclusius a la zona de Girona i no a la de Tarragona.
D’entrada, perquè el nivell
econòmic del turisme a la
Costa Daurada és d’espardenya i se l’atreu per la festa i els parcs temàtics.
Els festivals de Cap-roig
i Peralada, tots dos privats,
com també el Festival de la
Porta Ferrada o l’Acústica
de Figueres, han elevat el
caixet musical fins a extrems d’exquisidesa, aprofitant el seu públic “selecte”. Dit d’una altra manera,
a Girona hi ha diners i tradició per invertir-los en cultura. Demanar a un tarragoní que pagui 100 euros
per escoltar Bryan Ferry és
encara ciència-ficció, potser perquè no els té. O perquè no està acostumat a
pagar-los. Tarragona ha
apostat per la cultura popular i no per la culta. S’ho
gasta tot en les festes majors i en l’arqueologia de
cara al turista. No negaré
que s’ha fet una bona feina
amb Santa Tecla, la Tarraco Viva o la Setmana Santa, però també és cert que
s’ha acostumat a la gent
que la música sigui gratuïta, organitzada des de
l’Ajuntament.
Per altra banda, seria tapar-nos els ulls si no reconeguéssim la falta de suport dels mitjans generalistes envers el que es fa al
sud de Barcelona. Qualsevol concert que es fa a la
capital o a la Costa Brava
rep una desproporcionada
atenció en comparació
amb el que es fa a Tarragona. Possiblement, per falta
d’hàbit d’anar al sud, per
no acabar-se de creure que
hi pot haver res d’interessant. O perquè la gran majoria de periodistes són de
Barcelona cap amunt, i no
cap avall. I així passa que
festivals de rock com el
Palm-Fest gairebé no tenen ressò, o que el Delta
Sound d’Amposta només
surt a la tele quan l’alcalde
d’Amposta el prohibeix.
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En la 130a edició de la fira multisectorial de Mont-roig s’hi han exposat
estris originals de l’artista, que es conserven al mas familiar del pintor

El pinzell de Miró
G. Pladeveya
MONT-ROIG DEL CAMP

“Barcelona, Mallorca i
Mont-roig del Camp han
configurat la meva personalitat i el meu art”. És
una frase que en diverses
ocasions havia repetit el
pintor català Joan Miró,
l’obra del qual està completament associada a
aquest triangle territorial
que el va inspirar en les seves creacions. Per aprofundir en la seva trajectòria tant artística com personal, la 130a edició de
la fira multisectorial
que es va inaugurar
ahir a la tarda a
Mont-roig –i que sempre tracta d’una temàtica– està dedicada enguany al geni. Una de les
zones més originals del
recinte és l’espai central,
on hi ha un cartell on es
llegeix “Gaudeix del
viatge”. Just al darrere,
l’Ajuntament hi ha situat set enigmàtiques
maletes, i es convida
els assistents a obrirles. Les sis primeres
són rèpliques i, a
l’interior de cadascuna, hi ha frases
que el pintor havia
pronunciat al
llarg de la seva vida i que
tenen una
estreta relació
amb
aquest municipi del
Baix
Camp. A
l’interior, a
més, hi ha un

element simbòlic que està
lligat amb el lloc de què es
parla en el missatge. Així,
per exemple, en una hi ha
sorra de la platja, juntament amb un text que diu:
“A la tardor, a la platja de
Mont-roig, on no hi ha ningú, les petjades dels homes
i les ovelles són com constel·lacions”.
La setena maleta, en
canvi, és original, i en un
dels laterals hi ha un adhesiu d’un hotel de París on
s’havia hostatjat. De fet,
els múltiples
canvis de destinació que
realitzava el
pintor feien

Les dates

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

2004

2012

que aquest complement
fos essencial per a ell i, curiosament, Miró havia
confessat que, quan viatjava, sempre duia al maletí
un sobre amb una garrofa
de Mont-roig. D’altra banda, els organitzadors de la
fira han omplert la maleta

amb estris que utilitzava
l’artista, com ara una bata
que està tacada de pintura, un barret, una guia de
París, unes ulleres, pinzells, pintures, dos exemplars de diaris, tinta xinesa, un llibre amb lletres japoneses i una fotografia en

El Mas Miró va ser declarat
bé d’interès local. L’artista va
estiuejar a Mont-roig del
Camp durant 65 anys.

És l’any en què està previst
que obri com a casa museu
el Mas Miró. Fa 25 anys que el
mas està tancat.

blanc i negre a la plaça del
blat, amb una de les colles
locals aixecant un tres de
vuit. Tots aquests objectes
estan al Mas Miró, que és
la casa familiar del pintor a
Mont-roig, on, annex, hi
ha l’estudi de l’artista. El
mas va ser declarat bé
d’interès local el 2004, i
posteriorment, el 2006, bé
cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric. ■

En la fira multisectorial hi
ha exposada una bata de
l’artista, un barret, pinzells i
pintures

Enquesta sobre la museïtzació del mas

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

Sondeig als veïns
sobre la idoneïtat
del projecte
“Posa-hi la teva pinzellada!”
Aquesta és la frase amb què
l’Ajuntament de Mont-roig ha
encapçalat uns fullets que els
visitants de la fira multisectorial trobaran aquest cap de
setmana en un dels estands
propers a l’entrada. A través
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d’aquesta iniciativa, el consistori (format per la coalició
d’AME-AM –una aliança integrada per ERC, Independents
per Miami i ADMC– CiU, la
FIC, el PP i Verds per Més)
pretén conèixer l’opinió dels
veïns davant la possibilitat de
convertir el Mas Miró en un
nou equipament cultural.
L’objectiu seria conservar els
diferents espais de la casa i
del taller que hi ha annex, així

com els objectes de l’interior.
La primera qüestió amb què
es pren el pols als ciutadans
és el fet de saber si consideren que una instal·lació
d’aquestes característiques
pot situar Mont-roig en el mapa cultural del país. Així mateix, es pregunta si hi ha la
possibilitat que la relació entre Joan Miró, Mont-roig i el
seu entorn signifiqui un atractiu turístic per a la localitat; si

s’haurien d’implicar tant organismes públics com privats
en la gestió econòmica; si un
equipament d’aquestes característiques complementa
l’oferta cultural del terme i si
es creu que la iniciativa comportarà un benefici econòmic
per a la població.
Dos néts del pintor van firmar a l’abril un acord amb
l’Ajuntament per fer visitable
la residència on l’artista esti-

uejava. Llavors es va anunciar
que el mas podria obrir les
portes el 2012 com un centre
viu on, a banda de les exposicions permanents i temporals
que s’hi muntarien i en què hi
hauria obres originals, se celebrarien programes educatius, activitats culturals com
ara concerts, hi hauria una
botiga de productes de la terra, un restaurant de cuina autòctona i una biblioteca. ■
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Quadern de cinema Creada per Pierre Boulle, la mitologia d’‘El planeta de los
simios’ torna per esborrar el mal record deixat per Burton i activar la nostàlgia

La sofisticació dels simis
Quan l’emprenyaven massa
demanant-li
que expliqués
el final de Los
Soprano, DaJordi
vid Chase deia
que, en
Costa
aquests casos,
cadascú s’havia de treure les castanyes del
foc i arribar, així, a les seves
pròpies conclusions. El creador
de Los Soprano recordava que,
en el seu moment, quan va veure El planeta de los simios
(1968) de Franklyn J. Schaffner, ell no va entendre pas el final a la primera. “Mira, així que
aquests simis tenien la seva
pròpia Estàtua de la Llibertat”,
recorda que va pensar. Aquesta
setmana s’estrena El origen del
planeta de los simios de Rupert
Wyatt, pel·lícula que sembla
respondre a l’actual obsessió de
refundar sagues; operació que,
en realitat, obeeix abans a la decisió corporativa de treure la
pols al que pot seguir essent
una franquícia rendible que no
a cap necessitat creativa. No té
gaire sentit lamentar-se per
aquest estat de les coses: de vegades, la decisió executiva qualla en un producte afortunat,
però un es queda enyorant un
passat on tot, potser per manca
d’informació, semblava almenys més imprevisible i espontani.
L’estrena ha activat una zona sensible de la memòria cinèfila d’un servidor: sí, el primer
cop que un s’enfronta al final
d’El planeta de los simios –que,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Andy Serkis i James Franco protagonitzen ‘El origen del planeta de los simios’ ■ 20TH CENTURY FOX

El primer cop que
un s’enfronta al
final d’‘El planeta
de los simios’ és
tot un ritual
iniciàtic

crec, la majoria dels membres
de la meva generació vàrem
descobrir en alguna emissió televisiva– és tot un ritual iniciàtic. Un final que un servidor
–que no deu tenir ni una mil·lèsima part de la saviesa de David
Chase– sí que va entendre a la
primera, potser perquè ja s’havia acostumat a l’art del final
sorpresa llegint els tebeos de la
Warren –els Vampus i els Rufus– que el germà gran deixava
a l’abast de la curiositat infantil.
A l’equip de guionistes de la
pel·lícula hi figurava Rod Serling, que un any després de sig-

nar aquesta feina estrenava Galería nocturna, la sèrie en la
qual debutaria Steven Spielberg
professionalment com a realitzador amb l’episodi pilot Ojos:
una peça mestra on una anciana cega sense escrúpols, interpretada per Joan Crawford, recuperava la vista després d’una
operació que implicava la compra dels globus oculars d’un infeliç. Quan la Crawford obria els
ulls, es trobava amb l’apagada
del subministrament elèctric a
la ciutat de Nova York.
Probablement, el primer contacte amb El planeta de los si-

mios va coincidir, any amunt,
any avall, amb l’emissió de Galería nocturna a Televisió Espanyola els dissabtes a la tarda. No
és exagerat dir que Rod Serling
estava educant tota una sensibilitat generacional.
L’Estàtua de la Llibertat presidia un desenllaç que capgirava
el pla de situació que un s’havia
fet al llarg de la precedent hora i
cinquanta minuts: era, senzillament, el final perfecte. El planeta de los simios de Franklyn J.
Schaffner és un monument. No
es pot dir pas el mateix de la reimaginació (quin terme més ortopèdic, per cert!) que va proposar Tim Burton en el punt més
discutible de la seva carrera, però sorprèn que no hi hagi gaire
gent que reivindiqui les seqüeles oficials que es van fer de la
primera pel·lícula: Regreso al
planeta de los simios (1970),
Huida del planeta de los simios
(1971), La rebelión de los simios (1972) –de fet, El origen
del planeta de los simios s’aproparia a ser un remake d’aquesta
pel·lícula– i Battle for the planet
of the apes (1973), una saga estructurada a partir d’improbables –i suposo que inconsistents
des d’un punt de vista científic–
paradoxes temporals, una sofisticació de la cultura popular que
potser va funcionar com a curs
accelerat perquè, entre d’altres
coses, en el futur entenguéssim
la (i)lògica d’una sèrie com Perdidos, la vida paral·lela d’un comatós Tony Soprano o, sense
anar més lluny, el tall a negre
que tancava la ja clàssica sèrie
de David Chase.

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

Críticacinema

Carlos Losilla

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

Espies d’estar per casa
El caso Farewell
Dir.: Christian Carion. Int.:
Emir Kusturica, Guillaume
Canet.
França, 2009

H

i ha pel·lícules d’espies i pel·lícules
d’espies. Algunes
fan predominar les persecucions i els trets per sobre de les entranyes

d’aquest món encara misteriós per a molts de nosaltres. I d’altres posen en escena personatges que parlen baixet, que es diuen secrets en aparença intranscendents però dels que en
el fons depèn la seguretat
del món (sempre occidental, això sí). El caso Farewell vol recrear un episodi
de la guerra freda en les
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seves acaballes, a principis
dels vuitanta, d’aquesta
manera presumptament
sòbria i seriosa. El que passa és que aquest punt de
vista ja s’ha convertit també en un tòpic i resulta
molt difícil desfer-se dels
llocs comuns que arrossega. No n’hi ha prou amb un
personatge carismàtic
(l’agent de la KGB que pas-

sa informació als occidentals) enfrontat a una ombra hitchcockiana (el ciutadà francès que fa d’intermediari), l’home comú endinsat en un univers que el
supera. Ni tampoc a proposar una lectura quotidiana dels fets que van canviar el món.
I és que aquesta actitud
de proximitat amb els per-

sonatges i les situacions
que vol demostrar el film
es revela finalment falsa,
impostada. Al director no li
importen gens els éssers
humans, ni les conseqüències que els fets històrics
tenen sobre la seva vida íntima i familiar. Això sí, ho
fa veure, introdueix escenes domèstiques, dones,
fills que pateixen. Però

guanya la mecànica del
subgènere, les convencions d’aquest tipus de
propostes, que fan fins i
tot que surtin actors disfressats de Reagan o Mitterrand, potser el més ridícul de la pel·lícula. No parlem, doncs, dels herois
anònims que van ajudar a
canviar les coses, sinó de
titelles a qui el film no concedeix cap entitat real. Tot
és un miratge que no es
vol reconèixer com a tal.

|
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El ‘bailaor’ presenta a Peralada una festa flamenca en
companyia de noves veus, com la de María Toledo, i
veteranes, com la dels Gitanos del Sacromonte

Afinant la
punteria
Valèria Gaillard
BARCELONA

No li cal estar sobre d’un
tablao per fer un espectacle. Rafael Amargo es va ficar ahir els periodistes a la
butxaca presentant la seva intervenció al Festival
Castell de Peralada aquest
diumenge amb frases del
tipus: “Ara només cal treure una companyia de sardanes”, “Barcelona és una
terra flamenca” o “l’art no
té colors polítics, només
sentiments”.
Així d’ufanós i satisfet
per haver triat una via artística “mediàtica” –“amb
la meva feina dono de
menjar a vint famílies fins
i tot en temps de crisi”–,
Amargo va desvetllar alguns (bastants, de fet)
dels secrets de l’espectacle
que ha creat per celebrar
els 25 anys del festival i
que, entre riures, ha batejat com Amargo ya no está solo.
Efectivament, la base
del xou és el seu darrer
èxit, Solo y Amargo, al
qual ha afegit l’actuació de

tot d’amics de l’artista, un
ventall del bo i millor del
flamenc actual, des de les
veus que despunten fins a
les més veteranes. Pensat
com un cercle, l’espectacle
transitarà entre el flamenc, per passar pel contemporani i acabar altre
cop en el flamenc, no faltaran seguiriyas, soleás ni
les tradicionals saetas.
“No és un espectacle autobiogràfic, no necessita
dramatúrgia, és un dard al
cor”.
Entre els acompanyants d’Amargo hi ha el
ballarí i coreògraf Ramon
Oller, que estrenarà un solo contemporani: “Era un
clàssic del festival i ara fa
temps que no puja a l’escenari. Farà una picada
d’ullet melancòlica amb
una peça de moviments
flamencs, però de llenguatge contemporani, que
comença molt dramàtica
però acaba en tons còmics”.
La part “més festera”
l’asseguren els Gitanos del
Sacromonte, María La Coneja i Curro Albaicín. “Són

veterans, gent de setanta
anys que segurament serà
el darrer que facin”. No es
volen perdre la festa les
germanes Amaya, Remedios i Carmen, així com la
María Toledo, considerada una de les grans artistes del flamenc actual.
“D’aquí poc actuarà sola a
Peralada, n’estic segur”.
El ball ve assegurat de la
mà de Princesas del Flamenco: Carmen Rivas,
Susana Lupiáñez, Vanesa
Gálvez i Eli Ayala, que actuarà embarassada. S’acompanyen a la guitarra
per Curro de María. De la
seva banda, Amargo estrena dues peces, una de caire coral amb tota la companyia (Me quedo contigo) i un solo, (Amor amargo): “M’hi deixo l’ànima”.
En total són setze peces
relativament curtes i
vint-i-vuit artistes mobilitzats per a una festa que
acabarà deixant a la boca
–si més no aquest és l’objectiu del bailaor– la sensació de dir “que bé que
hem gastat els diners! Que
bé que ens ho hem passat”.

El ballarí i
coreògraf
Rafael
Amargo,
ahir a
Barcelona
■ JOSEP
LOSADA

I afegeix sorneguer:
“Després ens n’anirem a cremar la soirée
a la Costa Brava”.
Amargo va recordar
que quan va començar
la seva carrera, fa catorze anys, hi havia
una pila de festivals
d’estiu, una situació
que ha canviat radicalment. Tot seguit,
va lloar el festival de
Peralada que li ha
donat l’oportunitat
de muntar una festa semblant: “Malgrat la crisi, continua al peu del canó i
manté el llistó alt”.
Sempre en ebullició –les cites internacionals s’enllacen, ara a Turquia, ara a Israel...–,
el ballarí i coreògraf
prepara una segona
part de Solo y
Amargo, un espectacle que no concep
com una variació de la
primera part, ni tampoc com continuació, sinó com un pas més en què
afegirà un audiovisual. ■

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

Críticafolk

Jordi Martí

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

Refrigeri de mitja hora
Orquestra Àrab de
Barcelona
Mas i Mas Festival
Sala de Cambra del Palau de la
Música, 4 d’agost

E

n l’agost barceloní no
tot són riuades de turistes, pispes, obres
ferroviàries i samarretes
del Barça. L’oferta cultural
s’aprima, però hi ha ra-

cons per a melòmans sense vacances o per a visitants inquiets en busca de
refrigeri.
Un d’aquests racons és
la confortable sala de ambra del Palau de la Música,
on durant tot el mes es
fan cada tarda tres concerts de mitja hora, amb
músics locals i propostes
amb aromes del sud: tan-
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go, flamenc, cançó...
Dijous i divendres passats hi va passar l’Orquestra Àrab de Barcelona. O
millor dit, una adaptació
de l’Orquestra Àrab de
Barcelona en format mínim, una orquestrina de
tres integrants que a pesar de tot conservava la
personalitat i els elements
distintius de la banda, que

són dos. El primer és l’original cant d’Ayoub Bout,
un senyor alt i prim nascut
a Tànger i veí de Mataró
que canta amb una veu finíssima que s’allarga i
s’allarga sense acabar de
trencar-se; el segon és el
violí de Mohamed Soulimane, fundador i director
de la formació. Al seu costat, Achraf Zerouali s’en-

carregava amb uns soferts
teclats d’aportar en format enllaunat el que en altres escenaris aporten
més músics: una flauta, un
saltiri o el ritme d’una bateria. El resultat era un
plat de pocs ingredients
però saborós; una refrescant actualització de les
músiques populars magribines, especialment del

nord del Marroc, que Soulimane acostuma a amanir
amb un discurs que combina fe religiosa i propòsits
pacifistes. En qualsevol
cas, creients o no, la seva
música cala en el públic.
En el primer dels sis passis, una parella de japonesos feien cara d’haver arribat a un oasi barceloní de
mitja hora sense pispes.
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Crònicamúsica

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

Joves per sempre
Sap una mica
greu que el
rock peninsular
hagi estat tan
ingrat amb els
Xavier
seus pioners.
Castillón Aquest seria el
cas del Dúo DiCap Roig
námico, l’equivalent nostrat dels Everly Brothers. Aquí, a Manolo i Ramon, el
Dúo Dinámico, gairebé se’ls considera només un objecte desfasat per a veneració de nostàlgics
dels seixanta. I, després de veure’ls dijous al Festival Jardins de
Cap Roig, tots dos havent superat ja la barrera dels setanta
anys però amb una vitalitat a
prova de bomba, els tòpics es
desmunten de cop. Per començar, hi ha les cançons: en tenen
unes quantes que són autèntica
memòria sonora col·lectiva, començant per Resistiré, la cançó
que va obrir el concert i que també el va tancar una hora i mitja
després, com una visceral declaració d’intencions, amb les imatges del final d’Átame d’Almodóvar en què Loles León, Antonio
Banderas i Victoria Abril canten
a sobre del tema, que sona per la
ràdio del cotxe. De fet, les projeccions són una part important
de l’espectacle i serveixen per
fer pedagogia sobre la llarga carrera del grup: els seus discos en
tots els formats possibles; les revistes de fans –Serenata extra,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Dúo Dinámico i el seu públic extasiat, dijous a Cap Roig ■ MARTÍ E. BERENGUER

El Dúo Dinámico té
moltes cançons que
són autèntica
memòria sonora
col·lectiva

Confidencias del Dúo Dinámico–;
les pel·lícules que van protagonitzar “sempre amb el mateix argument”; els festivals que van
guanyar –inclòs el d’Eurovisió en
què va triomfar Massiel amb el
seu La, la la–, i els molts que no
van guanyar per culpa d’Augusto
Algueró, rei absolut dels festivals
de la cançó, com ells mateixos
es van encarregar de constatar
amb molta conya: la mateixa que
es van aplicar a ells mateixos, a

la seva edat, a qui lligava més en
la realitat i en la ficció de les pellícules, a les inevitables anècdotes de la mili –el 1959 van acabar
al calabós per haver anat a actuar, sense permís, a La Gavina
de S’Agaró, amb Xavier Cugat i
Abbe Lane–, i al 50 aniversari
que continuen celebrant des de
fa dos anys, com si el temps
s’hagués detingut per a ells.
El repertori? Va ser gairebé el
mateix que va sonar ara fa un

Henry Cavill, nou Superman
El duc de Suffolk de
la sèrie ‘Els Tudor’
farà de Clark Kent a
‘Man of steel’ el 2013
Redacció

BARCELONA

Henry Cavill, l’actor que
interpreta Charles Brandon, duc de Suffolk, en la
sèrie televisiva Els Tudor,
serà el Clark Kent / Superman en la nova pel·lícula
sobre el superheroi: Man
of steel (‘L’home d’acer’),
dirigida per Zack Snyder i
prevista pel 2013. Així es
revela, doncs, un dels secrets més esperats per als
fans de Superman, als
quals ara els ha arribat
aquesta imatge d’un musculós Cavill en un escenari
fosc i metàl·lic.

La pel·lícula està protagonitzada també per la
tres vegades nominada a
l’Oscar Amy Adams en el
paper de Lois Lane, i Lawrence Fishburne en el paper de l’editor Perry White. Diane Lane i Kevin Costner, per la seva banda, fan
de pares adoptius de Clark
Kent, i Michael Shannon i
Antje Traue exerceixen de
malvats del film. Finalment, Julia Ormond i Russel Crowe fan de pares
kriptonians de Superman.
Encara que la imatge clàssica de Superman és la que
va proporcionar l’actor
Christopher Reeves, l’heroi del còmic ha tingut altres rostres, des de Kirk
Alyn, que el va fer el 1948,
fins al penúltim, Brandon
Routh. ■
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Henry Cavill, en la imatge difosa ahir de ‘Man of steel’ ■ WARNER

any al Palau de la Música, amb
algun curiós afegit en ple mes
d’agost: la nadala Les dotze van
tocant, com a mostra que ells
també van cantar en català, a
pesar de Franco. Els altres 25 temes són els que es poden trobar
en qualsevol recopilatori del Dúo
Dinámico: 15 años, Somos jóvenes, Amor de verano, Esos ojitos
negros, Lolita, Eres tú... Tan clàssics com el She loves you dels
Beatles i fabricats a Barcelona.
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Derbi entre el
Manresa i el
Joventut en
l’inici de l’ACB

EL 9

El Barça s’estrena a
Múrcia i els clàssics
seran el primer partit
del 2012 a Madrid i el
2 de maig al Palau

Tarragona
salva el
bàsquet “in
extremis”

El CBT i l’ADT arriben
a un acord i l’equip
que sorgirà jugarà a
LEB Or i serà entrenat
per Berni Álvarez

El serial de Cesc. L’Arsenal va rebutjar l’última oferta del Barça pel migcampista català en una reunió a Londres
a la qual van assistir Josep Maria Bartomeu i Raül Sanllehí, que reprendran els contactes la setmana vinent

Una altra trobada sense acord
d’euros. Aquesta és la
quantitat que vol Wenger i
també el màxim accionista del club londinenc, Steve Kroenke, que aquesta
mateixa setmana ha estat
a Londres i ha marcat el
camí de les negociacions.

Ferran Correas
BARCELONA

Explicàvem ahir que hi havia optimisme en la directiva blaugrana respecte a
un ràpid desenllaç del serial de Cesc Fàbregas.
L’optimisme radicava en
una altra reunió, en noves
negociacions. Va ser ahir
quan es va produir una altra trobada entre els dos
clubs, a Londres. Per part
de l’Arsenal hi havia el seu
director executiu, Ivan
Gazidis. Per part blaugrana, el vicepresident esportiu, Josep Maria Bartomeu, que dijous va marxar
precipitadament de Dallas, i Raül Sanllehí, que
havia abandonat la gira
uns dies abans a Miami. La
reunió, però, no va tenir
els efectes desitjats pels
representants blaugrana,
ja que Gazidis va informar
que l’Arsenal havia decidit
rebutjar l’última oferta del
Barça d’uns 33 milions
d’euros fixos (29 del club i
uns quatre que posa Cesc
renunciant a una part de
la seva fitxa) i sis en variables. Gazidis va explicar
als representants del Barça que Arsène Wenger ha
acceptat la marxa del seu
capità, però que el club no
vol deixar marxar Cesc
per menys de 45 milions

Cesc parla amb Wenger ahir durant l’entrenament de l’Arsenal a London Colney ■ AFP

Thiago sí, Cesc no
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El seleccionador espanyol,
Vicente del Bosque, va donar ahir la llista de convocats per al partit que Itàlia i
Espanya jugaran el dia 10 a
Bari. No va convocar Cesc
però sí vuit jugadors del
Barça. La gran novetat és la

presència de Thiago, que
debutarà amb la selecció
absoluta i així ja no podrà jugar amb el Brasil. A més de
Thiago, han estat convocats
Valdés, Piqué, Xavi, Iniesta,
Busquets, Villa i Pedro.
Massa jugadors i un malde-

cap
més per a
Guardiola
per preparar l’anada de la supercopa.
També estaran aquella setmana amb les

seves seleccions
Alves, Abidal i
Alexis Sánchez. El xilè,
però, s’entrenarà els dies 8 i
9 i marxarà dimarts a la tarda.

Augmentar els variables
Després de la trobada,
Bartomeu i Sanllehí van
tornar a Barcelona i
aquest cap de setmana
s’estudiarà la situació. Insisteixen que no tenen
pressa i que fins al 31
d’agost hi ha temps per fitxar Cesc, però admeten
que la setmana vinent hi
haurà més contactes i trobades entre les dues parts.
Esperen que l’Arsenal acabi cedint, perquè sap que
Cesc no vol tornar a vestir
la samarreta gunner i només vol jugar al Barça, però la directiva blaugrana
es plantejarà augmentar
els variables de l’actual
oferta. Perquè el Barça no
vol abandonar Cesc, que
continua mullant-se i,
ahir, tot i entrenar-se amb
els seus companys a
London Colney, tampoc
no va viatjar a Lisboa per
jugar contra el Benfica. El
jugador continua rebent
missatges des de Barcelona en què se li demana
tranquil·litat. ■

Acaba la gira. El Barça juga aquesta nit el tercer i últim partit als Estats Units contra l’Amèrica de Mèxic després
d’haver estat golejat pel Chivas de Guadalajara dijous en un partit que va significar un important toc d’atenció

El Barça ha de millorar la imatge
F.C.
BARCELONA

Després de dues derrotes
consecutives, contra el
Manchester United i el
Chivas de Guadalajara, el
Barça està obligat a millorar la seva imatge en el tercer i últim partit de la gira
pels Estats Units, en què

els de Pep Guardiola s’enfrontaran amb l’Amèrica
de Mèxic. El partit, que començarà a les 10 de la nit,
hora catalana (TV3), es jugarà al Cowboys Stadium
de Dallas, on ahir ja es van
entrenar els blaugrana
com a conseqüència de les
altes temperatures. El fet
que el Cowboys Stadium
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tingui un sistema de refrigeració interior va fer que
l’entrenament es traslladés del Pizza Hut Stadium
a l’estadi on habitualment
juguen els Cowboys de
l’NFL. La sessió no va ser
oberta al públic i només hi
podien accedir les persones que tenien invitació.
Per al partit contra

l’Amèrica, Guardiola no
podrà disposar dels lesionats Puyol, Afellay, Muniesa i Maxwell. Piqué i Xavi,
que han estat baixa en alguns partits, continuaran
tenint minuts per anar
agafant la forma, però tornarà a haver-hi molta presència de jugadors del filial. S’espera que el partit

torni a ser un èxit de públic, com ja ho van ser els
dos anteriors, que es van
jugar a Washington i
Miami.
Després del partit de
Dallas, l’expedició blaugrana tornarà cap a la capital catalana, on està
previst que arribi diumenge al matí. ■

Guardiola i Iniesta, en la
presentació ■ EFE
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Infantino i Marchetti, en el sorteig d’ahir ■ AFP

L’Odense, rival del Vila-real
en la prèvia de la Champions
Barcelona. L’atzar va ser amable amb el Vila-real en

Jordi Moix, Carles Folguera i Josep Llobet, l’arquitecte, davant el nou centre de formació ■ JOSEP LOSADA

La nova Masia. El centre de formació Oriol Tort, que funciona des de
diumenge, millora molt les prestacions de l’antiga masia de Can Planes

Salt de qualitat en la
formació de nous talents
Ferran Correas
BARCELONA

Vint-i-un futbolistes dels
equips juvenils del Barça
van tenir el cap de setmana passat el privilegi d’estrenar la nova Masia del
club, el centre de formació
Oriol Tort. No serà fins als
últims dies del mes d’agost
quan estaran ocupades la
majoria de les 78 habitacions que s’han habilitat
en aquest inici, però ahir el
club va voler ensenyar la
seva nova joia. El directiu
responsable de l’àrea de
patrimoni, Jordi Moix, era
feliç. Reconeixia que l’antiga masia de Can Planes
havia quedat obsoleta i
que l’actual s’havia d’haver inaugurat fa un mínim
de tres anys. Quan l’actual
junta directiva de Sandro
Rosell va arribar al club es
va trobar les obres aturades i es van marcar com a
prioritat acabar-les. Moix
va tenir un record per anteriors presidents com
Núñez, que va comprar els
terrenys, Gaspart, que en
va aconseguir la requalificació i va iniciar les obres i
Laporta, que va concloure
les obres d’urbanització i
va inaugurar la ciutat esportiva, i va explicar que
aquesta nova obra “ajudarà que qualsevol noi del

món es decideixi pel Barça, per la seva proposta
formativa”.
També es mostrava feliç Carles Folguera, el director del nou centre de
formació blaugrana, que
va destacar cinc elements
de millora respecte a l’antiga. Per començar, l’amplitud, la llum i la intimitat
tant de les habitacions
com de les zones de descans. Pels actuals residents s’han disposat habi-

usos futurs, com possibles
estades d’altres equips. En
les dues primeres plantes
hi ha set habitacions individuals, que seran per als
jugadors de 17 o 18 anys,
que necessiten més intimitat. Alguna de les quals
està adaptada per a quan
hi hagi algun lesionat. Hi
ha 32 habitacions dobles i
tres de quàdruples, destinades als més menuts, els
residents de 10 o 11 anys.
El segon punt destacat

El cost

La novetat

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

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

S’han invertit 11
milions, 8,8 en les
obres i la resta,
en els permisos i
mobiliari

Els futbolistes del
juvenil A cursaran
els estudis de
batxillerat al
mateix centre

tacions individuals, dobles
o quàdruples en dues de
les cinc plantes que té
l’edifici, de gairebé 6.000
metres quadrats i que ha
tingut un cost d’uns 11 milions d’euros. 8,8 han costat les obres i la resta s’han
gastat en permisos i mobiliari i equipaments. Els actuals residents ocuparan
les habitacions de les dues
primeres plantes i les de la
tercera, la majoria individuals, es reserven per a

per Folguera és que s’han
ampliat els espais de formació. Tant en la primera
com en la segona planta hi
ha sales d’ordinadors i en
la planta baixa hi ha espai
per fer xerrades tècniques
i àmplies aules d’estudi,
que poden fer-se més petites. Com a novetat, Folguera va explicar que els
jugadors del juvenil A cursaran els estudis de batxillerat en el mateix centre
després d’un acord assolit
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amb l’escola en què habitualment estudien i la Conselleria d’Educació de la
Generalitat.
Folguera també va destacar la millora feta en espais lúdics. La majoria estan a la planta baixa, amb
les aules i els menjadors.
S’ha construït un ampli espai amb billar, futbolins,
una graderia des d’on es
podran seguir els partits
per televisió i una altra on
els residents podran jugar
amb videojocs. També tindran un espai amb Wi-Fi
per poder fer servir els ordinadors portàtils. Des
d’aquesta zona es podrà
sortir a la ciutat esportiva i
també a un ampli jardí,
amb bancs i fins i tot una
barbacoa, on els residents
podran rebre la visita dels
familiars, un altre punt
destacat per Folguera, que
també va ressaltar que en
aquest nou centre hi ha
molts records pels 33 anys
d’història de l’antiga Masia, com una gran fotografia que presideix una sala
de descans o un mural amb
els noms dels 560 esportistes que es van formar a
l’antiga i que estar davant
d’un altre de gegant en què
es veuen els aficionats del
Barça animant i que ha de
servir de motivació per als
residents. ■

la prèvia de la lliga de campions, i els de la Plana Baixa s’hauran de jugar el seu accés a la màxima competició continental contra l’Odense danès. D’aquesta
manera, els groguets van evitar rivals de més nivell,
com l’Udinese, que s’ho jugarà contra l’Arsenal, el
Benfica, que ha quedat emparellat amb el Twente o
el Rubin de Kazan, que s’enfrontarà amb l’Olympique de Lió. També va tenir fortuna el Bayern –per al
qual la competició és especialment motivadora, perquè la final es juga a Munic–, que jugarà contra el
Zuric. En l’Europa League, l’Athletic Club de Bielsa
s’enfrontarà amb el Trabzonspor turc, el Sevilla amb
el Hannover alemany i l’Atlético amb el Vitória
portuguès. ■ EL 9

Es plantegen millorar el
contracte de Dani Osvaldo
Barcelona. L’Espanyol és conscient de la importàn-

cia de Dani Osvaldo en l’equip i el club està disposat a
invertir esforços per tal que l’italoargentí acabi quedant-se i fins i tot el club podria renunciar a l’arribada d’un darrer reforç. “Si fem un esforç per retenir
jugadors importants potser també fem un esforç a
nivell de club per quedar-nos com estem”, va explicar
Ramon Planes, que també va reconèixer que estaran
inquiets fins que es tanqui el mercat. ■ EL 9

El Dortmund enceta la
Bundesliga amb força
Barcelona. El Borussia de Dortmund, vigent campió

de la Bundesliga, va encetar la lliga alemanya demostrant que ha mantingut bona part de les virtuts que
el van fer campió l’any passat i va derrotar l’Hamburg (3-1) gràcies a dos gols de Grosskreutz i un del
sempre inspirat Götze. També va donar la talla Gündogan, substitut de Sahin al mig del camp. ■ EL 9

L’Inter i el Milan es disputen la
supercopa italiana a Pequín
Barcelona. L’Inter i el Milan es disputen el tron del

futbol italià aquest migdia a Pequín, on es disputa la
supercopa (14.30 h, C+F). Amb el tècnic Giampiero
Gasperini com a gran novetat, els neroazurri no podran disposar d’un dels homes forts en l’equip, Dejan
Stankovic, que ahir es va exercitar al marge del grup
juntament amb el colombià Iván Córdoba. Serà la
baixa més notable del duel, ja que en un Milan sense
gaires cares noves, Massimiliano Allegri podrà disposar de la totalitat dels seus efectius i s’espera que
l’equip rossonero no canviï gaire respecte al que va
ser proclamat campió de la Serie A el curs passat. A
Itàlia esperen que Pato i Ibrahimovic deixin Robinho
sense lloc en l’equip titular. ■ EL 9
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Futbol. Els canaris es van avançar gràcies a Sergio Suárez (10’), però
Eloy Gila va signar les taules (65’) amb una bona rematada en un córner

Un Nàstic amb dues cares
empata contra Las Palmas
NÀSTIC
LAS PALMAS

1
1

ÀRBITRE: Rebollo López.

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

NÀSTIC: David Valle, Julio Rico (Tuni, 46’),
Mairata, Mingo (Aleix Coch, 85’), Raúl Fuster
(Jordi Roca, 85’), Sergi Juste (Aitor Casas, 85’),
Seoane, Álvaro Rey (Moran, 37’), Galindo (Peragón, 46’), Eloy Gila (Fran Carbià, 75’) i Powel
(Peric, 60’).
LAS PALMAS: Barbosa, Pignol, Juanpe,
Herner, Ruyman, Vicente Gómez (Roque, 73’),
Castellanos, Sergio Suárez (Artiles, 76’), Vitolo
(Pedro Vega, 54’), Jonathan Viera (David González, 61’) i Mauro Quiroga.
GOLS: 0-1 (10’) Sergio Suárez. 1-1 (65’) E. Gila.

INCIDÈNCIES: 1.971 espectadors al Nou
Estadi. El Nàstic va lliurar el trofeu Ciutat de
Tarragona a Las Palmas tot i l’empat.

Rubèn Miró
TARRAGONA

El Nàstic va trencar la ratxa de triomfs de la pretemporada després d’empatar
contra Las Palmas, el primer rival de segona A amb
què ha jugat. Els grana van

oferir una imatge pobra en
una primera meitat que va
acabar 0-1 gràcies al gol de
Sergio Suárez, que va aprofitar una badada en defensa i una assistència de Vitolo per superar David Valle.
La imatge dels grana va
millorar en la segona part.
Els tarragonins es van envalentir, van controlar la pilota i van generar més perill. D’aquesta manera van
aconseguir l’empat, gràcies
a una doble rematada de
córner que va culminar

Eloy Gila (65’) amb el cap.
La mala notícia del partit va ser la lesió d’Álvaro
Rey, que podria tenir el lligament d’un genoll fracturat i seria baixa de llarga durada. Amb tot, la prioritat
del club, que ha de negociar
amb l’Ajuntament una rebaixa d’uns 100.000 euros
en la subvenció, és incorporar un interior dret i un
central. Un dels preferits és
Mikel Labaka (Real Sociedad), ja que l’Arsenal no vol
cedir Ignasi Miquel.

Berry Powel supera Ruyman, en el partit de presentació
d’ahir al Nou Estadi ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

801175-1040259C

FUTBOL. Els conjunts dirigits per Manolo Márquez i Raúl Longhi van ser superiors a l’Horta i al
Sant Andreu respectivament. Mariano i Tiko Messina van ser els dos jugadors més destacats

El Badalona i l’Espanyol B,
a la final de l’Històrics
Javi Chica
BARCELONA

El Badalona i l’Espanyol B
disputaran aquesta tarda

COMPRO OR
136375-1039866A

FINS 24 € GRAM

OroCat
Truqui gratis
gratis
Truqui

900 282
282 292
292
900
www.orocat.com

la final del 26è Torneig
d’Històrics al camp de la
Verneda. Els dos equips
van saldar amb força comoditat les semifinals que
els enfrontaven amb
l’Horta i el Sant Andreu. El
Badalona va guanyar 3-0
el rival de primera catalana, mentre que el filial periquito va doblegar els andreuencs tot i militar una
categoria per sota (2-0).
La sensació en el primer partit va ser el badaloní Mariano. El jove davanter, que encara està en
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edat juvenil, va marcar els
dos primers gols escapulats, el primer dels quals
de molt bella factura. El
Badalona va sentenciar el
duel mitjançant una rematada a l’interior de
l’àrea petita de Xavi Pelegrí. L’Horta va oposar poca
resistència i només l’atacant Mario va inquietar la
porteria rival amb un fort
xut al pal en el transcurs
del primer temps.
La segona de les semifinals entre el Sant Andreu i
l’Espanyol havia de ser

més igualada, però una
recta final molt bona del filial, amb Tiko Messina
com a principal protagonista repartint dues assistències, va sentenciar el
duel. Els autors dels gols
de l’Espanyol B van ser Kilian i Pirulo. El Sant Andreu, amb Quim Araujo
força desactivat, va produir poc futbol ofensiu, i
no va ser capaç de reduir
les diferències.
La final d’avui serà retransmesa en directe per
Esports 3 (18.30 hores).

El davanter del Badalona Mariano està sent una de les
sensacions del 26è Torneig d’Històrics ■ ORIOL DURAN
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CALENDARI

Jornada 5

Jornada 11

Jornada 17

Jornada 23

29-10-11

10-12-11

21-01-12

07-03-12

14-04-12

FIATC Joventut - Estudiantes
Fuenlabrada - Barça Regal
Bizkaia Bilbao - Múrcia
Cajasol - Assignia Manresa
Gran Canària - Real Madrid
Obradoiro - Alacant
CB Valladolid - Caja Laboral
València - Unicaja
CAI - Lagun Aro

Estudiantes - Real Madrid
Assignia Manresa - Alacant
Múrcia - Caja Laboral
Barça Regal - Unicaja
FIATC Joventut - Lagun Aro
Fuenlabrada - CAI
Bizkaia Bilbao - València
Cajasol - CB Valladolid
Gran Canària - Obradoiro

Estudiantes - Alacant
Real Madrid - Caja Laboral
Assignia Manresa - Unicaja
Múrcia - Lagun Aro
Barça Regal - CAI
FIATC Joventut - València
Fuenlabrada - CB Valladolid
Bizkaia Bilbao - Obradoiro
Cajasol - Gran Canària

Estudiantes - Fuenlabrada
FIATC Joventut - Bizkaia Bilbao
Barça Regal - Cajasol
Múrcia - Gran Canària
Assignia Manresa - Obradoiro
Real Madrid - CB Valladolid
Alacant - València
Caja Laboral - CAI
Unicaja - Lagun Aro

Estudiantes - Gran Canària
Cajasol - Obradoiro
Bizkaia Bilbao - CB Valladolid
Fuenlabrada - València
FIATC Joventut - CAI
Barça Regal - Lagun Aro
Múrcia - Unicaja
Assignia Manresa - Caja Laboral
Real Madrid - Alacant

Jornada 6

Jornada 12

Jornada 18

Jornada 24

Jornada 30

05-11-11

17-12-11

28-01-12

10-03-12

21-04-12

Del 17 de maig al 16 de juny

Estudiantes - CAI
Lagun Aro - València
Unicaja - CB Valladolid
Caja Laboral - Obradoiro
Alacant - Gran Canària
Real Madrid - Cajasol
Assignia Manresa - Bizkaia Bilbao
Múrcia - Fuenlabrada
Barça Regal - FIATC Joventut

Obradoiro - Estudiantes
CB Valladolid - Gran Canària
València - Cajasol
CAI - Bizkaia Bilbao
Lagun Aro - Fuenlabrada
Unicaja - FIATC Joventut
Caja Laboral - Barça Regal
Alacant - Múrcia
Real Madrid - Assignia Manresa

València - Estudiantes
CB Valladolid - CAI
Obradoiro - Lagun Aro
Gran Canària - Unicaja
Cajasol - Caja Laboral
Bizkaia Bilbao - Alacant
Fuenlabrada - Real Madrid
FIATC Joventut - Assignia Manresa
Barça Regal - Múrcia

Unicaja - Estudiantes
Lagun Aro - Caja Laboral
CAI - Alacant
València - Real Madrid
CB Valladolid - Assignia Manresa
Obradoiro - Múrcia
Gran Canària - Barça Regal
Cajasol - FIATC Joventut
Bizkaia Bilbao - Fuenlabrada

Real Madrid - Estudiantes
Alacant - Assignia Manresa
Caja Laboral - Múrcia
Unicaja - Barça Regal
Lagun Aro - FIATC Joventut
CAI - Fuenlabrada
València - Bizkaia Bilbao
CB Valladolid - Cajasol
Obradoiro - Gran Canària

Jornada 1

Jornada 7

Jornada 13

Jornada 19

Jornada 25

Jornada 31

08-10-11

12-11-11

28-12-11

04-02-12

17-03-12

25-04-12

Estudiantes - València
CAI - CB Valladolid
Lagun Aro - Obradoiro
Unicaja - Gran Canària
Caja Laboral - Cajasol
Alacant - Bizkaia Bilbao
Real Madrid - Fuenlabrada
Assignia Manresa - FIATC Joventut
Múrcia - Barça Regal

Cajasol - Estudiantes
Gran Canària - Bizkaia Bilbao
Obradoiro - Fuenlabrada
CB Valladolid - FIATC Joventut
València - Barça Regal
CAI - Múrcia
Lagun Aro - Assignia Manresa
Unicaja - Real Madrid
Caja Laboral - Alacant

Múrcia - Estudiantes
Barça Regal - Assignia Manresa
FIATC Joventut - Real Madrid
Fuenlabrada - Alacant
Bizkaia Bilbao - Caja Laboral
Cajasol - Unicaja
Gran Canària - Lagun Aro
Obradoiro - CAI
CB Valladolid - València

Estudiantes - Barça Regal
Múrcia - FIATC Joventut
Assignia Manresa - Fuenlabrada
Real Madrid - Bizkaia Bilbao
Alacant - Cajasol
Caja Laboral - Gran Canària
Unicaja - Obradoiro
Lagun Aro - CB Valladolid
CAI - València

Estudiantes - Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada - Cajasol
FIATC Joventut - Gran Canària
Barça Regal - Obradoiro
Múrcia - CB Valladolid
Assignia Manresa - València
Real Madrid - CAI
Alacant - Lagun Aro
Caja Laboral - Unicaja

Estudiantes - Obradoiro
Gran Canària - CB Valladolid
Cajasol - València
Bizkaia Bilbao - CAI
Fuenlabrada - Lagun Aro
FIATC Joventut - Unicaja
Barça Regal - Caja Laboral
Múrcia - Alacant
Assignia Manresa - Real Madrid

Jornada 2

Jornada 8

Jornada 14

Jornada 20

Jornada 26

Jornada 32

12-10-11

19-11-11

03-01-12

11-02-12

24-03-12

28-04-12

Barça Regal - Estudiantes
FIATC Joventut - Múrcia
Fuenlabrada - Assignia Manresa
Bizkaia Bilbao - Real Madrid
Cajasol - Alacant
Gran Canària - Caja Laboral
Obradoiro - Unicaja
CB Valladolid - Lagun Aro
València - CAI

Estudiantes - Caja Laboral
Alacant - Unicaja
Real Madrid - Lagun Aro
Assignia Manresa - CAI
Múrcia - València
Barça Regal - CB Valladolid
FIATC Joventut - Obradoiro
Fuenlabrada - Gran Canària
Bizkaia Bilbao - Cajasol

Estudiantes - CB Valladolid
València - Obradoiro
CAI - Gran Canària
Lagun Aro - Cajasol
Unicaja - Bizkaia Bilbao
Caja Laboral - Fuenlabrada
Alacant - FIATC Joventut
Real Madrid - Barça Regal
Assignia Manresa - Múrcia

CAI - Estudiantes
València - Lagun Aro
CB Valladolid - Unicaja
Obradoiro - Caja Laboral
Gran Canària - Alacant
Cajasol - Real Madrid
Bizkaia Bilbao - Assignia Manresa
Fuenlabrada - Múrcia
FIATC Joventut - Barça Regal

Caja Laboral - Estudiantes
Unicaja - Alacant
Lagun Aro - Real Madrid
CAI - Assignia Manresa
València - Múrcia
CB Valladolid - Barça Regal
Obradoiro - FIATC Joventut
Gran Canària - Fuenlabrada
Cajasol - Bizkaia Bilbao

Assignia Manresa - Estudiantes
Real Madrid - Múrcia
Alacant - Barça Regal
Caja Laboral - FIATC Joventut
Unicaja - Fuenlabrada
Lagun Aro - Bizkaia Bilbao
CAI - Cajasol
València - Gran Canària
CB Valladolid - Obradoiro

Jornada 3

Jornada 9

Jornada 15

Jornada 21

Jornada 27

Jornada 33

15-10-11

26-11-11

07-01-12

25-02-12

31-03-12

02-05-12

Fuenlabrada - Estudiantes
Bizkaia Bilbao - FIATC Joventut
Cajasol - Barça Regal
Gran Canària - Múrcia
CB Valladolid - Real Madrid
València - Alacant
Obradoiro - Assignia Manresa
CAI - Caja Laboral
Lagun Aro - Unicaja

Bizkaia Bilbao - Estudiantes
Cajasol - Fuenlabrada
Gran Canària - FIATC Joventut
Obradoiro - Barça Regal
CB Valladolid - Múrcia
València - Assignia Manresa
CAI - Real Madrid
Lagun Aro - Alacant
Unicaja - Caja Laboral

Estudiantes - Assignia Manresa
Múrcia - Real Madrid
Barça Regal - Alacant
FIATC Joventut - Caja Laboral
Fuenlabrada - Unicaja
Bizkaia Bilbao - Lagun Aro
Cajasol - CAI
Gran Canària - València
Obradoiro - CB Valladolid

Estudiantes - FIATC Joventut
Barça Regal - Fuenlabrada
Múrcia - Bizkaia Bilbao
Assignia Manresa - Cajasol
Real Madrid - Gran Canària
Alacant - Obradoiro
Caja Laboral - CB Valladolid
Unicaja - València
Lagun Aro - CAI

Estudiantes - Cajasol
Bizkaia Bilbao - Gran Canària
Fuenlabrada - Obradoiro
FIATC Joventut - CB Valladolid
Barça Regal - València
Múrcia - CAI
Assignia Manresa - Lagun Aro
Real Madrid - Unicaja
Alacant - Caja Laboral

CB Valladolid - Estudiantes
Obradoiro - València
Gran Canària - CAI
Cajasol - Lagun Aro
Bizkaia Bilbao - Unicaja
Fuenlabrada - Caja Laboral
FIATC Joventut - Alacant
Barça Regal - Real Madrid
Múrcia - Assignia Manresa

Jornada 4

Jornada 10

Jornada 16

Jornada 22

Jornada 28

Jornada 34

22-10-11

03-12-11

14-01-12

03-03-12

07-04-12

05-05-12

Estudiantes - Lagun Aro
Unicaja - CAI
Caja Laboral - València
Alacant - CB Valladolid
Real Madrid - Obradoiro
Assignia Manresa - Gran Canària
Múrcia - Cajasol
Barça Regal - Bizkaia Bilbao
FIATC Joventut - Fuenlabrada

Estudiantes - Unicaja
Caja Laboral - Lagun Aro
Alacant - CAI
Real Madrid - València
Assignia Manresa - CB Valladolid
Múrcia - Obradoiro
Barça Regal - Gran Canària
FIATC Joventut - Cajasol
Fuenlabrada - Bizkaia Bilbao

Gran Canària - Estudiantes
Obradoiro - Cajasol
CB Valladolid - Bizkaia Bilbao
València - Fuenlabrada
CAI - FIATC Joventut
Lagun Aro - Barça Regal
Unicaja - Múrcia
Caja Laboral - Assignia Manresa
Alacant - Real Madrid

Lagun Aro - Estudiantes
CAI - Unicaja
València - Caja Laboral
CB Valladolid - Alacant
Obradoiro - Real Madrid
Gran Canària - Assignia Manresa
Cajasol - Múrcia
Bizkaia Bilbao - Barça Regal
Fuenlabrada - FIATC Joventut

Alacant - Estudiantes
Caja Laboral - Real Madrid
Unicaja - Assignia Manresa
Lagun Aro - Múrcia
CAI - Barça Regal
València - FIATC Joventut
CB Valladolid - Fuenlabrada
Obradoiro - Bizkaia Bilbao
Gran Canària - Cajasol

Estudiantes - Múrcia
Assignia Manresa - Barça Regal
Real Madrid - FIATC Joventut
Alacant - Fuenlabrada
Caja Laboral - Bizkaia Bilbao
Unicaja - Cajasol
Lagun Aro - Gran Canària
CAI - Obradoiro
València - CB Valladolid

ACB
2011/2012
LLIGA

Del 8 d
d’octubre
octubre al 5 de m
maig

COPA
Del 15 al 18 de febrer

PLAY-OFF
Montañés pot alçar un
altre trofeu ■ EFE

Montañés, finalista a
Kitzbühel. Albert
Montañés va eliminar
Juan Ignacio Chela
(6-2 i 7-5), número u
del torneig de Kitzbühel, i avui jugarà la final contra l’holandès
Robin Haase, que va
batre João Souza (6-1,
7-6 i 6-4). ■ EL9

Andreu Plaza, al
Barça B Alusport.
L’extècnic del Marfil
Santa Coloma passa a
dirigir el filial
blaugrana, que milita a
segona divisió
(l’anterior divisió de
plata), a banda de
fer-se càrrec de la
direcció tècnica del
planter. ■ EL 9

Asafa Powell,
absent. L’atleta
Jamaicà, gran atracció
dels 100 m del míting
de Londres, dotzena
cita de la Lliga del
Diamant, va ser baixa
d’última hora per unes
molèsties als
abductors. Un altre
jamaicà, Yohan Blake,
va ser el vencedor
amb 9.95. En els 800
metres, David Rudisha
va superar Abubaker
Kaki amb una gran
marca: 1:42.91. ■ EL 9

385630-1039874J
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La crisi de l’esport tarragoní. Hi haurà un únic equip professional a la
ciutat, jugarà a LEB Or, al pavelló del Serrallo, i l’entrenador serà Berni Álvarez

BREUS

El CBT i l’ADT arriben a un
acord històric per al bàsquet
Rafa Marrasé

El SPiSP jugarà
a 1a catalana el
curs que ve

TARRAGONA

Al final hi va haver acord
entre el CBT i l’ADT. Una
entesa històrica entre dos
clubs rivals de fa quatre
anys (arran de l’arribada
de l’ADT al professionalisme) i que havien mantingut moltes discrepàncies
fins ara. Finalment, hi
haurà un sol equip professional, jugarà a LEB Or, al
pavelló del Serrallo, i l’entrenarà Berni Álvarez. Encara no se sap quin nom
tindrà, tot i que “durà el
nom de la ciutat segur”, va
dir el president del CBT
Sergi Bru, però ni tan sols
es va aclarir de quin color
seria la samarreta. “Falta
acabar de tancar alguns
detalls, però no hi ha grans
discrepàncies”, va dir Bru.
En tot cas, aquests detalls
no trencaran l’acord que,
segons el president de
l’ADT, Robert Hernández,
“està ratificat, però no
signat”.
Amb la creació d’aquest
nou equip, l’ADT com a tal,
segons el màxim dirigent
del club de Torreforta, jugarà a la “tercera catalana”, tot i que aquest punt

—————————————————————————————————

Sergi Bru i Robert Hernández al consistori ■ S. CASADO

encara s’està negociant.
De fet, no es va voler explicar qui presidirà l’equip,
tot i que dies abans ja s’havia parlat d’una junta gestora, en la qual el CBT tindria més presència.
L’acord arriba un cop
solucionat l’apartat econòmic. Els 400.000 euros
que oferia l’Ajuntament
eren del tot insuficients,
però ara s’ha trobat una

via de finançament mitjançant patrocinadors privats (de fet, les dues parts
aportaran ingressos dels
seus propis patrocinadors) tot i que se n’esperen
de nous. Ningú va voler
parlar de xifres, però es
creu que seran necessaris
100.000 euros més per fer
un projecte viable i competitiu en la segona categoria
del bàsquet estatal.

El Sant Pere i Sant Pau
va celebrar ahir una assemblea extraordinària
de socis en què es va decidir que abandonava
completament el vòlei
professional. L’equip,
doncs, jugarà el curs que
ve a primera catalana
exclusivament amb jugadors amateurs, tal
com va proposar la junta
gestora, que té la prioritat d’eixugar el deute de
125.000 euros que té
amb els proveïdors en
els pròxims dos anys,
amb la subvenció de
200.000 euros anuals
que rep de l’Ajuntament.
D’altra banda, el club farà front als 400.000 euros que deu als bancs en
els pròxims vuit anys.
“La prioritat és eixugar
el deute, mantenir la base i tenir un equip no
professional”, va afirmar
el portaveu de la junta
gestora, Martín Pilar.

Volta a Burgos. El Movistar va guanyar la cronometrada
per equips i Purito manté el lideratge ■ SANTI OTERO/EFE

Els Movistar assetgen el
català Joaquim Rodríguez
Burgos. Els ciclistes del Movistar van volar ahir en la

cronometrada per equips corresponent a la tercera
etapa de la volta a Burgos, que continua liderant el
català Joaquim Rodríguez (Katuixa). El conjunt espanyol va necessitar menys de deu minuts (9:54) per
recórrer els 11,6 km contra el rellotge, mentre que el
Katuixa de Purito va quedar a deu segons. El català
haurà de defensar el lloc d’honor en les dues etapes
que queden. Les amenaces principals són Sergio
Pardilla, David López i Pablo Lastras, del Movistar,
que són a menys de deu segons. Samuel Sánchez
(Euskaltel) és cinquè, a 21 segons.■ EL 9

Els últims bitllets per als
mundials d’atletisme, en joc
Barcelona. Més d’un centenar d’atletes catalans competeixen avui i demà en el campionat estatal que es fa
a Màlaga i que acabarà de definir la llista de convocats
per als mundials de Daegu (del 27 d’agost al 4 de setembre). Les proves de mig fons centren bona part de
l’interès per la gran competència que hi ha, sobretot
en els 3.000 m obstacles masculí, amb cinc corredors
amb mínima A entre els quals sobresurt Àngel Mullera. Pel que fa als 1.500 m femení, l’absència de Nuria
Fernández, que s’ha decantat pels 800 m, fa que augmentin les possibilitats de Natàlia Rodríguez.■ EL 9

801175-1040127C
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CICLISME ADAPTAT
NATACIÓ SINCRONITZADA

La sincronitzada catalana
domina els campionats
d’Espanya
❍ El CN Kallipolis i el
CN Granollers han
pujat a tots els podis
d’Espanya d’aquesta
temporada. Els dos
clubs que nodreixen
majoritàriament a la
selecció estatal absoluta, a més de tenir
medallistes mundials El CN Kallipolis i el CN Granollers són els clubs que
com Andrea Fuentes, nodreixen majoritàriament a la selecció estatal absoluta.
Ona Carbonell, Clara Basiana, campió al Campionat d’EsPaula Klamburg, Irene Mon- panya infantil.
Pel què fa a l’altre club catrucchio i Cristina Salvador,
també tenen títols de campio- talà dominador de la sincro a
nes, subcampiones i terceres tot l’estat, el CN Kallipolis, s’ha
posicions en els campionats proclamat campió d’Espanya
absolut d’hivern i tercer al
d’Espanya.
El CN Granollers és campió Campionat d’Espanya absolut
d’Espanya júnior i subcampió d’estiu, és també campió d’Esabsolut al Campionat d’Es- panya aleví d’estiu i subcampanya d’estiu. També és sub- pió d’Espanya júnior i juvenil.
campió d’Espanya aleví tant També va ser tercer al podi del
d’estiu com d’hivern i sub- Campionat d’Espanya infantil.

Juanjo Méndez i Raquel Acinas,
campió i subcampiona del món
de persecució
❍ Els Campionats del Món de
ciclisme paralímpic van deixar
dues medalles per als representants catalans. Els dos membres
del Catalunya Track, Juanjo
Méndez i Raquel Acinas, van
pujar al podi de la persecució
en les seves categories per recollir l’or i l’argent respectivament.
Per a Juan José Méndez es
tractava del primer títol mundial en pista després d’una trajectòria plena de podis en grans
competicions. El català va marcar un 4’11’’ per superar en el
tram final de la competició el
sud-africà Nel Jaco. Per la seva
part, Raquel Acinas pujà fins a
la segona plaça del podi superada només per Allinson Jones.
Ambdós van competir també a
les proves més intenses: la del
quilòmetre, en el cas de Mén-

Méndez i Acinas, amb els seus companys als campionats del món.

dez, on va ser cinquè, i la dels
500 metres, en el cas d’Acinas,
que va ser quarta.
El tàndem format per Cris-

tian Vengé i David Llauradó no
va poder optar al podi de la persecució degut a una caiguda a la
final B.

PITCH&PUTT

BITLLES CATALANES

L’equip del HCP 1 guanya
matemàticament el campionat de
Catalunya per equips

Les bitlles catalanes, en el Festival
Europeu de Jocs Tradicionals

❍ El camp del Tennis Mora, a
Sant Andreu de Llavaneres,
va ser l’escenari escollit el
passat cap de setmana per
disputar la darrera prova del
Campionat de Catalunya per
equips de la Federació Catalana de Pitch&Putt 2011de
primera divisió. Els quatre
equips capdavanters de la
classificació acumulada,
Franciac, HCP1, Gualta Point
i Can Rafel, tenien tots la
possibilitat de guanyar la
prova i el campionat. Els nervis, però, varen ser determinants, ja que un seguit d'imprecisions varen fer que el
Vallromanes se situés com a
primer classificat provisional
de la prova amb 11 cops sota
par, a falta dels partits ajornats degut a la intensa pluja
del passat dissabte.

L'equip del HCP 1 celebrant la victòria.

L'equip del HCP 1 aconseguia la tercera posició provisional a la prova, però el
marge respecte als seus rivals
més directes a la classificació
acumulada fa que s'hagi proclamat matemàticament
guanyador del Campionat de
Catalunya per equips 2011,
tot i que encara queden quatre equips pendents de disputar el seu partit.
UFECtv ofereix al seu web
(www.ufec.tv) un reportatge
d’aquesta sisena prova del
campionat català.
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❍ La localitat francesa de Mauvezin va acollir, a finals de juny,
el Festival Internacional de Jocs
Tradicionals 2011 i l’Assemblea
General de l'Associació Europea
de Jocs i Esports Tradicionals
(AEJST), on hi van participar un
centenar de representants de
jocs tradicionals europeus i
centreamericans.
Al igual que en les passades
edicions, la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling (FCBB) va
ser present en els diferents actes
que van organitzar l’AEJST juntament amb l’entitat amfitriona
d’aquesta edició, la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du Gers.
Durant el festival, els representants de la FCBB, Abel Sensarrich, vicepresident, i Toni Solé,
director de competicions de bitlles, van establir un acord de

La Federació Catalana va fer una demostració de com s’hi juga.

col·laboració amb el Comitè Nacional Quilles au Maillet, un esport molt semblant a les bitlles
catalanes que forma part de la
Fédération Française de Bowling
et Sport de Quilles (FFBSQ) amb
l’objectiu de sumar esforços per

a la competició internacional de
bitlles catalanes, el bowling six.
També van donar a conèixer el
joc fent demostracions de com
s'hi juga i van lliurar un joc de
bitlles catalanes als organitzadors de la trobada.
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BÀSQUET

Bon paper dels equips catalans en els campionats
d’Espanya de clubs júnior, cadet i infantil
❍ Fins a 18 equips catalans van
participar en els Campionats
d'Espanya de clubs de categoria
júnior, cadet i infantil organitzats
per la Federación Española de Baloncesto (FEB). Catalunya va tornar a ser la federació amb més
equips representats seguit de Canàries, amb 17, i Madrid, amb 16.
En categoria júnior, en nois, el
FC Barcelona es va proclamar
campió d’Espanya en superar en
una final catalana el Joventut de
Badalona (64-59), mentre que el
Cat. Occident Manresa va ocupar
la 12a posició. En noies, el Grupo
Consultoria CBF Sarrià i el Platges de Mataró es van enfrontar
en el partit pel 3r i 4t lloc amb
victòria final per a les del Sarrià

El Platges de Mataró, campiones júnior de Catalunya, van acabar quartes a l’Estatal.

(68-62). El Femení Sant Adrià va
ser 15è classificat.
En categoria cadet, també en
nois, el FC Barcelona i el Joven-

tut de Badalona van protagonitzar la final del Campionat, però
en aquest cas el campionat va
ser per als verd-i-negres per 62-

69. El Cat. Occident Manresa va
acabar en 17a posició. En noies,
el Platges de Mataró va fer-se
amb la medalla de bronze mentre que el Grupo Consultoria
CBF Sarrià va ocupar la 13a posició i la Unió Bàsquet Sant Adrià,
la 24a posició.
En categoria infantil, el Joventut de Badalona també va ser el
campió masculí en derrotar a la
final a l’Asefa Estudiantes per 6171. La 5a posició va ser per al Lab.
Nupel Sant Josep i la 18a, per al
100x100 Basket Avinyó. En noies,
el millor equip català va ser el CB
Granollers, que va finalitzar en 6a
posició, seguit del Femení Sant
Adrià, 8è, i del Reus Deportiu
Arròs Montsià, 18è.

CORFBOL

MOTOCICLISME

La selecció catalana passa
l’estiu preparant el mundial

Les 24 Hores de Ciclomotors
Vall del Tenes estrenen
internacionalitat

❍ Des de començaments de
juliol, la selecció catalana absoluta de corfbol treballa pensant en el proper Campionat
del Món, que es jugarà a Shaoxing (Xina) del 27 d’octubre al
5 de novembre.
El cos tècnic del combinat
català, dirigit per l’entrenador
Tilbert la Haye, ha començat el
projecte convocant 22 jugadors. Al llarg de l’estiu es realitzaran dos
fases d’entrenament per tal
d’escollir els 14 jugadors que
definitivament defensaran la
samarreta de Catalunya al
Mundial. El ritme de treball és
intens i ja en la primera fase,
els jugadors han fet tres o quatre sessions d’entrenament
setmanals. A partir de mitjans
d’aquest mes, s’obre la segona
fase de preparació que clourà
el 9,10 i 11 de setembre amb la
celebració del Torneig 4 Nacions, que servirà com a test
per veure l’estat de la selecció.
Els preseleccionats inicialment han estat Sergi Gabriel
del CEVG; Alexis Escardibul,
Xavi Blàzquez, Jose Luis Jura-

Les fases d’entrenament serviran per
escollir els 14 jugadors que
participaran en el Mundial.

do, Laia Rosa i Miriam González de l’Assessoria Vallparadís;
Javi Navarro, Albert Parrón,
Berta Alomà, Mireia Figuera i
Núria Ventura del KC Sant Cugat; Albert Camprubí, Irene Figueroa i Elena Sànchez del CK
Castellbisbal; Óscar Hernàndez, Xavi Vidal, Montse Cortés,
Raquel Varela, Marta Flores i
Vanesa Viana del CK Vacarisses, i Jose M.Álvarez i Marc
Castillo del Multiópticas Isis
Montcada.
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❍ L’Associació Esportiva Grup
24 Hores presenta aquest any
importants novetats en la 32ª
edició de les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors Vall del
Tenes, que se celebrarà del 2 al
4 de setembre a Lliça d’Amunt
(Vallès Oriental).
La novetat més important és
que la prova es converteix oficialment en Internacional, després que la passada edició ja
comptés amb la participació
d’alguns equips estrangers. Des
de fa mesos, equips procedents
d’Itàlia, Holanda i França han
mostrat el seu interès per estar
presents en aquesta cursa i donar-li un caire totalment internacional. La temporada va
comptar amb la participació de
170 pilots, repartits en 43
equips, que van confirmar la
gran acollida que té aquesta
prova de resistència.
Una altra novetat a destacar
és la creació de la nova web
(www.24hores.cat), motivada
pel gran augment en el nombre

BREUS
UFECtv

Properes emissions
El Campionat d’Espanya
infantil d’eslàlom de
piragüisme, la prova del
Campionat del Mediterrani de
velocitat al circuit Parcmotor
Castellolí i els reportatges de
les joves promeses catalanes
del billar, Antonio Montes, i
del futbol americà, Jordi
Brugnani.

TENNIS

David Estruch, campió
de l’ITF Futures de
Gandia
El tennista valencià del CT de
La Salut, David Estruch, es va
proclamar campió de l’ITF
Futures disputat a la localitat
valenciana de Gandia, una
prova dotada amb 10.000$
en premis que es va jugar en
pistes de terra batuda.
Estruch, tercer cap de sèrie,
va derrotar a la final
l’australià Matt Reid, quart
favorit, per 7/5 i 6/4. Aquest
és el segon títol de la
temporada per a Estruch, que
ja havia aconseguit guanyar
l’ITF Futures del TC Badalona
en derrotar a Pedro Clar.

BÀSQUET A CAVALL

Els jugadors catalans,
campions d’Europa
cadet

La passada edició ja va comptar amb la
participació d’equips estrangers.

de visites i per la voluntat d’oferir nous serveis i adaptada als
requeriments de les noves xarxes socials.
El reglament i les condicions
de participació es poden trobar
a la web www.24hores.cat i el
període d’inscripció està obert
fins el proper 19 d’agost a les
18.00 h.

La Selecció Espanyola de
bàsquet a cavall en categoria
cadet es va proclamar
campiona d’Europa de la
categoria després d’haver
estat la millor en el
Campionat que es va celebrar
el passat cap de setmana a
Polònia. L’equip espanyol, que
estava conformat
íntegrament per jugadors
catalans, va imposar-se
després d’un triple empat a
la classificació que es va
decantar pel millor golaverage dels espanyols.

| 51

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 6 D’AGOST DEL 2011

● 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

● 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.

(Comajuan Finques). Ref. 117597.16823

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

IMMOBILIÀRIES

(Comajuan
117597.140829

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

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

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

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

Finques).

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.

Ref.

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

VENDES

Finques).

Finques).

Ref.

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

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

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).

● 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

Ref.

Finques).

Ref.

● ARENYS DE MAR nau en
venda de 1.200 m 2 amb 9 m
d’alçada, ideal per a magatzem, amb accés per a camions
i molt bones comunicacions.
Ref. R4234
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141109

Finques).

Ref.

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

LOCALS i NEGOCIS

(Comajuan
117597.120326

NAUS INDUSTRIALS

(Comajuan
117597.141262

Finques).

Ref.

● MARESME Les millors naus
en venda i lloguer de 300 m2,
500 m2, 1.000 m2 fins a 4.000
m2 Ref. 2935
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141036

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 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 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).

● 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

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial en
venda de 367m2, diàfana amb
llum natural, al costat de la
sortida C-32. Accès peatonal i
per furgonetes. Amb oficines i
instal.lació elèctrica.Comajuan
Finques. Ref. 3720
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141053

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 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

● MATARÓ nau industrial en
venda d’obra nova de 1.130 m2
en planta baixa + altell de 8 m,
diàfana i amb molta llum natural, façana en via d’accés principal a Mataró, al costat sortida
C-32. Pati de 1.300 m2 per càrrega i descàrrega de tràilers.
Ref. 3334
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.130774

Finques).

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).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

(Comajuan Finques). Ref. 117597.40775

(Comajuan
117597.141272

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

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

(Comajuan
117597.140833

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141273

Finques).

Finques).

● 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

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda de 100 m2 amb entresolat i zona de càrrega - descàrrega. Ref. 10-3386
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.136075

OFICINES i DESPATXOS

Ref.

Ref.

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.

● MATARÓ centre, plaça de
pàrquing en venda. Ref. 3507
☎ 93 798 00 50
Finques).

Ref.

PISOS NOUS
● MATARÓ Centre Planta baixa d’obra nova de 63m2 amb 2
habitacions, 2 banys, cuina i
sala d’estar mejador. Molta
llum i amb acabat de qualitat.
Parking i traster opcional. Ref.
3877
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141060

Finques).

Ref.

● 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

(Comajuan
117597.141251

Finques).

Ref.

● ARGENTONA Baró de Viver: pis en venda de 2 hab.,
cuina, menjador, 1 bany, acabats de qualitat, zona residencial tranquil·la a 1 minut dal
centre. Pàrquing opcional. Ref.
R4135
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141089

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

PÀRQUINGS
(Comajuan
117597.140863

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

Finques).

Ref.

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

● 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

● 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.

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

● 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. 117570.134873

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134864

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134871

● 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

● 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. 117570.134868

● 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. 23420
☎ 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.

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134882

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134878

● 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

● 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

● 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. 117570.134877

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

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

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

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

● 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. 117570.138166

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137190

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139542

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

● TARRAGONA 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. 117570.135798

● 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
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139539

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

● TARRAGONA c/ 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

(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

139286/1011953F

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

Anuncis classificats

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

Aquestes targetes
no donen diners,
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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● 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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141763

● 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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134894

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

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

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141177

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141296

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

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

APARTAMENTS
● 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

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ 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

(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 amb vistes al parc central,
molt lluminós, d’una habitació,
saló-menjador amb cuina americana i terrassa. Ref. R 4227
☎ 93 798 00 50
Finques).

Ref.

● 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.

● TARRAGONA Part baixa,
ampli apartament d’1 hab.,
menjador amb cuina americana, moblat i equipat. Reformat.
Ascensor. Preu 500 E/mes.
Ref. TA019.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139547

(Comajuan
117597.141238

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● MATARÓ Local industrial comercial de lloguer de 350 m2
en planta baixa amb àmplia
façana per exposició Ref. 3905
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141062

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial en
lloguer, sup. 500 m 2., dins el
nucli urbà, ben situat, apte
també per a oficines. Ref. 3953
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141065

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local industrial en
lloguer de 350m 2 en planta
baixa + 60m 2 de pati. Ref. R
4208
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141257

Finques).

Ref.

● MATARÓ -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
117597.140816

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
(Comajuan
117597.139687

Finques).

Ref.

● MATARÓ Pla d’en Boet Local industrial en lloguer de 492
m 2. en planta semi-sòtan. a
peu d’autopista. Ref. R 4255
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141266

Finques).

Ref.

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.140819

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.

(Comajuan
117597.141234

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
obra nova en lloguer de 790m2
amb bons accessos i
excel.lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de
700m2. Ref. R 3657
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141233

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
117597.141243

Finques).

Finques).

Ref.

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 m 2.
Ben comunicat. Ref. 30131
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140824

Finques).

Ref.

NAUS INDUSTRIALS
● ARGENTONA nau industrial
de lloguer de 622 m 2 , amb
montacàrregues, molta llum
natural, pati amb zona de càrrega i descàrrega, accés per a
camions, aparcament, magnífiques comunicacions. Ref.
4031.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
Finques).
Ref.
117597.140854

● CABRERA DE MAR nau de
lloguer de 780 m2 molt ben situada, molt comercial. Ref.
R4247
☎ 93 798 00 50

● 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

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 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
117597.141286

Ref.

(Comajuan
117597.141287

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
d’obra nova de lloguer de
1.400m2 dividits en tres plantes. Muntacàrregues de 3.000
kg de grans dimensions. Molta
llum i fent cantonada. Preu per
consultar. Ref. 9-3465
☎ 93 798 00 50

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

Finques).

(Comajuan
117597.141239

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.
R4309
☎ 93 798 00 50

● ARGENTONA nau de 540
m2 en dues plantes amb pati
de 475 m2. Molt bona comunicació, accés autopistes C-32 i
C-60. Ref. 3972
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.139727

(Comajuan
117597.141240

(Comajuan
117597.140852

(Comajuan
117597.141116

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● CABRILS nau industrial de
lloguer de 500 m2 i entresolat
amb despatxos de 100 m2, 2
banys, accés per a camions.
Ref. R4108
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141082

Finques).

Ref.

● MARESME Nau Industrial
en lloguer de 535 m 2 amb 6
places d’aparcament. Molt bona presència i facil carga i descarga. Ref. R 4014
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141244

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141043

(Comajuan
117597.140857

Finques).

Finques).

Ref.

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
(Comajuan
117597.138995

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial de
lloguer de 600 m2. Molta llum
natural i ben comunicada amb
autopistes. Fàcil càrrega i
descàrrega. Ref. 3933
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140853

Finques).

Ref.

● MATARÓ local industrial de
lloguer de 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.

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139548

● MATARÓ nau industrial de
lloguer de 360 m 2 en planta
baixa + altell per a oficines,
porta d’entrada per càrrega i
descàrrega, alçada 4 m. Ref.
3770
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140840

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial de
lloguer de 170 m2 en soterrani,
accés per rampa, diàfan i amb
zona d’aparcament. Ref.
R4015
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141075

Finques).

Ref.

Finques).

Ref.

● 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

● TARRAGONA l’Arrabassada, pis de 120 m 2, 3 hab., 1
suite, 2 banys complets, menjador amb accés a terrassa,
calef., a/c i pàrquing inclòs.
Preu 750 E/mes. Ref. TA643.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139546

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

● 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

● 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

● 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

(Comajuan
117597.140847

Finques).

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).

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134890

● TARRAGONA zona mercat,
pis reformat de 3 hab., sense
mobles, menjador amb cuina
americana equipada, a/c, ascensor, parquet. Preu 550
E/mes. Ref. TA046.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139549

● 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.

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

OFICINES i DESPATXOS
● BARCELONA Av. Meridiana
(«M» Sagrera), 70 m2.
400 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34

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

SERVEIS

(Finques Lafont). Ref. 130746.141186

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

PISOS OCASIÓ

SERVEIS

● BARCELONA Mare de Déu
del Port- Mineria. Buit. 3 hab.
600 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141298

● BARCELONA Berlín - Pl.
Centre, buit, 4 hab., exterior,
pàrquing inclòs.
820 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141766

● BARCELONA Clot - c/San
Juan de Malta - Edison. Sense
mobles, 2 hab.
550 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708
● BARCELONA Marina-Caspe buit, 3 hab., exterior.
620 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141744

● BARCELONA Roger de
Flor-Mallorca Sense mobles, 3
hab., pàrquing inclòs.
1.000 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708

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

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

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

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

● RECIÉN DIVORCIADA.
Atractiva. Rica. Busco sexo.
Pago yo.
☎ 636 366 297
Ref. 0.5038754

(Finques Lafont). Ref. 130746.141775

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

TAROT
● ¿TIENES PROBLEMAS?
Visas económicas.
☎ 951 987 812
Ref. 0.5038773

ALTRES
● LA FRANÇA. Màxima discreció. De 45 E a 100 E. Pàrquing pròpi gratuït. No ni ha límit ni recàrrec per temps. C/ La
França Xica, 40.
☎ 93 423 14 17 www.lafransa.com
Ref. 0.5038764

● 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
Ref. 0.5038763

● 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
Ref. 0.5038762

TAROT

MARILUZ
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.

132694/982638F

ESOTERISMO
TAROT

ASTROLOGÍA
TRABAJOS
DE
MAGIA

Pl. Puríssima Sang, 3 - 5, local 12 • 43205 REUS (Tarragona)

Tel. 977 772 110 - Móvil 635 900 022
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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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134889

Ref.

(Finques Lafont). Ref. 130746.141776

● 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

(Comajuan
117597.140821

119292-1010866T

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

(Comajuan
117597.141260

LLOGUERS

Finques).

● MATARÓ Local industrial comercial de lloguer de 350 m2
en planta baixa amb àmplia
façana per exposició. Ref. R 93905
☎ 93 798 00 50

(Finques Lafont). Ref. 130746.140781

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134898

(Comajuan
117597.141252

(Comajuan
117597.140823

● 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
● 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

● 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

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141342

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134899

Ref.

(Finques Lafont). Ref. 130746.140790

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

Finques).

Ref.

119292-1040206C

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134895

(Comajuan
117597.141285

Finques).

● 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

119292-1040208J

● 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

● 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

● MARESME Nau en lloguer
de 1.575m 2 en planta baixa.
Alçada 5m, accés per a camions de gran tonatge. Ref. R
3921
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.140822

● 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

119292-1040210C

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138165

(Finques Lafont). Ref. 130746.140928

● 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

● 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

119292-1010867T

● 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

● 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

● BARCELONA Zona Clot c/
Gabriel i Galan. 120 m2
1.400 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141000

● 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

Tarot de les
Prediccions
814287-1019005F

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137188

(Finques Lafont). Ref. 130746.141762

LOCALS i NEGOCIS

119292-1040207C

● 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

● 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

103431-1034860A

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135799

EL PUNT AVUI
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119292-1016195F

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

● 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

|

103431-1021804®

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

806 51 62 00
Preu màx.: 1,18 €/min xarxa fixa; 1,53 €/min xarxa mòbil.
IVA inclòs. Majors de 18 anys.
Der Magier S.L. Apt. de Correus 422. CP 17001 Girona.
Clàusules LOPD i LSSICE a www.textolegal.es
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6

Apunts

Sants

Dissabte

Sixt II. Papa
Just. Nen

6 d’agost del 2011

El temps

avui.elpunt.cat/serveis/eltemps

SURT
6.51 h

CREIXENT
6 agost

NOVA
29 agost

ES PON
21.03 h

PLENA
13 agost

Sorteig 5 d’agost

1005

D

D

100
5

0
101

D
D

1015

100
5

D
D

A
l'Alguer

Ruixats a la tarda al Pirineu
Cel molt ennuvolat o parcialment cobert, tota la jornada, al Pirineu i Prepirineu occidental. A la resta del
territori la nuvolositat s’anirà trencant a partir de mig matí, si bé al vespre tornaran a aparèixer núvols a
l’oest del país. A la tarda s’esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu d’intensitat entre feble i moderada,
localment acompanyats de tempesta. Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes. Al litoral
empordanès començarà a bufar la tramuntana a partir de la nit.
La mar: A la costa Brava i central, de mar arrissada a marejol; a la costa daurada, marejol.
Demà: La inestabilitat continuarà al Pirineu i Prepirineu, amb un cel molt ennuvolat, i s’hi esperen
precipitacions al llarg de la jornada.

Neu

Vent fluix Moderat Fort

Sèrie 039

ESTACIÓ

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

Amposta
Amposta
Banyoles
Banyoles
Barcelona
Barcelona-Barcelona
Berga
Berga-Santuari
de
El Perelló
El
El Vendrell
El
Girona
Girona
La Bisbal d'Empordà
La
La Seu d'Urgell
La
Lleida
Lleida-Raimat
Òdena
Òdena
Olot
Olot
Roses
Roses
Sabadell
Sabadell-Sabadell
- Parc
Tarragona
Tarragona-Tarragona
Tàrrega
Tàrrega
Ulldemolins
Ulldemolins
Vallirana
Vallirana
Vielhae Mijaran
Vielha
Vila-rodona
Vila-rodona
Vilassarde
deMar
Mar
Vilassar
Alacant SP
Alicante,
Andorra SP
Andorra,
Castelló de
Castellon
delalaPlana
Plana
Palmade Mallorca
Palma
Perpinyà SP
Perpinyà,
València SP
València,
Berlín GM
Berlin,
Brussel·les
Brussels,
BE
Londres UK
London,
Madrid SP
Madrid,
París FR
Paris,
Praga EZ
Prague,
Roma IT
Rome,

28.6
31.5
28.8
26.5
26.9
29.7
32.1
32
29.6
31.6
31.2
31.3
30.5
30.7
28.8
31.6
28.4
32.3
24.2
28.9
28.7
30
24
32
29
30
31
22
21
22
34
24
24
31

22.6
0
20.1 2.2
20.1
0
18.1
0
23 0.4
20.4
0
18.1 0.3
19.1
0
16.2 2.5
20.7
0
18.4
0
17.3 24.9
22.2
0
17.4
0
23.1
0
20.1
0
19.2
0
19.6
0
13.9 4.4
18.6
0
21.4
0
23
12
24
22
23
24
16
15
14
19
17
16
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Càlid

Oclús

Fred

número

euros

03.790 sèrie 039 ... 9.000.000
03.790 sèrie addic. .......... 150.000
03.790................................................ 35.000
3.790 ........................................................... 600
790 ................................................................. 60
90 ..................................................................... 6
0 ....................................................................... 3

■ TRIO
Sorteig 5 d’agost

9

0

5

■ SUPER 10
Sorteig 5 d’agost

03
28
45
56

10
31
49
58

15
36
51
60

Diana: 58

20
42
52
63

24
43
53
66

Sorteig 5 d’agost

27 34 38
39 41 43
Complementari

Reintegrament

3

5

6
5+C
5
4
3

Guanyadors

euros

0
2
108
4.929
91.093

0,00
113.323,75
1.049,29
36,40
4,00

■ EUROMILLONES

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

Calitja Boirina Boira Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta maror

Sèries addic. 017, 018, 021, 059, 108

■ BONOLOTO

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

A
Sol Clarianes Núvols alts Ruixats Pluja Ennuvolat Tempesta Pedra

03.790

Temperatures i pluges

Isobàric d’avui
g
al migdia

El joc
■ ONCE

MINVANT
21 agost

Demà

Agapit. Diaca
Jaume. Ermità

Sorteig 5 d’agost

D

Anticicló Depressió

13 14 18
32 34

Estrelles 1

10

■ PRIMITIVA
Sorteig 4 d’agostl

21 22 25
30 44 48
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

No t’has de penedir
de les coses que
has fet amb el cor.
Tothom pot cometre errors, però tu
ho dramatitzes.

Deixa de pensar en
la feina, que avui és
dissabte i el que
has de fer és gaudir
de la família i dels
amics.

A vegades et comportes de manera
egoista en l’amor.
Avui aquesta actitud et portarà complicacions.

Et sentiràs amb
energia per fer
aquells canvis que
creus necessaris
per a les teves relacions personals.

Moment de moviments i sorpreses
en el terreny sentimental. No et precipitis i deixa que tot
surti sense pensar.

Aprofita el dia
d’avui per trucar
aquells amics de
qui fa molt de
temps que no saps
res. Se n’alegraran.

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

No suportes la soledat, però els teus
amics no sempre
poden estar a la teva disposició. Busca
altres recursos.

Sortir amb els
amics pot ser divertit i,a més a més,
necessites oblidarte una mica de la
feina.

Gaudeix del dia
d’avui amb els teus
amics, fent un petit
viatge o un sopar.
Ells també necessiten saber de tu.

Algú que et té embruixa’t i amb qui
tens una amistat a
distància s’aproparà
i et proposarà quelcom.

Aclareix els malentesos i intenta no
començar una petita guerra amb la teva parella. Accepta
que pugui tenir raó.

És un bon moment
per plantejar-te seriosament si el que
estàs fent és el que
desitges de veritat.
Medita-ho bé.
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Reintegrament

38

0

■ 7/39
Sorteig 4 d’agost

04 15 17
19 31 32 36
814287-1033103V

ÀRIES
21/03-20/04

Complementari

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.

Reintegrament

3
Guanyadors

euros

7
0
6
1
5
99
4
1.666
Reint. 16.000

–
17.207,88
115,88
10,00
1,00

|
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Serveis i oci

www.avui.cat/serveis/entreteniments

Efemèrides Jordi Soler / Toni Strubell

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

왘1835. Incendien la fàbrica Bonaplata. De matinada,

왘1162. Mor prop de Gènova el comte de Barcelona Ra-

treballadors de l’empresa de filatures El Vapor de Josep
Bonaplata, a Barcelona, van calar foc a la fàbrica en protesta per la introducció de maquinària moguda amb vapor. Els obrers revoltats es negaven a acceptar la presència d’unes màquines que consideraven competidors deslleials. De fet, la radicalització, adscrita a un moviment
anomenat luddisme, ja havia aparegut a la Gran Bretanya
amb la rebel·lió dels artesans del tèxtil davant la ràpida
introducció de nova maquinària en els centres de treball.
A Catalunya, una part de la societat es resistia a acceptar
aquell canvi tecnològic. / Imatge: www.dipity.com

mon Berenguer IV el Sant, quan anava a entrevistar-se
amb l’emperador Frederic I Barba-roja.
왘1890. Té lloc a la presó d’Auburn (Nova York, EUA) la
primera execució a la cadira elèctrica.
왘1936. Els franquistes afusellen a la serra de Guadarrama (Castella), sense judici previ, Josep Sunyol i Garriga,
polític catalanista i president del FC Barcelona.
왘1945. Els EUA llencen la primera bomba atòmica sobre
el Japó, que arrasa la ciutat d’Hiroshima i causarà
140.000 morts només en les primeres hores.
왘2008. Els militars fan un cop d’estat a Mauritània.

Escacs Joan Segura (10029)

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

Negres juguen i guanyen.
El tema tàctic d’escac al
descobert és molt efectiu
gairebé sempre. Vegem-ne
un bonic exemple en
l’enfrontament entre dos
genis dels escacs. Ivanchuk
- Anand. Reggio Emilia,
1988.

La tira Joan Tharrats

joantharrats@hotmail.com

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

居尯居尷尵 居
屁屃屁 居 屁屃
居尿居 居尳居
居 居屃居屃居
居 层 居 尹
尾局层尼居屄居尻
屄层尴居 尶屄层
尶 尺 居 居尰

Sudoku Nekane Igande

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

NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

NIVELL ALT

Solucions d’ahir

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

Escacs (10028)
1...D8D;
2.D3R - A6TR + ;
3.D1C - DxP + ;
4.D2C - DxD 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 (6.826)

ww.olissip.com

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

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

Horitzontals:
1. Motllures que culminen pedestals i
portes. Pineda. 2. Menestral de la
metal·lúrgia. Tota una jornada en
bicicleta. La respiració de l'Helena. 3.
Persones poc intel·ligents. Sortejant
un xiulet i una pilota. 4. Afirmació
musical. No gens desapercebuda. Fem
servir de la millor manera. 5. Aquí
mateix. Gairebé laic. Aquest, tot s'ho
ensuma. Enmig del tros. 6. Criat de
lliurea. Ens afaita i amb raó. Extens i
molt dilatat. 7. Un parell de corbes.
Venedor d'ostres. Torni a dir o a fer el
mateix de sempre. 8. Segur que ansia
tenir uns quants anys menys. Antics
poetes professionals grecs. La més
baixa. 9. Avet retallat. N'hi ha de futbol
i de fans. Molt bonica de cara. 10.
Repeteix l'operació amb la targeta de
crèdit. Després de la causa. La quimera
de Chaplin. 11. Algun. Avís municipal.
Germana amb molta sort. L'ovella no
era pas ella. 12. De patates o de
gemecs. Patològicament tísic. Enutjarse molt. 13. Teories i doctrines de
diferents autors. Esbandí la roba. 14.
Rostís excessivament amb el sol.
Vigilem amb l'esguard.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Verticals:
1. Drets de cobrar pensions o cànons
anuals. En facis un gra massa. 2.
Derivada de l'oli. Amarada amb vi. 3.
Pedra musical. Dibuixets a l'ordinador.
El setè, el més desitjat. 4. Covin els
ous. Vas grec amb formes animals. Les
dues primeres. Delimiten els actes. 5.
Perxa de saltador. De l'època de l'edat
de la pedra. Lleuger i vaporós. 6. S'està
fent la migdiada amb el bestiar. Motors
engegats a la potència justa. 7.
Comencen l'etapa. Mescla de gasos.
Quin cansament! Pis sense porta. 8.
Nascut a l'Alguer. En dansa, posició
del cos que s'aguanta amb una sola
cama. Cap de Govern. 9. De maneta o
de manubri. Seient parlamentari. Ocell
daurat. 10. Onomatopeia que topa
violentament. Comentarà de cap per
avall. Sèrie de petards que rematen la
festa. 11. Vocal llatina. Ocells. Agafà
por per possibles perills. Entre el jejú
i el cec. 12. Set amics de la Blancaneu.
Delicte contra sa Majestat. Ha parat
ben boig. 13. Modificar la composició.
Escalfaré els ous. 14. Prefix repetitiu.
Estimular amb certs premis. Vers
d'estructura romànica.

NIVELL ALT

Encreuats( (6.463)
)

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

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

R
E
F
O
R
M
I
S
E
L
F
O
S

E
T
O
P
E
I
A
A
C
L
U
C
A

U
N
T
A
T
I
E
N
A
R
C

L L
I A
I
C
A L
P E
E S
J A
A
R E
M
T A
E N
S I

S

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

S E S
A
E
P E R
X O
T I S
I S E
N T S
T E
I S
A X A
C
C
E G S
R A I
B I S
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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

12.00-12.15-16.00

Los pitufos

12.00-17.00-19.15-22.00-00.01

Los pitufos

12.30-16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

12.10-16.15-19.00

12.15

Bébés

14.15

Kung Fu Panda 2

Cirkus Columbia

14.05

La víctima perfecta

Del poder (V.O.S.E)

14.20

Linterna Verde

El fin es mi principio

10.00

Linterna Verde

El hombre de al lado

16.20-18.20-20.20-22.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

12.15-16.40

Templario

12.00-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00
22.00-00.30
12.10-16.00-18.00

16.00-18.05

Los pitufos

12.00-16.00-18.10-20.20-00.45

En un mundo mejor

11.55

Los pitufos

12.15-17.00-19.15

Hombres sincronizados (V.O.S.E)

10.10

Medianoche en París

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

12.10

Paul

El mundo es grande y la felicidad...

22.30
20.00-00.50

La oportunidad de mi vida

16.05-17.55-19.45-22.25

Templario

Made in Hungría

16.25-18.30-20.35-22.40

Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 33 32 31. www.cinesa.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador Venda
anticipada: www.servicaixa.com

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

22.30-01.00
Capitán América: El primer...
Cars 2

12.15-16.00-18.15-20.30

■ ARENAS DE BCN MULTICINES

El caso Farewell

Bad teacher

El origen del planeta de...

22.15-00.40

Capitán América: El primer...

12.30-15.00-16.15

12.30-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00
12.00-16.00-16.30-17.00
18.15-19.00-19.30-20.30

16.00-19.00-22.00-00.40

Capitán América: El primer...

16.15-19.15-22.15-00.40

El origen del planeta de...

16.00-16.30-17.00-18.20

21.30-22.00-22.45-00.01-00.20-01.00

La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00-00.45

16.30-18.30-20.30-22.30-00.40

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00-00.40

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Los pitufos
Paul
Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Templario

Los pingüinos del Sr. Poper...

12.10-16.00-18.05-20.10

16.15-18.15

Los pitufos

12.00-16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Los pitufos

12.30-17.00-19.15-22.00

22.15-00.40

Medianoche en París

16.15-19.15

Paul

22.00

01.00
12.15-20.20-22.40-01.00

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

20.00-22.30
12.00-16.00-19.00-22.00-01.00

Betty Anne Waters

16.10-19.05-22.00

Cena de amigos

16.00-18.05-20.10-22.15

La oportunidad de mi vida

16.00-18.05-20.10-22.15

Pequeñas mentiras sin importancia...
Un cuento chino

16.05-18.10-20.15-22.20-00.45
22.20-00.45

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

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00-00.45

La oportunidad de mi vida 16.00-18.05-20.10-22.15-00.40
Linterna Verde

16.00-19.00-22.00-00.40

Linterna Verde

22.00-00.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.10-20.15

Los pitufos

16.00-18.10-20.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.25-00.45

Templario

16.00-19.00

Rbla. del Prat, 16. Metro L3 Fontana. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

■ CINEMES GIRONA
Barcelona, abans que el temps...

16.30

Confucio

19.45

Made in Hungría

18.20-20.20-22.20

Pequeñas mentiras sin importancia...
Silencio de amor

17.00-22.00

16.30-18.30-20.30-22.30

c. Girona, 175. 93 11845 31. Metro Verdaguer (L4 i
L5). Diagonal (L5).

■ CINESA DIAGONAL 3D
Amigos
Bad teacher

12.15-16.15-19.00
22.00-00.40

Capitán América: El primer...
Cars 2
El origen del planeta de...

12.00-16.15-19.00-22.00-00.45

Harry Potter y las reliquias...
La oportunidad de mi vida

12.00-16.00-18.10
20.20-22.30-00.40

La víctima perfecta 12.00-16.00-18.00-20.00-22.00-00.00
Linterna Verde

12.00-17.00-19.30-22.00-00.00

Linterna Verde

12.15-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Paul

12.00-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

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

00.00

12.10-16.20-19.20-22.30-01.00

Transformers 3

20.30

■ CINESA LA MAQUINISTA 3D
Amigos

22.45

Bad teacher

20.10-01.00

Capitán América: El primer...

12.00-16.15-19.00
-22.00-00.40

Capitán América: El primer...

12.30-17.00-20.00
22.30-01.00

Cars 2

12.15-16.00-18.10

El origen del planeta de...

12.15-16.00-17.00

18.15-19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00
Harry Potter y las reliquias...
Kung Fu Panda 2

12.30-16.30-19.30-22.30
12.00

11.30

16.10-18.20-20.30

Cars 2 (V.O.S.E)

11.30-14.00-16.30

Paul

22.30

Pelai, 8. Metro L1-L2 Universitat. 93 412 50 60.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

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

12.00

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

21.30

El caso Farewell (V.O.S.E)

11.30-14.00-16.30
19.15-21.45-00.00

El hombre de al lado 11.30-13.45-16.00-18.15-20.30-22.45

■ MALDÀ
16.00-18.00-20.00-22.00

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

11.20-13.40-16.00

18.15-20.30-22.45-00.50
Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 11.20-12.30-14.00
15.30-16.45-18.15-19.30-21.00-22.15-00.00-00.50

Beginners (principiantes)

Av. Sant Antoni M. Claret. Metro L5 Hospital de
Sant. 93 436 51 25. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

16.10-18.15-20.20-22.30

Confucio

22.20
16.10-18.15-20.20-22.30

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

Pg. de Gràcia, 13. Metro L- Pg. de Gràcia. 93 318 23
96. www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

■ GLÒRIES MULTICINES
Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00-00.45

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...

Los pitufos

16.30-18.15-20.05

La prima cosa bella (V.O.S.E)

19.00

20.05

La víctima perfecta (V.O.S.E)

15.45-17.45-19.45

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

Paul (V.O.S.E)

20.30-22.45-00.50

Sin identidad

Capitán América: El primer...

16.10-19.10-22.00-00.30

El origen del planeta de...

16.20-19.15-22.00-00.30

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00-00.45

16.00-18.05-20.10-22.15-00.30

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00-00.30

16.00-18.00
16.00-18.05-20.10
22.15-00.40

16.00-18.05

Los pitufos

16.00-18.05-20.10

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

20.00-22.10-00.35

Templario

22.10-00.30

Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador.

■ RENOIR FLORIDABLANCA
Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

20.00-22.20-00.45

16.15-18.25
20.40-22.40

Av. Diagonal, 208. Metro L1 Glòries. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

El caso Farewell (V.O.S.E)

16.00-18.10-20.25-22.35

El hombre de al lado

16.10-18.30-20.35-22.30

■ GRAN SARRIÀ MULTICINES

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

El hombre de al lado

16.00-18.10-20.20-22.25-00.40
16.15-19.15-22.15-00.40
16.05-18.10-20.20-22.25-00.40

El origen del planeta de...

El mundo es grande y la felicidad... (V.O.S.E) 16.00-18.05

16.10-19.10-22.10-00.40

16.15-19.15-22.15-00.40

La prima cosa bella

20.15-22.25-00.40

Piratas del Caribe 4 (V.O.S.E)

20.00

Senna (V.O.S.E)

00.50

Sin identidad (V.O.S.E)

11.30

Sólo una noche (V.O.S.E)
Transformers 3 (V.O.S.E)

14.00-16.00-18.00

Win win (Ganamos todos) (V.O.S.E)

14.00-16.00-18.15

X-Men: Primera generación (V.O.S.E)

Abrera

16.10-18.15

■ ABRERA
Bad teacher

17.00-19.30-22.00-01.00

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

16.00-18.05-20.10-22.15

El hombre de al lado

16.05-18.10-20.05-22.05

■ IMAX PORT VELL

La prima cosa bella (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.05-22.05

Arabia 3D

16.10-18.20-20.30-22.35

La oportunidad de mi vida (V.O.S.E)

16.10-18.20
20.25-22.40

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

15.45-17.45
16.10-18.20-20.30

Paul

Un cuento chino

Egipto. Secreto de las momias...

21.00

Eugeni d’Ors, 12. Metro L3 Les Corts. 93 490 55 10.
www.cinesrenoir.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: www.cinentradas.com

Agramunt

■ URGEL

■ CINEMA CASAL

Harry Potter i les relíquies...

16.00-18.10-20.20-22.30

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

16.10-18.10-20.15

19.25-22.10

El caso Farewell (V.O.S.E)

16.00-18.10-20.20-22.35

22.25

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

■ LAUREN HORTA
Capitán América: El primer...
Cars 2

22.30-01.00

Linterna Verde

12.30-17.00-19.30-22.00-00.30

El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...

22.20

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

16.10

19.05-22.00

16.15

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

12.00-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

La semilla del diablo (V.O.S.E)

16.45-19.20-22.15
16.00
16.15-18.25-20.35-22.45
16.40-19.10-22.00

Vivir de la luz (V.O.S.E)

22.40-00.50

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12. Dimarts
no festius dia de l’espectador.

Cars 2

18.15

Pequeñas mentiras sin importancia...

22.30

C. de Baixada Mercadal, 7. 973 742 345.

Altafulla

■ VERDI PARK HD

16.10-18.15-20.20

La prima cosa bella

00.15

Templario

20.00

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

20.30-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.00

16.30-19.15-22.00

16.30-18.30-20.30

Los pitufos

Delfines y ballenas 3D- Gigantes...

18.15-20.30

18.00-20.20-22.40-01.00

Los pitufos

15.00

Els barrufets

16.00
18.15-20.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

Castillo encantado

El origen del planeta de...

20.00-22.30-01.00

Kung Fu Panda 2

Las manos en el aire (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

16.00

El origen del planeta de... 15.45-18.00-20.20-22.40-01.00

La víctima perfecta

El caso Farewell (V.O.S.E)

■ LAUREN GRÀCIA

00.50

Cars 2

Rda. General Mitre, 38-34. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Moll d’Espanya, s/n. Port Vell. 93 225 11 11. 93 225
11 11. Golfes divendres, dissabtes i vísperes de
festius.

12.00

Salvador Espriu, 61. Metro L4 Ciutadella-Vila. 902
22 09 22. www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

Capitán América: El primer...

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

17.30

22.10

Un cuento chino (V.O.S.E)

20.25-22.30

20.05-22.10

22.00-00.50

12.30

20.00-22.30

Un cuento chino

■ RENOIR LES CORTS

13.30-19.00

00.50

Templario (V.O.S.E)

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.05-18.10-20.15-22.15

16.00-19.00

Océano salvaje

23.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!... (V.O.S.E)

16.00-18.30-21.00-00.00

Pequeñas mentiras sin importancia...

Gigantes del océano 3D- Dinosaurios...

21.30
00.45

Capitán América: El primer...

16.00-18.10

16.10-18.15-20.20-22.25-00.40

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

16.00-18.20-20.30-22.35

La prima cosa bella (V.O.S.E)

Los pitufos

Un cuento chino

19.00-21.30-23.45
22.45-00.50

■ PALAU BALAÑA MULTICINES

La víctima perfecta

21.45-23.45

18.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-19.05-22.05-00.40
16.10-19.05-22.00-00.40
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Cars 2 (V.O.S.E)

Un cuento chino

La víctima perfecta 12.15-16.00-18.00-20.10-22.20-00.30

12.15-16.00-18.05

17.00

■ COMEDIA

12.15-17.00-20.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.00-22.30-00.50

17.00-19.45-22.15

Los pitufos

11.45-13.45

Capitán América: El primer... (V.O.S.E) 12.00-14.30-17.15

Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador.

Capitán América: El primer...

12.00-16.00-18.15

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

14.00

12.00-16.15-19.00

Cars 2

12.30-15.10-17.30

11.45

Capitán América: El primer...

22.00-00.40

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

Kung Fu Panda 2 (V.O.S.E)

Viaje mágico a África
Pge. Andreu Nin, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

22.40-00.50
20.30

12.15-16.10-18.15

12.15-17.00-19.15-22.00-00.10

13.45-16.00-18.15

22.00

16.45-19.15-22.00

12.15-16.30-19.30
22.30-01.00

15.30-17.30-19.30

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

El caso Farewell

12.20-16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Bad teacher (V.O.S.E)

Inside Job (V.O.S.E)

22.30-01.00

17.00-18.15-19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00
Els barrufets

■ YELMO CINEPLEX ICARIA

16.10

Cena de amigos

12.15-12.30-16.00

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.

Betty Anne Waters

El caso Farewell

12.30-17.00-20.00
12.00-16.00-18.15-20.30

Fast and furious 5

■ BOSQUE MULTICINES
Betty Anne Waters

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

16.00-18.05-20.10-22.15

Aribau, 5 i 8-10. Metro L1-L2 Universitat. 902 42 42
43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Amigos

22.45-00.50

19.25-22.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

■ NÀPOLS

Templario

20.20-22.30-00.40

Bad teacher

16.10-18.20-20.30-22.40

Linterna Verde

Silencio de amor (V.O.S.E)

20.30-22.45-00.50

16.45-19.30-22.30

Harry Potter y las reliquias...

■ CLUB COLISEUM

Paul

■ CINESA HERON CITY 3D

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.

Circuit Festival 2011 (V.O.S.E)

Los pitufos

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 26 22 09.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Amigos

■ ARIBAU MULTICINES

00.25

18.15-20.20-22.25

Templario

Moll d’Espanya, s/n. Metro L3 Drassanes. 902 33 32
31. www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

16.30-19.10-22.00

20.10-22.15-00.40

16.45-19.15-22.00

16.00

16.20-18.15-20.20-22.30

Transformers 3

Templario

22.45-01.00

La víctima perfecta

12.30-17.00-19.30-22.00-00.30

Medianoche en París

16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

12.20-16.00-18.00
12.00-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

16.00-18.00-20.00

16.05-18.10-20.15

La prima cosa bella

Linterna Verde

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

El origen del planeta de...

Linterna Verde

■ ARIBAU CLUB

Linterna Verde

18.30-20.30-22.40-01.00

22.00-00.45

16.00-18.00

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

La víctima perfecta

16.00-00.30

19.12-00.15

20.15-22.30-00.40
16.00-18.05-20.10

20.30-21.30-22.45-01.00
Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

La víctima perfecta 12.30-16.30-18.30-20.40-22.50-01.00

Paul

El origen del planeta de...

16.00-18.15-19.00

12.00-16.00-19.00

Kung Fu Panda 2

16.00-18.00
16.00-18.05-20.10-22.30

17.00-19.30-22.00-00.20

El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...

19.00-19.30-20.40-22.00-22.15-23.00-00.30-00.45
Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos

Capitán América: El primer...

Templario

12.00-17.00-20.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Capitán América: El primer...

22.45-00.45
22.15

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.15-22.30

16.15-19.00-22.00-00.40

Bad teacher
Betty Anne Waters

20.15-22.30

17.00-19.30-22.25

Capitán América: El primer...

Paul

12.20

16.20-18.20-20.25-22.35

■ LAUREN UNIVERSITAT

Los pitufos

Beginners (principiantes)

La víctima perfecta
Linterna Verde

■ CINESA MAREMAGNUM 3D

16.15-18.15

18.00-19.00-21.00-22.00-00.40

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

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

Amigos

Capitán América: El primer...

10.30-13.45-17.00-20.20

20.20-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

■ CINESA DIAGONAL MAR 3D

01.00

Transformers 3

22.20

12.00-15.30-18.30

Grbavica, els secreto de...

12.15-16.00-18.15-20.30-01.00

22.00-00.45
18.40-20.45-22.50-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Paul

Heron City 3D, Lauren Gràcia. Lleida:
JCA Cinemes Alpicat. Sabadell:
Imperial Acec. Tarragona: Ocine Les
Gavarres. Vic: Sucre. Vilanova i la
Geltrú: Bosc Cinema Municipal.

Cinemes Girona.

17.00-18.15-19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00
Harry Potter y las reliquias...

Barcelona, abans que el temps...

Els barrufets. Barcelona: Cinesa

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

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.

■ MCB ALTAFULLA
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 pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

■ VERDI HD

Paul

18.00
18.10-20.20-22.30-00.40
20.10-22.30-00.50
18.10-20.20-22.30-00.40
18.15-20.15
17.45-20.00-00.30
22.15-00.40

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

16.00-18.05-20.15-22.30

Templario

El hombre de al lado

16.00-18.05-20.15-22.30

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651
421.

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

16.00-18.05

22.20

|

|
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Amposta

Harry Potter y las reliquias...

18.00-22.30

Inside Job (V.O.S.E)

20.15

■ AMPOSTA
Capitán América: El primer...

17.45-20.00-22.15-00.30

Cars 2

17.30-19.30

El origen del planeta de...

18.00-20.00-22.00-00.00

Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.00-22.00-00.00

El origen del planeta de...

Los pitufos

18.15-20.15-22.15-00.15

Harry Potter y las reliquias...

Paul

18.00-20.10-22.20-00.30

La víctima perfecta
Linterna Verde

18.00

16.00-18.15
20.30-22.45-01.00

Cars 2

16.00
16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

El origen del planeta de... 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00
Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.20

16.00-18.00-20.15-22.30-00.45

Linterna Verde

18.00-20.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.40-22.30-00.45

Los pitufos

16.00-18.00-20.15

Los pitufos

18.10-20.20-22.30-00.40

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de...

18.45-20.45-22.45

Los pitufos

15.30-17.00-21.00

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

Cambrils
22.30

Cristòfor Colom, 30 (Ptge. Rbla. Jaume I). 977 79
45 79.

■ MEGACINE
Amigos

Un cuento chino

20.30-22.30-00.15
00.55

Capitán América: El primer...

C. Lluís Llibre, s/n. www.esbarjo-verdi.cat.

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...

22.50-01.15

Cars 2

16.15-18.25-20.30

16.15-18.10-20.10

Los pitufos

16.00-18.10

Los pitufos

16.10-18.15-20.25-22.30-00.35
18.15-20.15-23.45

Templario

22.00-00.15

Transformers 3

20.45-23.30

20.15-22.30
16.00-18.00

17.00-19.00-21.00-23.00-01.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.25-22.40-01.10

Linterna Verde

16.10-18.30-20.45-23.00-01.15

Templario

22.30-00.40

22.15

Cena de amigos
Un cuento chino

16.00-17.00-18.30

18.00-20.00
22.15
18.00-20.00

Rambla Marisol, 23.

Linterna Verde

16.15-19.00-22.00-00.40

Linterna Verde

22.15-00.30

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25

16.10-19.10

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

20.25-22.35-00.50

Los pitufos

16.30-18.30-20.30

16.15-18.30-20.40

Los pitufos

16.35-18.45-20.45-01.05
17.00-19.00-21.00-23.00-01.05
22.55-01.15
16.25-18.35-20.40
23.00-01.15
20.00-22.45-01.10

Cars 2

15.45-16.15-18.30

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15
19.15-20.30-21.45-22.40
17.00-22.15

Kung Fu Panda 2

16.15
18.30-20.30-22.30
18.00-19.30-20.15-22.00-22.30

20.30-22.40

■ EL PUNT ACEC

El origen del planeta de...

16.20-17.00-18.20
19.00-20.20-21.00-22.20-23.00

Harry Potter y las reliquias...
Jackboots on Whitehall

16.45-16.55-22.30
20.25-22.25

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.45-18.45-20.45-22.45

Los pitufos
Paul

16.00-17.00-18.15

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00
20.00-22.15-00.30

Capitán América: El primer...

17.50-20.15-22.40-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15

Cars 2

22.15-00.15

16.10
16.00-18.15-20.15

Los pitufos

16.00-18.00-00.00

20.30-22.25-22.45-00.30-01.00

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30-01.00

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

El origen del planeta de...

16.30-19.00
20.25-22.30-00.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

20.15-22.30-00.45

Linterna Verde

15.50-18.05

Templario

Linterna Verde

22.40-00.50

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.

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.

Mataró
■ CINESA MATARÓ PARC 3D
Amigos

22.00

Bad teacher

01.00

Capitán América: El primer...

12.00-16.15-19.00

Capitán América: El primer...

12.20-17.00-20.00

Cars 2

12.15-16.00-18.15

22.00-00.40
22.30-01.00

16.00

Paul

18.20

Templario

22.00-00.20

Pol. Les Mates. 977 66 07 78. www.ocine.es i
www.publicinet.net. Dilluns no vigílies o festius dia de
l’espectador. Programació subjecta a canvis.

Gavà

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

20.05-22.05-00.01
16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

17.10

16.20-18.20

16.00-18.05-20.15-22.25-00.40

Paul
X-Men: Primera generación

The company men

22.00

de l’Era, 9. 977 40 58 15.

16.15-19.00-22.00-00.45

12.10-16.30-22.00-00.40

Harry Potter y las reliquias...

19.20

Kung Fu Panda 2

12.15

La víctima perfecta 12.15-16.00-18.05-20.10-22.15-00.30
Linterna Verde

12.00-17.00-19.30-00.15

Linterna Verde

12.20-16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

12.10-16.00-18.00

Los pitufos

12.15-16.00-18.15-20.30-01.00

Los pitufos

12.30-17.00-19.15-22.00-00.15
20.30-22.45-01.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.45
20.00-22.30

Montcada i Reixac
■ CINES MONTCADA

Linyola

Capitán América: El primer...

22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

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

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.30

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Lleida

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30

■ JCA CINEMES ALPICAT

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 39
29. www.cinesmontcada.com.

Templario

Bad teacher

20.10-22.00-23.45

Blitz

19.50-21.40-23.40

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.25

20.20-22.20-00.25

Centre Comercial Barnasud. 93 638 15 57.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Harry Potter y las reliquias...

Estrasburg, 5. 902 33 32 31. Dimecres no festius dia
de l’espectador.

■ CINEMA

■ PLANELL

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.25-22.40-00.55

12.00-16.00-17.00

18.15-19.30-20.30-22.00-22.45-00.20-01.00

Templario

La Torre de l’Espanyol

17.00-20.00-22.30-01.00

Linterna Verde

17.15-19.45-22.30-00.45

El origen del planeta de...

Paul

Capitán América: El primer...

19.15

20.30-22.30-00.30

16.45-18.45-20.45-22.45-01.00

22.55

22.30

16.45-19.15-22.30-01.00

La víctima perfecta

C. Lleida, 2. 973 575 188.

Cars 2

22.35-01.00

16.00-18.15

El origen del planeta de...

Kung Fu Panda 2

Bad teacher
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Cars 2

16.15-19.00-22.00-00.35

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.
Dimarts no festius dia de l’espectador Venda
anticipada: servicaixa.com

C. Hospital, s/n. 973 530 264.

16.15-18.15
16.45-18.45-20.45-22.45-00.45

Capitán América: El primer...

■ CASAL

18.00-20.15-22.30

22.00-00.35

Av. Josep Tarradellas, 145. Metro L1 Rbla. Just.
902 33 32 31. www.cinesa.com.

■ CINESA BARNASUD 3D

16.15-18.15-20.00

Cervera

■ CATALUNYA

Paul

16.40-18.40-20.40-22.40

Templario

Berga

16.05-18.10-20.20-22.25-00.45

Linterna Verde

16.15-18.20-20.30

16.35-18.35-20.35-22.45

18.15

Los pitufos

16.05-18.20

Linterna Verde

Los pitufos

16.25-18.25

Linterna Verde

Pl. Ramon Folch, 17. 973 532 264.

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-19.00-22.00-00.30

17.30-20.15-22.55

22.30

Transformers 3

16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

Templario

22.30

Linterna Verde

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

15.50-18.00-20.15-22.25-00.40

16.50-18.50-20.50-22.50

The company men

El Vendrell

Los pitufos

Cars 2

22.30-00.50

19.30-20.30-22.00-22.45-00.15-01.00

16.30-19.15-22.30

La víctima perfecta

■ TEATRE CINEMA ARMENGOL

La víctima perfecta

Harry Potter y las reliquias...

Capitán América: El primer...

22.40

Bellpuig

17.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Centre Comercial Baricentro. 93 729 22 08. Dilluns
no festius dia de l’espectador

Harry Potter y las reliquias...

■ FILMAX GRAN VIA ACEC

19.30-22.30

Los pitufos

16.00-18.15-20.30

El origen del planeta de... 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Bad teacher

La víctima perfecta

Cerdanyola del Vallès

16.00-18.15

16.00-17.00-18.15-19.15-20.30

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

Harry Potter y las reliquias...

19.30-21.00-22.15

20.40-22.45-01.00

16.30-18.25-20.20-22.45-01.00

Capitán América: El primer...

■ OCINE

Amigos

17.00

■ CINESA LA FARGA 3D

Harry Potter y las reliquias...

20.00-22.00-00.15

16.10-17.20-18.20

19.50-20.30-22.20-22.40-00.40-01.00

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30-22.45-00.50
16.30-18.30-20.30

16.00-18.20

El origen del planeta de...

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

16.45-19.30-22.30-01.00

Paul

17.30-20.00-22.30-01.00

Cars 2

L’ Hospitalet de Llobregat

Capitán América: El primer...

Los pitufos

Capitán América: El primer...

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 19.40-22.20-00.45

■ LA CALÀNDRIA

16.15-18.15

17.00-19.30-22.00-00.40

16.10-18.10-20.10

Los pitufos

Templario

22.45-01.00

Capitán América: El primer...

Harry Potter i les relíquies...

20.15-22.15-00.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

La prima cosa bella

17.30-20.00-22.30
16.00-18.00-20.15-22.30

17.30

La víctima perfecta

16.20-18.20

Bad teacher

■ KURSAL ACEC

Los pitufos

Kung Fu Panda 2

20.20-22.30

Los pitufos (V.O.S.E)

■ BAGES ACEC

La víctima perfecta

17.15-19.45

La prima cosa bella

Pg. Pere III, 50. 93 874 55 66.

Igualada

16.00-19.00-22.00-00.45

■ CINEMES METROPOL

20.45

16.30-18.30-20.30-22.45

Ctra. C-51, Girona. Pol. El Ramassà. 902 10 10 08.
Dimarts no festius ni vigílies de festius dia de
l’espectador.

Capitán América: El primer...

16.30-19.15

La víctima perfecta

Bad teacher

16.00-18.10-20.20-22.40

La oportunidad de mi vida

16.20-19.20-22.20-01.00
16.30-19.10

■ ATLÀNTIDA ACEC
El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...
Harry Potter y las reliquias...

Manresa

20.20-22.30-00.45

El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.20-20.30-22.35-00.40

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Amigos

Harry Potter y las reliquias...

■ YELMO CINEPLEX BARICENTRO

Paul

El Masnou

Av. Canal Olímpic nº24.

Barberà del Vallès

16.30-18.30-20.30

Capitán América: El primer...

16.00-16.45-18.10

18.45-20.20-20.45-22.30-22.45-00.40

Linterna Verde

Los pitufos

17.25-19.15-22.10-00.50

22.15-01.00

16.30-19.30-22.00-00.15

16.10-18.10-20.30

El origen del planeta de...

Transformers 3

16.00-18.00

16.00-18.00

Los pitufos

El origen del planeta de... 16.25-18.35-20.45-22.55-01.10

17.00-19.45-22.15-00.40

El origen del planeta de...

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

22.15-00.45

Paul

17.15-20.00-22.50-01.15

19.45

16.20-18.20-20.20-22.30-00.20

Los pitufos

16.30-19.30-22.25-01.10

Capitán América: El primer...

22.00-01.00

La víctima perfecta

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.50-18.50-20.50-22.50-01.05

Transformers 3

La prima cosa bella

Linterna Verde

22.50

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
22.30-00.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

Templario

16.30-19.00-22.00-00.30

16.10-18.00

La víctima perfecta

22.35

Capitán América: El primer...

Kung Fu Panda 2

Harry Potter y las reliquias...

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

22.40-01.00

Piratas del Caribe 4

Betty Anne Waters

Cars 2

Capitán América: El primer...

20.00-22.15-00.30

Linterna Verde

■ FILMAX CASTELLDEFELS ACEC

16.30-22.00

Paul

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

Paul

Castelldefels

Jackboots on Whitehall

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.00
16.20-18.10-22.30

16.00-18.25

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

Templario

Los pingüinos del Sr. Poper...
22.00

16.05-17.55

18.00-20.00-22.00

Av. Argentina, 21. 93 376 27 94. Dimecres no festius
dia de l’espectador.

Bad teacher

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.40-00.40

La víctima perfecta

16.30-18.35-20.35

■ MOZART

16.35-18.25-20.10-22.00-00.00

La prima cosa bella

Los pingüinos del Sr. Poper...

Amigos

16.25-18.25-20.20

Paul

17.00-19.30-22.20

La víctima perfecta

■ CINEMES FULL HD

16.00

15.40-17.30-19.25-21.15-23.10

16.10-18.20-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Calella

■ ESBARJO-VERDI

Bad teacher

El origen del planeta de...

Los pitufos

Cardedeu

Badalona

21.30-23.20

18.30-21.15-00.00

18.20-20.20

16.00-17.50-19.40

18.30-20.20-20.40-22.30-22.45-00.40-00.50

Kung Fu Panda 2

22.20

Harry Potter y las reliquias...

15.50-18.00-20.05-22.10-00.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

Harry Potter y las reliquias...

22.30-00.40

22.30-00.45

Linterna Verde

■ PISA ACEC

18.10-20.15-00.30

Templario

16.00-16.20-18.10

18.30-20.30-22.30-00.30

Paul

■ RAMBLA

16.00-18.10

El origen del planeta de...

Cornellà de Llobregat

20.10-22.40

Los pitufos

22.30-00.45

Cars 2

Los pitufos

Los pingüinos del Sr. Poper...

Paul

Centre Comercial Muvisa. 902 10 10 08. Dilluns no
festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Av. Brisamar, 8. 977 66 04 54. Dijous no festius dia
de l’espectador.

16.45-18.30-20.15-22.00-23.45

16.00

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

Capitán América: El primer...

22.20

La víctima perfecta

Harry Potter y las reliquias...

18.10-20.20-22.30-00.40

Templario

■ CINES ARENYS 3D

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.30-21.00-00.00

19.30-22.30

Cars 2

Arenys de Mar

22.40-01.00
Capitán América: El primer...

19.30-22.30

18.00-20.10-22.20-00.30

Berlin, s/n (Pol. Tosses). 977 70 38 11.
www.amposta.info/cine. Dimecres no festius dia de
l’espectador

18.40-23.20

Un cuento chino

Linterna Verde

18.15-20.15-22.15-00.15

Harry Potter y las reliquias...

Medianoche en París

18.00-20.20-22.40

Templario

15.45-18.00-20.20

■ CALAFELL
17.30-20.00-22.30-00.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...18.30-20.30-22.30-00.30

16.20-21.00

Capitán América: El primer...

Calafell
Capitán América: El primer...

16.50-18.45-20.35-22.25-00.15

Harry Potter i les relíquies...

22.30

Capitán América: El primer...

Els barrufets
00.30

El árbol

17.30-20.00-22.30

18.30-19.05-19.50-20.30
21.05-21.45-22.30-23.05-23.45-00.30

■ OCINE
Bad teacher

18.30-20.30-22.30-00.30

de Gramenet: Cinema City.

Granollers
19.30

La víctima perfecta

La víctima perfecta

Coma-ruga
Amigos

22.00-00.00

Passi el que passi. Santa Coloma

Gràcia. Lleida: JCA Cinemes Alpicat.
Manresa: Bages Acec. Tarragona:
Ocine Les Gavarres. Terrassa: Segle
XXI Acec. Vic: Vigatà.

■ BRISAMAR

Bad teacher

El caso Farewell

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part2. Barcelona: Lauren

22.35-00.45
Capitán América: El primer...
Cars 2
El origen del planeta de...

16.35-18.50-21.10-23.30
16.00-18.05
15.50-16.30-17.05-17.50

22.30

Móra d’Ebre
■ AVINGUDA
The company men
Comarques Catalanes, 20. 977 40 02 26.

22.30
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Cinemes
Reus

Harry Potter y las reliquias...

■ LAUREN

La víctima perfecta

Capitán América: El primer...
Cars 2
El origen del planeta de...

20.20-22.30
16.00-18.15-20.25-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.20
16.15-18.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.35

Templario

22.20

Los pitufos

16.10-18.10-20.10

Paul

16.45-18.45-00.50

Templario

22.15-00.40

18.15-22.15

El origen del planeta de...

16.15-18.15-20.15-22.15

20.30

Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

20.45-22.30

C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.
http://www.cinemessantboi.com/.

■ OCINE SANT CELONI

Los pitufos

Capitán América: El primer...

16.30-19.15-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30
16.00

20.30-22.30-00.30

Linterna Verde

22.15-00.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30

Los pitufos

16.30-18.30

Los pitufos

18.40-20.30

Templario

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
22.15

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.15-19.15-22.15

Cars 2

Els barrufets
Harry Potter y las reliquias...
La oportunidad de mi vida

18.15-20.15

Los pitufos

16.20-18.30

Paul

20.30

Centre Comercial Altrium. 93841590.

16.00
18.15-20.30-22.45
16.00-18.15-20.30-22.45

16.30-19.00-22.00-00.45

Cars 2

16.00-18.15

El origen del planeta de... 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00
Harry Potter y las reliquias...

22.30

Bad teacher

17.30

Capitán América: El primer...

15.50-18.40-21.30

Capitán América: El primer...

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
16.30
18.30-20.40-22.50

Linterna Verde

19.30-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

15.45-17.45

Linterna Verde

20.10-22.30

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

16.00-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.30

Cars 2

16.00

El caso Farewell

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de...

16.00-18.00-20.15-22.30

Harry Potter y las reliquias...

19.00-22.00

La víctima perfecta

20.15-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.15-20.30

Paul

22.45

Francesc Macià, 39. 902 10 10 08.
www.publicinet.net o www.gna.es/cinema. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

Sant Andreu de la Barca
■ ATRIUM 3D

■ PRADO

Linterna Verde

20.15-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

15.25-17.25-19.25
21.25-23.25

Los pitufos

15.15-17.30-19.45

Los pitufos

16.10-18.10-20.10-22.10-00.10

17.00-20.00-23.00

16.20-18.25-20.25

Paul

22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.35

Ctra. Rubí-St. Cugat C. Comercial. 902 22 09 22.
www.yelmocineplex.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 22 09 22 i a la
web.

12.00-16.00-17.00

18.15-19.30-20.30-22.00-22.40-00.45
Els barrufets

12.15-16.10-18.15-20.25

Harry Potter i les relíquies...

12.00-22.15

Harry Potter y las reliquias...

12.05-17.00-19.45

17.30-20.00-22.15

Sant Pere, 9. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:
www.servicaixa.com

17.00-19.30-22.30

Cars 2

16.00-18.00

El hombre de al lado

20.00-22.30
16.00-18.00-20.15-22.30

Harry Potter i les relíquies...

17.30-20.00-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.45
16.00

16.00-18.00-20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

Bad teacher

20.00-21.50-23.40

Betty Anne Waters

16.30-18.25-20.25-22.20-00.15

Blitz

21.40-23.30

Capitán América: El primer...

15.40-17.50-20.00
22.10-00.20
15.50-17.50
16.10-17.10-18.10

19.10-20.10-21.10-22.10-23.10-00.10

17.00-19.15-22.00-00.15

17.40
16.10-18.00-19.50

Los pitufos

15.45-17.40-19.30-21.25-23.20

Paul

16.40-18.30-20.20-22.10-00.00

Templario

19.50-22.00-00.10

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701. Dijous
no festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

00.15

Capitán América: El primer...

15.45-17.30-19.45

Tàrrega

Capitán América: El primer...

18.00-20.30-22.45

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

■ MAJÈSTIC

Els barrufets

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.55

El origen del planeta de...

Insidious

21.35-23.35

Insidious

Cars 2

16.00-18.40-21.20-00.00
16.15-18.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25
22.30-00.35

Los pitufos

22.15-01.00

20.45-22.30-00.15

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de... 16.00-20.00-22.00-22.30-01.00

18.00-20.15-22.30
22.30

Los pitufos

18.00-20.15

Av. Catalunya, 56. 973 310 730.

16.00-18.15-20.30-22.35-00.40

Templario

16.00-18.20-20.40-23.00

Ctra. Sant Boi 63-67.

■ CINEMA CITY

23.00-01.00

Los pitufos

15.45-17.45

Los pitufos

17.00-19.00-21.00

Paul

15.45-20.00-01.00
22.45-01.00

El origen del planeta de...
Harry Potter i les relíquies...

16.00-20.00

La víctima perfecta

18.15-22.15

15.20-17.20-19.20-21.20-23.20

Capitán América: El primer...

16.30-19.00-22.00-00.20

Bad teacher

20.50-22.45-00.40

Blitz

Capitán América: El primer...

17.15-19.45-22.30-00.45

Capitán América: El primer...

12.00-14.25-16.50

Capitán América: El primer...

Rbla. Principal, 88. 93 893 81 03.
www.cinemabosc.cat. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

Cars 2

16.00-18.10-20.20

El origen del planeta de... 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40
Harry Potter y las reliquias...

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.

Vila-seca
Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.00-00.30

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30-00.45

Cars 2

16.00-18.15

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15

19.00-20.30-22.00-22.40-00.15-00.45
Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.15-00.30

La prima cosa bella

22.00

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.15-22.15-00.30

Linterna Verde

20.00

Linterna Verde

22.30-00.45

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

20.30-22.40-00.40
22.15-00.40

■ VIGATÀ
16.25-18.40

Betty Anne Waters

20.50-22.35

Templario

21.40-23.40

11.40-15.40-17.30
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Linterna Verde

Amigos
Bad teacher

18.50-21.15-23.45

20.00-22.30-01.00

Algo prestado

Bad teacher (V.O)

El origen del planeta de... 16.20-18.25-20.35-22.40-00.50

16.00-18.00

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

■ CINESA PARC VALLÈS 3D

Santa Coloma de Gramenet

Linterna Verde

Templario

Terrassa

16.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

■ OCINE

Vic
■ SUCRE

Amigos

16.30-18.30-20.35

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.30-22.00-00.30

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.
www.ocine.es. Dimecres no vigílies o festius dia de
l’espectador. Programació subjecta a canvis.

■ LA VAILET

Els barrufets

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

00.15

22.35

16.30-18.30-20.35-22.35

■ JCA CINEMES

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.00-22.30-00.45

El origen del planeta de...

16.20-19.15-22.00-00.10

Harry Potter y las reliquias...

Templario

18.50

El mundo es grande y la felicidad...

16.10-18.45-21.30-00.00

12.15-16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

17.00-19.20-21.40

Cars 2

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Capitán América: El primer...

Bad teacher

La víctima perfecta 12.00-16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

12.30-16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

■ BOSC CINEMA MUNICIPAL

Valls

22.30-00.40

Paul

Vilanova i la Geltrú

■ LAUREN GARRAF

El origen del planeta de...

Los pitufos

17.30-19.45-22.00

Crta. de Montcada s/n. 902 10 10 08.

Cars 2

12.30-16.00-18.00

16.15-18.15
16.00-18.00-20.00

16.00-18.00-20.00

12.00-16.00-18.10-20.20-22.30-00.30

■ KUBRICK
General Prim, 7. 93 890 24 13. Dijous no festius dia
de l’espectador.

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

18.00-20.15-22.30

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de...

■ CASAL
Rbla. Nostra Senyora, 37. 93 890 12 48. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

Capitán América: El primer...

19.15-22.00-00.30

Los pitufos

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

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00

La oportunidad de mi vida

Transformers 3

Sant Vicenç dels Horts

La oportunidad de mi vida

Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.00-19.40-22.20

Vilafranca del Penedès

■ CATALUNYA

22.30-00.45

La prima cosa bella

16.25-18.30-20.35-22.40
22.00

16.30-19.30-22.30

22.30

El origen del planeta de...

16.05-18.15-20.25

Paul

22.35

16.45-19.10-21.35-00.10

20.00-22.30

17.00

16.45-18.45-20.45-22.45

Un cuento chino

Templario

La víctima perfecta

Cars 2

16.40-18.40

La víctima perfecta

Transformers 3

La prima cosa bella

12.15-16.00-18.15

19.15-22.00

Kung Fu Panda 2

Templario

21.35-23.50

Tarragona

Cars 2

Harry Potter y las reliquias...

Sin identidad

Kung Fu Panda 2

16.15-19.00-22.00-00.30

16.15-18.25-20.35-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.40-18.50-21.10-23.45

■ SEGLE XXI ACEC

Capitán América: El primer...

16.45

El origen del planeta de...

Los pitufos

Piratas del Caribe 4

Ptge. Tete Montoliu, 14. 93 788 53 76.
www.cinemacatalunya.com.

12.00-17.00-19.45

Cars 2

16.40-19.30-22.20

El caso Farewell

Capitán América: El primer...

16.30-19.20-22.10

16.10-18.10-20.10

18.00

00.45

20.40-22.40

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Gnomeo y Julieta

20.30-22.30

Amigos

Linterna Verde

■ CLUB CATALUNYA

Betty Anne Waters

■ LAUREN VILADECANS

18.05-20.05-22.05-00.05

20.00

Ctra. de Torà. 973 480 277.

Viladecans

16.20-18.45-21.15-23.35

22.30

18.15-22.15

Nou, 15. 93 886 13 93.

Paul

Cena de amigos

Francesc Gumà, 6-12. 93 894 01 74. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

20.00-22.00
18.15-20.15-22.15

Medianoche en París

Betty Anne Waters

22.30-00.45

16.30-18.30-20.30-22.30

Capitán América: El primer...

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

Bad teacher

01.00

Linterna Verde

■ EIX MACIÀ ACEC

18.00

16.00-18.10-20.20

Templario

La víctima perfecta

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.
www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

20.15-22.45

Los pitufos

La víctima perfecta

Los pingüinos del Sr. Poper...

Av. Can Jofresa, 85. 93 745 41 01.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

20.30-22.45-01.00

16.00-19.00-22.00

16.00-18.00

14.15

Linterna Verde

Kung Fu Panda 2

16.15-18.15-20.15

11.45-13.55-18.30-20.40-22.50-01.00

■ OCINE LES GAVARRES

22.30

Los pitufos

11.30-13.20-15.10

22.30-00.20

■ CINESA SANT CUGAT 3D

La prima cosa bella

Los pingüinos del Sr. Poper...

12.10-13.45-17.00-19.55-22.15-00.40

Harry Potter y las reliquias...

El origen del planeta de...

15.35-17.35-19.35

12.15-16.10-20.05-22.00

■ PARÍS

16.15-18.15-20.15
16.30-18.30-20.30-22.30

11.50-14.45-16.05-18.00-20.45

Sant Cugat del Vallès
Capitán América: El primer...

Kung Fu Panda 2

21.45-00.05

Solsona

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGAT

Bad teacher

El origen del planeta de...

Los pingüinos del Sr. Poper...

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

16.15-18.20-20.30-22.45

16.30-19.00

Linterna Verde

22.30-00.40

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

■ OCINE

Harry Potter y las reliquias...

Insidious

14.05-18.00

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

■ EL RETIRO

22.15

El origen del planeta de... 16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

16.15-19.00-22.00-00.45

15.15-17.30-19.45-22.20-00.35

Winnie the Pooh

Sant Celoni

22.30

16.30

18.05-20.05-22.05-00.05

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

Sitges

Linterna Verde
18.30-21.30-00.00

Gnomeo y Julieta

Transformers 3

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2

Una mujer en África

18.30-19.30-22.00-00.35

11.40-14.10-16.10-18.00-21.00-22.50-00.40

Paul

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

15.05-17.40-19.50-22.05

15.30-17.30-19.30-21.30-23.30

17.00-19.20-21.10-23.00-00.50
Los pitufos

16.15-20.15
16.00-18.00-20.00-22.00

Roquetes
16.30-19.00-22.00-00.15

17.00-20.00-22.30-01.00

La víctima perfecta

Los pingüinos del Sr. Poper...

Passi el que passi

Cars 2

Capitán América: El primer...

00.00

16.00-18.20

16.00-18.30-22.15

Transformers 3

13.30-14.30-16.00

16.30-19.30-22.00

Harry Potter y las reliquias...

Un cuento chino

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

Bad teacher

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

13.30-19.20-21.40

La víctima perfecta

■ CAN CASTELLET

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

Kung Fu Panda 2

Sant Boi de Llobregat

Los pitufos

Los pingüinos del Sr. Poper...

11.40-13.50-16.00
18.10-20.20-22.40-01.00

Insidious

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15

El origen del planeta de...

Sant Andreu la Barca.

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.00-20.00
22.30-00.30

Bad teacher

Capitán América: El primer...
Cars 2

19.30-20.30-21.30-22.00-22.45-00.00-00.20-01.00

■ PALACE ACEC

16.00-18.15-20.30-22.45

22.15-00.45

El origen del planeta de... 16.00-16.30-17.00-18.15-19.00

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de...

12.30-16.05-19.50

12.30-16.30-20.20

Camí de Valls, 79. 977 75 44 84. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 888 300 i servicaixa.com

Cars 2

Capitán América: El primer...

12.00-16.00-18.30

16.10-18.10-20.10

Paul

Nova entrega de
Marvel dirigida per Joe
Johnston

Cars 2

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.35-18.35-20.35-22.35

James Franco i Freida
Pinto són alguns dels
protagonistes

Cars 2

16.00-18.20-20.25

La víctima perfecta

‘Capitán América: El
primer Vengador’

17.00-19.30-22.15-00.35

Linterna Verde

La prima cosa bella

‘El origen del
planeta de los...’

16.15-18.15-20.15-22.40-00.45

17.00-19.45-22.25

17.00-19.25-22.10

<<

20.45-22.30

16.15-18.25-20.30-22.35

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

16.15-19.15-22.00-00.30

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

<<

16.35-19.15-21.50-00.15
00.20
16.15-18.00-19.00
21.00-22.00-00.00-00.40

16.15-18.15-20.15-22.00

Mossèn Cinto Verdaguer, 22. 93 885 24 03.

■ FOMENT
Furia ciega 3D

■ NOU
Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Vimbodí i Poblet

18.00

Pl. de les Orenetes. 977 87 82 42.
www.cinemafoment.com.

18.30-22.30
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Concert de Mixa
Maiski al Vendrell

Dave Summers, a la
sala Jamboree

El violoncel·lista actua
al Festival de Música
Pau Casals

El percussionista
ofereix un concert en
el Festival Mas i Mas

BARCELONA

CALONGE

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. Al Cosmocaixa (Teodor Roviralta, 47-51).

Actuació del grup Refree. El pop preciosista de
Refree protagonitza el
concert d’avui d’Interludi
–Festival de Música de
Calonge–. Interpretarà
temes del seu cinquè àlbum, Matilda. Preu: 12 €.

10.00 EXPOSICIÓ

23.00 CONCERT

CAMBRILS

22.00 DANSA
Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid. La
companyia de Víctor Ullate interpreta als jardins
del Parc Samà l’espectacle El arte de la danza,
Una dinàmica barreja de
músiques i estils que reflecteixen totes les experiències, reptes, classes,
audicions... de Víctor
Ullate. Forma part de la
programació del 37è Festival Internacional de Música de Cambrils.

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
POUM! 75 anys d’història. Repàs dels orígens i la
trajectòria del Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM). L’exposició se centra en 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

11.00 EXPOSICIÓ
Brangulí. Barcelona
1909-1945. Oportunitat
única per descobrir les fotografies d’un dels grans
mestres del fotoperiodisme català. És impossible
no emocionar-se. Fins al
23 d’octubre. Al CCCB
(Montalegre, 5).

BARCELONA

18.30 CONCERT

Els integrants de Pastora, en una imatge promocional del nou disc ■ ARXIU

Pastora presenta el seu últim disc
TARRAGONA
CONCERT

El grup de pop electrònic Pastora
serà l’encarregat de posar fi al cicle Dissabte sota la Palmera, a 2/4
d’11 de la nit a Tarragona. Hi presentaran el seu últim disc, Un viaje en noria, com han anat fent al
llarg de l’estiu, i que ha donat nom
a la seva gira, UVEN.
Pastora, integrat pels germans
Riba i la cantant Dolo Beltran, van
assolir un gran èxit amb el primer
disc homònim, sobretot amb el

single Lola, que els va permetre
aconseguir el disc d’or, amb més
de 50.000 còpies venudes el 2001.
Quatre anys més tard ja van
mostrar el seu interès per l’experimentació amb els sons, de la qual
va néixer el segon disc, La vida
moderna, més electrònic i menys
pop. Al tercer disc, Circuitos de
Lujo, el 2008, el segueix Un viaje
en noria, que representa la consolidació del seu estil, ara més madur i amb múltiples matisos.
El concert de la formació barce-

lonina servirà per cloure un cicle
de concerts organitzats en el marc
del programa Cultura al Carrer,
que ha ofert els directes de destacats personatges de l’escena musical catalana actual, com ara El Petit de Ca l’Eril, Quico Pi de la Serra
i Marc Parrot. En aquesta edició
del cicle s’ha canviat l’emplaçament dels concerts, que ara es faran al centre cívic La Palmera (pl.
Imperial Tàrraco) en comptes dels
carrers de la ciutat.
REDACCIÓ

22.30 CONCERT
Mixa Maiski a l’auditori.
Un dels violoncel·listes
més reconeguts i mediàtics del panorama actual,
Mixa Maiski, actua avui
en el marc del XXXI Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell, acompanyat de la
pianista Lily Maiski. El
programa que oferiran ha
estat pensat per a un públic ampli, amb obres de
Bach, Brahms, Falla, Granados, Albéniz...

GIRONA

Palau 30’. El cicle 30 Minuts de Música al Palau.
San Miguel Mas i Mas Festival ofereix avui i demà
(a les 18.30, 19.30 i 20.30
h) un espectacle de música i dansa clàssica espanyola amb Alí Arango
(guitarra), Katia Moro
(ball), Mar Bezana (castanyoles) i Daniel Ligorio
(piano). Es farà a la sala
de música de cambra. Entrades: 8 €.

17.00 CINEMA
Caps de setmana animats. El Museu del Cinema (carrer Sèquia, 1) ofereix l’oportunitat de veure diversos capítols de Les
Tres Bessones. L’entrada
hi és gratuïta. També hi
ha sessió el diumenge a
les 11 del matí.

LA MOLINA

19.30 CONCERT

ARENYS DE MAR
22.00 CINEMA

Homes sincronitzats. El
cicle El Documental del
Mes porta avui al Centre
Moral d’Arenys de Mar (i
demà a les 19.30 h) la producció britànica i sueca
dirigida per Dylan Williams, amb un estil que
barreja documental i tragicomèdia. La protagonitza l’equip suec masculí de
natació sincronitzada.

EL VENDRELL

L’Acadèmia 1750 interpreta ‘L’art de la fuga’■ ARXIU

Jorge Ruiz, líder del grup murcià ■ ARXIU

L’orquestra Acadèmia 1750
interpreta Bach a Verges

La ‘Gira fácil’ roda al camp
de futbol de Salou

VERGES
ACADÈMIA 1750

SALOU
MALDITA NEREA

L’orquestra del Festival de Torroella de Montgrí,
l’Acadèmia 1750, interpreta L’art de la fuga, de
Bach, a l’església parroquial (22 h).
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El grup murcià Maldita Nerea actua aquesta nit
(22 h) al camp de futbol municipal de Salou per presentar-hi el seu últim disc, Fácil.

III Festival Musical de
la Baga de Cerdanya.
L’església romànica de la
Mare de Déu de les Neus
de la Molina és el marc
aquesta tarda del primer
concert del festival de la
Baga de Cerdanya. El flautista Anton Serra i la pianista Ayako Fujiki oferiran un programa amb peces romàntiques i una mica de flamenc. Més informació, a www.fomentdelaclassica.com.
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VILAJUÏGA

19.30 CONCERT
Empordàlia Jazz. El concert de Nito Figueras Trio
dóna el tret de sortida al
primer cicle Empordàlia
Jazz, que organitza la cooperativa de vins i olis
amb el mateix nom. Un
conjunt de quatre concerts durant l’agost per
ser gaudits a l’Empordà a
Taula (ctra. de Roses, 3).
L’entrada inclou el tast de
dos vins i dues tapes.

LA SEU D’URGELL

22.30 REPRESENTACIÓ RELIGIOSA
Retaule de Sant Ermengol. A la catedral de la
Seu d’Urgell s’inicia avui
una sèrie de representacions sobre la vida del que
va ser bisbe d’Urgell durant el segle XI i després
sant, sant Ermengol.
L’obra va ser escrita per
Esteve Albert i la representen actors i actrius
amateurs de la Seu d’Urgell. En destaca la il·luminació del claustre.

L’ESCALA

22.30 CONCERT
Fusió. Césare Dell’Anna
és un trompetista italià
que proposa una interessant mescla d’estils: jazz,
clàssica, electrònica, i sobretot sons de tradició
balcànica. Amb la seva orquestra serà en concert a
la Mar d’en Manassa, en el
marc del Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània de Portalblau.

MATARÓ

23.30 CONCERT
Flytones i Sinead Savage. Els concerts de Lasal
d’Arenys de Mar visiten
Mataró amb el concert de

la cantant irlandesa Sinead Savage i el grup Flytones. En el seu repertori
hi podem trobar autèntiques joies de soul i el funk
d’Etta James, Lyn Colins,
Marva Whitney i Ray
Charles, entre d’altres. Al
passeig Marítim, 190.

PLATJA D’ARO
21.30 CONCERT

Cinc segles de música
per a guitarra. Carlos
Garcia i Josep Manzano
ofereixen aquest concert
gratuït a l’església de Platja d’Aro, que s’emmarca
en el VIII Festival de Guitarra de Girona
(http://festivalguitarragirona.com/).

PUIGCERDÀ

18.00 CONFERÈNCIA
Els escarbats de Cerdanya. Xerrada a càrrec de
Quim Sala Raduà, dins
del cicle de conferències
d’estiu. A la sala de convencions del Museu Cerdà
(carrer Higini de Ribera,
4).

SANTA CRISTINA
D’ARO
22.00 CONCERT

XV Temporada de Música de Cambra. González-Monjas (violí) i Giorgos Fragkos (piano) interpretaran obres de Bach,
Mendelssohn, Debussy,
Ros-Marbà, Ravel i Mompou, a l’església parroquial. Organitzat pel Fòrum d’Iniciatives Culturals Santa Cristina d’Aro.
Tel. 972 835170 www.forumsantacristina.org.

SUBIRATS

11.00 NATURA
Les herbes de la bruixa
Geralda. Activitat fami-

La barrila de l’Avi

L’AVI

liar al voltant de la bruixa
Geralda, personatge històric de Subirats, que proposa una gimcana pel
bosc que ens ajudarà a conèixer algunes de les herbes aromàtiques i medicinals de la flora mediterrània. D’11 h a 13 h. Gratuït
fins als 4 anys, de 5 a 12
anys, 5 euros, i més
grans, 10 euros. Punt de
trobada: plaça de Subirats
de Sant Pau d’Ordal. Reservar al 618 367 259.

TARRAGONA
11.00 CINEMA

Stop Motion, la imatge
suspesa. Caixafòrum
Tarragona ofereix a partir
d’avui, dins del cicle Canal
Visual, aquest seguit de
curts que juga amb el pas
del temps al rostre d’una
persona, a la superfície
del mar o als carrers de la
ciutat. Inclou obres de
Tim Macmillan, Paul
Bush, Nicholas Provost,
Peter Collis, Antonin de
Bemels, Inger Lise Hansen i Alicia Framis. És
una activitat gratuïta que
es farà fins al 14 d’agost,
de dilluns a divendres (de
9 h a 21 h) i dissabtes i
festius (d’11 h a 14 h i de
16 h a 21 h). Activitat gratuïta.

VALLBONA DE LES
MONGES
20.00 CONCERT

Susan Neves i Graham
Lister. La veu de la soprano Susan Neves, acompanyada al piano per Graham Lister, es deixarà
sentir aquesta nit al monestir de Vallbona de les
Monges, dins del cicle
Concerts a la Ruta del
Cister. Aplaudida en prestigiosos teatres d’òpera de
tot el món, Susan Neves
interpretarà un repertori
format per famoses àries
d’òpera.

VIMBODÍ

22.00 CONCERT
Música als Castells
2011. El castell de Milmanda de Vimbodí i Poblet és el marc aquesta nit
d’un concert del XXII cicle Música als Castells
2011. Actuarà el pianista
Enrique Bernaldo de Quirós. Abans hi haurà una
breu actuació del nen Michael Andreas Haeringer,
virtuós del piano amb només 9 anys d’edat. Preu
de l’entrada: 3 euros.
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Julio Iglesias torna
a cantar a Cap Roig

Nedant amb ‘Homes
sincronitzats’

El cantant fa avui una
segona actuació a
Calella de Palafrugell

Es projecta a Arenys de
Munt dins el cicle ‘El
documental del mes’

BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís,
64. Properament, The Vinegar
Dances (Tribute to Gorey). De l’1
a l’11 de setembre. I Dies feliços,
a partir del 17 de setembre.
왘 Club Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Propers
espectacles, a partir del 8 de setembre: Toni Mog a Facemoog, i
a partir del 15 de setembre, El
xarlatan, amb Quim Masferrer
(Teatre de Guerrilla).
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Propers espectacles, a partir del 7 de setembre, Pegados,
un musical diferent!. I a partir
del 15 de setembre, El cavernícola.

왘 Condal, 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.

Un dels actors de l’obra ■ TEATRE GAUDI

‘La importància de ser
Frank’, de Wilde, al Gaudí
BARCELONA TEATRE

Lazzigags Produccions representa al Teatre Gaudí
La importància de ser Frank, una de les obres més
brillants i conegudes d’Oscar Wilde, que fa un retrat crític i àcid de l’alta societat de la seva època.

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140.
Tancat per vacances fins al setembre.

왘 La

Seca Espai Brossa, Flassaders, 40. El 24 de setembre
s’obre La Seca Espai Brossa
amb Les 12 hores de màgia de
Barcelona.

왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 12 d’agost, Reugenio. Horaris: de dilluns a divendres,
21.00 (excepte el 5 d’agost,
22.30). I del 23 d’agost al 4 de
setembre, dins Dansalona 2011,
Aquí amanece de noche, de la
Cia. Mar Gómez. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00; i diumenge, 19.00.
왘 Romea, Hospital, 51. Prorrogat! fins al 7 d’agost, dins el cicle Grec 2011, Desaparecer, a
partir de textos d’Edgar Allan
Poe, dramatúrgia i direcció Calixto Bieito, amb Juan Echanove
i Maika Makovski. Horaris: divendres, 21.00; dissabtes, 18.30
i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Sala

Beckett, Alegre de Dalt,
55 bis. A partir del 6 de setembre, dins el Dansalona: Sola, de
Carles Salas (companyia Búbulus).

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Tancat per vacances.

왘 Tantarantana

Teatre, Carrer
de les Flors, 22. Del 18 de juliol a
l’11 de setembre, II Cicle Complicitats en xarxa, quatre espectacles de fora de Catalunya.
왘 Teatre

Artèria Paral·lel, Av.
Paral·lel, 62. Luis Eduardo Aute,
8 de setembre. Alberto Cortez,
11 de setembre. Pimpinela, 10
d’octubre. Érase una vez la ópera, a partir del divendres 17 de
setembre.

왘 Teatre

Borràs, Plaça Urquinaona, 9. A partir del dijous 22
de setembre, representació de
la comèdia Un fantasma en casa.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. A partir del 8 de setembre,
2a temporada de sarsuela amb
La tabernera del puerto, La Revoltosa, i Marina. I a partir del dimecres 28 de setembre, Los
Morancos presenten l’espectacle Risoterapia.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona,
Sant Antoni Maria Claret, 120.
La importància de ser Frank,
d’Òscar Wilde, a càrrec de la
companyia Lazzigags. Dir. Ivan
Campillo. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.45, i diumenges,
19.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa,
68. Fins al diumenge 7 d’agost,
Tap Olé presenta l’espectacle
Tapeando, claqué & música espanyola. Horaris: de dimarts a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Temporada 2011/2012
entrades ja a la venda per internet.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Temporada 2011/2012 ja a la venda
per internet.

왘 Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Tancat
per vacances. Tornarem a obrir
les portes el dilluns 29 d’agost.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Opereta, una experiència
única de música a capella, tea-

tre i humor. En cartell, de l’1 al 8
de setembre.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. A partir
del 7 de setembre, Ballet Nacional de Cuba, amb El lago de los
cisnes.

왘 Teatreneu.

Sala Cafè-Teatre,
Terol, 26 (Gràcia). Rock&Risas,
Albert Boira, dilluns, 21.00. El
Club de la Magia 2, dimecres i
dissabte, 22.00. Magia de cerca,
dijous 22.00. La madre que te
parió, divendres, 20.30; Graciosos amorosos, divendres, 22.00.
Encorseté, divendres, 23.30;
Magic Fabra: ilusión o mente,
dissabte, 20.30; Los Martínez,
dissabte, 19.00.
왘 Teatreneu.

Sala del Mig, Terol, 26 (Gràcia). Optimisme global, diumenge, 18.30.

왘 Teatreneu.

Sala Xavier Fàbregas, Terol, 26 (Gràcia). ¿Pero esto qué es? Don Juan al desnudo, dimecres, 21.00. ImproShow, dijous, 21.00, i diumenge,
19.00. El Club de la Màgia Júnior
(infantil), dissabte, 18.30, i diumenge, 17.15. Monólogos 10,
dissabte, 22.00. Zzapping, el
concurso, dissabte, 20.00. Impro Horror Show, dissabte,
23.30.
왘 Versus

Teatre, Castillejos,
179. El hombre de las 1000 vöces, de Niko Costello. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00; i
diumenges, 19.00. Del 2 al 14
d’agost: Locas, de la companyia
Teatro a Cuestas. Horaris: de dimarts a dissabtes, 22.30, i diumenges, 20.30. Properes estrenes: Des-penjades i Planeta
Eso.
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Les necrològiques
L’Aldea

Barcelona-les Corts

Jose Maria Pallarés Prades.
Va morir als 64 anys. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, a la parròquia l’Hostal
de l’Aldea.

Federico Amado Gisbert. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 10 del matí.
Maria Teresa Forn Farriol.
Va morir als 100 anys. Exèquies, avui,
a les 12 del migdia.
Gonzalo Gutierrez Uribe. Va
morir als 75 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’1 del migdia.
Maria Jo Soriano. Va morir als
90 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de 10
del matí.
Maria Teresa Losada Jiménez. Va morir als 80 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 d’11 del matí.
Nieves Miranda Laguens. Va
morir als 89 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí.
Rafael Pajares Aguayo. Va
morir als 55 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.
Carmen Sánchez Riera. Va
morir als 81 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí.

Arenys de Mar
Carmen Correa Riva. Va morir
als 99 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Júlia Rengel Vicente. Va morir
als 76 anys. La cerimònia exequial se
celebrarà, avui, a les 6 de la tarda, a la
parròquia de Santa Maria d’Arenys de
Mar.

Badalona
Maximiliano Guerrero Molina. Exèquies, avui, a les 9 del matí,
al tanatori de Badalona.
Juan José Mercé Sánchez.
Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del migdia, al
tanatori de Badalona.
Felipe Pulido Gallardo. Exèquies, avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Badalona.

Balsareny
Máxima Izquierdo Mendo. Va
morir als 86 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a les 6 de la
tarda, a l’església de Santa Maria de
Balsareny.

Barcelona-Collserola
Enrique Arquillo De La Torre. Va morir als 57 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia.
Jose Enrique Muñoz Zammit.
Va morir als 41 anys. Exèquies, avui, a
3/4 d’1 del migdia.
José Teixidó Morell. Va morir
als 79 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 2
del migdia.

Barcelona-Ronda
Dalt
José Ferrandiz Bautista. Va
morir als 38 anys. Exèquies, avui, a les
9 del matí.
Alejandro Gallofre Villagrasa. Va morir als 75 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Aquilina Gómez Acevedo. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a la
1 del migdia.
Juan González Barreñada.
Va morir als 83 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí.
Antonio Rodríguez Branco.
Va morir als 18 anys. La cerimònia exequial se celebrarà avui, a 2/4 de 12
del matí.

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Antònia Mundina Sisa
Va morir cristianament a Barcelona, el dia 5 d’agost del 2011,
a l’edat de 97 anys.

A.C.S.
La seva filla Antònia, els seus fills polítics, els seus néts
i besnéts i tota la família ho fan saber als seus amics i coneguts,
i els preguen que la vulguin tenir present en les seves oracions.
La cerimònia tindrà lloc demà diumenge, dia 7 d’agost,
a 3/4 d’1 del migdia, al Tanatori Sancho de Ávila.

Barcelona, 6 d’agost del 2011
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Purificación Sobredo Fernández. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les 11 del matí.

Barcelona-Sancho
Ávila
Emilia Albar González. Va morir als 103 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’11 del matí.
Dolores Bonilla Sánchez. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 9 del matí.
Manuela Castroverde Garcia. Va morir als 60 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Juana Cebrian Valdevira. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a les
9.25 del matí.
Francisca Garcia Rodríguez.
Va morir als 90 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a les 11.50
del matí.
Carlos Enrique Loaiza Gil. Va
morir als 8 anys. Exèquies, avui, a les
11.25 del matí.
Daniel Maestre Velilla. Va
morir als 77 anys. Exèquies, avui, a les
9.50 del matí.
Ulpiano Montero Cordero. Va
morir als 94 anys. Exèquies, avui, a les
12.05 del migdia.
José Ortíz Soria. Va morir als 81
anys. Exèquies, avui, a les 10.05 del
matí.
Caridad Pérez Prieto. Va morir
als 84 anys. Exèquies, avui, a 3/4 d’11
del matí.
Domingo de Guzman Pradas
Torres. Va morir als 83 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a
la 1.10 del migdia.
Gloria Tarrats Codina. Va morir als 94 anys. La cerimònia exequial
se celebrarà, avui, a 3/4 d’1 del migdia.

Barcelona-Sant
Gervasi
Manuel Amoros Cots. Va morir
als 83 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11
del matí.

Calella
Albert Espuña Colom. Va morir als 66 anys. Incineració, avui, a les
3 de la tarda, a Granollers.

Canovelles
Ignacio Campos Montaño. Va
morir als 81 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a les 12 del
migdia, a l’església Nostra Senyora de
Fàtima de Canovelles.

Gavà
Prudencia Pindado González. Va morir als 79 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a 3/4
de 12 del matí, al tanatori Ponent de
Gavà.

Granollers

Moja

Terrassa

Concepción Triano Domínguez. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les 10 del matí, al tanatori de Granollers.
Genoveva Vilardebó Vila. Va
morir als 94 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, al tanatori de Granollers.

Núria Buyo Bolet. Va morir als
87 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 5 de
la tarda, a l’església de Moja.

Regina Mercedes Asensio
Díaz. Va morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, al Temple de Terrassa.
José Carreño Martínez. Va
morir als 78 anys. Exèquies, avui, a les
5 de la tarda, al Temple de Terrassa.
Maria Castillo León. Va morir
als 91 anys. Exèquies, avui, a les 12 del
migdia, al Temple de Terrassa.
Manel Lax Centelle. Va morir
als 72 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, al Temple de Terrassa.
José Martín Fernández. Va
morir als 84 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al Temple de Terrassa.
Manuela Naranjo Tejero. Va
morir als 88 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a les 3 de la
tarda, directe al cementiri de Terrassa.

L’Hospitalet de
Llobregat-Gran Via
Gabriela Antelo Díaz. Va morir
als 95 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí.
Eduardo Barbero Castillo. Va
morir als 71 anys.La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a 2/4 de 12
del matí.
Francisca Garcia Martínez.
Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.
Jesús Ciriaco Gómez Montoro. Va morir als 78 anys. Exèquies,
avui, a les 10 del matí.
Maria Ernesta Martín Cinos.
Va morir als 80 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a 2/4 de 10
del matí.
Antonio Martínez Garcia. Va
morir als 67 anys. Exèquies, avui, a la
1 del migdia.
José Muñoz Alba. Va morir als
55 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda.
Célia Roma Prats. Va morir als
93 anys. Exèquies, avui, a 3/4 de 9 del
matí.

Manresa
Antonio Domínguez Flores.
Va morir als 73 anys. Exèquies, avui, a
les 12 del migdia, al tanatori de Manresa.
Pedro López Molero. Va morir
als 67 anys. La cerimònia exequial se
celebrarà, avui, a les 12 del migdia, a
la basilica de Santa Maria de la Seu de
Manresa.
Josep Serena Sole. Va morir als
92 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a l’església de Sant Josep de
Manresa.

Mataró
Rosa Maria Comalat Roquet.
Va morir als 43 anys. Exèquies i incineració, avui, a les 3 de la tarda, a Mataró.
Dolores Mingolance Martín.
Va morir als 76 anys. Exèquies, avui, a
les 3 de la tarda, al tanatori de Mataró.
Ángeles Sánchez Honorato.
Va morir als 83 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Mataró.
Josep Valls Morales. Va morir
als 73 anys. La cerimònia exequial se
celebrarà, avui, a les 5 de la tarda, al
tanatori de Mataró.

El Prat de Llobregat
Carmen Ramos Merino. Va
morir als 81 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al tanatori del Prat de Llobregat.

Rubí
Alonso González Rueda. Va
morir als 81 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 10 del matí, al tanatori de Rubí.

Sabadell
Ignacio Romero Martínez. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a les
10 del matí, al tanatori de Sabadell.
Concepción Victori Suñer Gil.
Va morir als 92 anys. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, al tanatori de Sabadell.

Sant Andreu de
Llavaneres
Carmen Sánchez Riera. Va
morir als 81 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, directe al cementiri de
Sant Andreu de Llavaneres.

Sant Boi de
Llobregat
Salvador Guillen Rodríguez.
Va morir als 78 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí, al tanatori Baix de
Sant Boi de Llobregat.
Manuel Rodríguez Barbarroja. Va morir als 93 anys. Exèquies,
avui, a 3/4 de 12 del matí, al tanatori
Baix de Sant Boi de Llobregat.

Torelló
Miquel Boixader Mallarach.
Va morir als 81 anys. Exèquies, avui, a
les 4 de la tarda, a l’església de Montserrat de Torelló.
Antoni Escribà Blasi. Va morir
als 82 anys. Exèquies, avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Montserrat de
Torelló.

Torredembarra
José Valldeperes Todo. Va
morir als 75 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a les 10 del
matí, a l’església de Sant Pere de Torredembarra.

Tortosa

José Valls Fajas. Va morir als 84
anys. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Llorenç Savall.

Teresa Ferrando Espuny. Va
morir als 68 anys. La cerimònia exequial se celebrars, avui, a les 7 del
vespre, a la parròquia de Sant Jaume
de Tortosa.

Segur de Calafell

Vallirana

Federic Gispert Contel. Va
morir als 89 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Segur de Calafell.

Presentación Díaz Fernández. Va morir als 99 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a
3/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Vallirana.

Sant Llorenç Savall

Sitges
Clemencia Lepona Fariña. Va
morir als 97 anys. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, a les 12 del
migdia, a la parròquia de Sant Joan de
Sitges.

Tarragona
Maria Blanca Longina Fernández González. Va morir als
71 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4 de
la tarda, a la parròquia Sant Joan de
Tarragona.
Juan Marin Valverde. Va morir
als 77 anys.La cerimònia exequial se
celebrarà, avui, a les 11 del matí, a la
parròquia Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.

Vilafranca del
Penedès
Raquel Urpi Bertran. Va morir
als 34 anys. La cerimònia exequial se
celebrarà, avui, a 2/4 de 5 de la tarda,
a la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.

Vilanova i la Geltrú
Adolfina Muñoz Salmeron.
Va morir als 45 anys. Exèquies, avui, a
les 9 del matí, al tanatori de Vilanova i
la Geltrú.
Juan Pou Gulart. Va morir als
88 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, al tanatori de Vilanova i la Geltrú.
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El Barça tanca
la gira
americana, en
directe a TV3

Comunicació

La cadena catalana
emet a partir de les
10 de la nit el partit
dels blaugrana amb
l’Amèrica de Mèxic

Antena 3 enllesteix la minisèrie de sis
capítols ‘El corazón del océano’, basada
en fets reals i ambientada en el segle XVI

Una odissea a
alta mar
Arnau Camps
MADRID

Antena 3 ha acabat a Andalusia el rodatge d’El corazón del océano, una minisèrie, de sis capítols, basada en un fet real recollit
en la novel·la homònima
d’Elvira Menéndez. La ficció, produïda per Globomedia i protagonitzada
per la catalana Íngrid Rubio i per Hugo Silva, narra
l’odissea que van viure 80
donzelles de la cort espanyola, en el segle XVI, que
van ser enviades, per la corona espanyola, a tenir
fills amb els colonitzadors
espanyols i, així, garantir

l’existència de fills de bona
sang. Durant els sis anys
que dura el viatge, les donzelles s’hauran de defensar dels atacs de pirates,
de la persecució dels indis,
de la competència amb els
portuguesos i, fins i tot,
s’hauran d’enfrontar a
2.000 km de selva, que
hauran de recórrer fins a
arribar a la seva destinació. Resumint, una aventura comandada per dones en plena època de conquestes.
Hugo Silva (Los hombres de Paco) es transforma en la minisèrie en el capità Salazar. Per la seva
banda, Íngrid Rubio (Infi-

dels) interpreta Mencía de
Calderón, l’esposa de Juan
de Sanabria, que, després
de la seva mort, dirigeix
l’expedició, en la qual també s’embarcaran, entre altres joves, Ana (Clara
Lago, Lex) i Alonso (Álvaro Cervantes, Punta Escarlata).
Completen el repartiment Ferran Villajosana,
Víctor Clavijo, María Cantuel, Hiba Abouk i Ane Gabarain. La direcció de la
minisèrie va a càrrec de
Pablo Barrera i Guillermo
Fernández Groizard.
De Colòmbia a Andalusia
El rodatge d’El corazón

Tres imatges del rodatge de la nova minisèrie d’aventures d’Antena 3 ■ ANTENA 3

del océano es va desenvolupar durant nou setmanes a Colòmbia, per passar
després pel port esportiu
Puerto Sherry, d’El Puerto
de Santa Maria (Cadis), on
es va gravar una de les escenes més violentes de la

ficció, una espectacular
batalla de pirates. El rodatge va acabar a Huelva a
mitjan juliol.
Aquesta nova minisèrie
d’Antena 3 intentarà tenir
millor resultat que la sèrie
Piratas, que va emetre

Tele 5 fa uns mesos i que es
va acomiadar sense donar
el resultat esperat quant a
audiència, ja que va passar
d’un bon 17,2% de quota
de pantalla, en el seu primer capítol, a un 10,3% en
l’últim capítol. ■

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

Més mitjans
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FINAL DE LEGISLATURA

TAXA PER A RTVE

Sense consell
audiovisual estatal

La CMT rebutja un
cop més els recursos
de les operadores

El ministre de Presidència,
Ramon Jáuregui, ha deixat
clar en declaracions a la
premsa que el Consell de Mitjans, l’ens regulador estatal
inclòs en la llei audiovisual
aprovada l’any passat, segur
que ja no es constituirà
aquesta legislatura. Després
de l’anunci de l’avançament
electoral, Jáuregui ha lamentat que aquest projecte del
seu departament no hagi pogut tirar endavant. El ministre
ha defensat la necessitat d’un
organisme d’aquest tipus
–present en la gran majoria
d’estats europeus– i ha criticat la posició del PP, contrària

a la seva creació: “Ells creuen
que això s’arregla fent zàping”.
La creació d’uns ens regulador audiovisual era una promesa electoral del PSOE ja
per als comicis del 2004, però malgrat les declaracions
dels líders socialistes no es va
fer cap mas en la primera legislatura socialista. En aquesta segona, es va incloure dins
la llei audiovisual, però no s’ha
pogut constituir perquè la
col·laboració del PP era imprescindible per poder tenir
una majoria qualificada en
l’elecció de l’òrgan.
■ REDACCIÓ
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TELE 5

La minisèrie sobre Conde, rodada
Tele 5 ha acabat aquesta setmana el rodatge de la minisèrie de dos capítols Mario Conde. Los días de gloria. El repartiment està encapçalat per

tres actors catalans: Daniel
Grao (Mario Conde), Mariona
Ribas (Lourdes Arroyo) i
Francesc Orella (Juan Abelló).
■ REDACCIÓ

La CMT ha desestimat els últims recursos d’Orange, Telefónica i Vodafone contra la taxa del 0,9% dels seus ingressos bruts que han de pagar
per finançar RTVE.
La CMT es va reafirmar en
diverses resolucions de la reunió de dijous passat en les
seves disposicions del 14
d’abril, quan va desestimar
els recursos d’aquestes operadores contra els pagaments
de les quotes del 2010. En els
casos resolts ara les operadores demanaven la rectificació
i devolució dels imports abonats el 2010 i també els corresponents a la primera quota
d’aquest any. ■ EFE

FICCIÓ

Canal+ emet avui
el capítol final de
‘Big love’
Canal+ acomiada aquesta it
(23.00 h) la sèrie Big love,
amb l’emissió de l’episodi final de la seva cinquena i última temporada, que inclou la
participació especial d’Amanda Seyfried i Aaron Paul, que
tornen per acomiadar la producció de l’HBO. També
s’emetrà alhora per Canal+
HD. ■ REDACCIÓ
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La graella
TV3

33

Super 3/3XL

Esport 3

IB 3 sat

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

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

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

06.00 Notícies 3/24.
10.00 Tresors del món, patrimoni de la humanitat. Tel Aviv, la ciutat blanca. Israel.

07.25 Tresors del món, patrimoni de la humanitat. El llac Neusiedl. Enlloc el cel és
més vast. Àustria.
08.30 El paisatge com a musa. El Northwest
Angle amb Tim Schouten.
09.00 El poder de l'art. Turner.
10.00 Quarts de nou.
10.25 Nydia.

08.05 De què va?. En Jim
Botó i en Lluc el maquinista.
08.10 Les Tres Bessones.
09.05 mic 3.
09.35 Doraemon.
10.50 Els pingüins de Madagascar.
12.00 Els germans Kratt.
12.45 Fish & chips.
13.15 Jo sóc així.

10.00 Vòlei platja.
11.00 A la carretera amb el
Rossi.
11.45 Futbol. Chivas - F. C.
Barcelona.
13.30 Volei Platja.3r i 4t lloc
femení a Àustria.
14.30 Vela.
15.00 Volei Platja. Vòlei-platja: final femenina a
Àustria.
16.00 L'home més fort.
16.50 Bowling. Open de París
de.
18.30 Futbol.
20.25 Zona zàping.
20.45 Crackòvia. Cap. 90.
21.20 Bike attack.
21.45 KM 0.
22.10 Zona de ball.

08.00 Herbes màgiques.
08.25 La incubadora.
08.55 Això no és Islàndia.
09.45 Aeroport.
10.20 Laberint de passions.
11.10 Sa bona cuina de Paquita Tomàs.
12.00 La flor i nata.

Reportatge sobre la
ciutat israeliana de
Tel-Aviv

10.20 Planetari. Inclou: Discovery atlas: descobrint Rússia / Viatges al voltant del
món / Gossos extraordinaris.
12.20 Temps d'aventura. Escalada germans
Pou a Panaroma.
12.50 La partida de TV3.
14.30
15.40
17.25
19.00
20.30

Telenotícies migdia.
Tarda de cine. 16 carrers.
Pel·lícula. Nadal a Boston.
Pel·lícula. Una història de Brooklyn.
Export.cat. Cap. 16 Les Ametlles.Tàrrega-El Caire.

21.00 Telenotícies vespre.
21.50 Futbol. Amèrica de Mèxic - F. C. Barcelona.
00.00 Pel·lícula. Sospitós zero.
01.45 Jazz a l'estudi. Marc Miralta / Gorka
Benitez.
04.00 Notícies 3/24.

La protagonista és
la pallassa i
acròbata Alba
Sarraute

14.05
15.10
15.45
16.30
17.00

Espies de veritat.
Els Dalton.
Bugs Bunny.
Els Tom i Jerry petits.
Els Extra-Ordinaris. El
llibre.
17.05 Léonard. La recerca
del tresor.
17.15 mic 3.
17.55 Glumpers. Compartint.
18.00 Suckers. Bàsquet.
18.05 Marsupilami. El al zoo.
19.00 El club dels caçamonstres.
19.45 Els pingüins de Madagascar.
19.49 Marsupilami.
20.08 Els pingüins de Madagascar.
20.35 Tom i Jerry.
20.50 El xou de Tom i Jerry.

10.50
11.00
12.00
12.50

Tons.
Thalassa.
L'Amazònia amb Bruce Parry.
Viatges al límit amb Art Wolfe. Nova
Zelanda.
13.20 Quèquicom. Despullant la bugada / Energia nuclear.
14.15
14.45
14.55
15.35
16.45
17.55

Generació Digital. Laia Ferrer.
TR3S C.
Passatgers.
Afers exteriors. Veneçuela / Vaticà.
Els 60 animals més perillosos del món.
Jimmy Doherty al jardí de Darwin.
Idees perilloses.
19.00 L'Amazònia amb Bruce Parry.
19.50 Bon viatge. Eslovàquia.
20.00 60 minuts. Egipte, t'estem vigilant.

21.15 Tom i Jerry.
21.30 Crackòvia.
22.05 Alguna pregunta més.
22.35 Little Britain.
23.30 Comedy Inc..
00.05 El nan roig.
00.40 Plats bruts.

21.00 Karakia. El Sol protector / Els colors del
verd -1.
22.10 Loto 6/49.
22.15 Sense ficció. El meu Molino.
23.15 Pel·lícula. Morir a San Hilario.
00.49 L'Amazònia amb Bruce Parry.

18.40 Construint Barcelona. 19.10
Entre veïns. 20.00 De visita. 20.25
Doc’s. 21.00 36,5 amb el Dr. Eduard
Estivill. 21.30 BTV Notícies nit.
22.05 Última sessió. Tanguy, ¿qué
hacemos con el niño? 23.50 L’hora
d’Alfred Hitchcock. 00.40 Clàssics
sense interrupcions. La fiera de mi
niña.

El 9

—————————————————————————————————

17.00 Què li ve de gust? 17.30 Va de
castells. 18.00 Festa Major de Torelló. 18.30 La terrassa. 21.30 Al dia.
21.45 Esports en xarxa. 22.00 Fanzivid Cartellera. 22.15 L’altra pantalla. 00.00 Filmets.

TAC 12

—————————————————————————————————

17.30 Fanzivid. 18.00 Menja SA.
18.30 Socarrats. 19.00 Resum Informatiu Setmanal. 19.30 La Bona Vida. 20.00 Estiu 12. 21.00 La Setmana. 21.15 Al dia Cap de Setmana.
21.30 Esports en Xarxa. 22.00 Fanzivid Cartellera. 22.15 L’Altra Pantalla.

Canal Reus

—————————————————————————————————

19.30 10 comarques. 20.00 Notícies-Resum de la setmana. 20.30
Remena nena. 20.55 10 cites. 21.10
I... tu què fas? 21.30 Muntanyes
d’aventura. 22.00 Fanzivid cartellera. 22.05 L’altra pantalla. 00.00 Filmets.

Lleida TV

—————————————————————————————————

15.00 XS-Esports. 17.00 La setmana. 17.30 Que li ve de gust? 18.00
Bat de sol. 21.00 Socarrats. 21.29
Anem a dormir. 21.30 Al dia. 22.00
Esports en xarxa. 22.30 Fanzivid
cartellera. 22.45 L’altra pantalla.

17.30
18.45
19.15
19.45
20.10

8tv

20.30

—————————————————————————————————

09.00 Televendes.
11.00 Passport.
11.20 Ladrones de identidad.
12.50 Ángel.
13.35 Roswell.
15.10 Inspector Wolff.
16.05 El tesoro de Damasco.
Minisèrie.
19.15 Ladrones de identidad.
20.55 Notícies 8.
21.05 Inspector Wolff.
22.00 Nit de misteri. Asesinato por decreto.
23.55 Pel·lícula. Las nenas
del mini-mini.
01.30 Clips.

IB3 notícies migdia.
El Temps migdia.
Xarxes i filats.
971 Balears.
Que te crus que te
crec.
Poble x poble.
Sa bona cuina de Paquita Tomàs.
UEP! com anam?.
Herbes màgiques.
Que te creus que te
crec.
IB3 notícies cap de
setmana vespre.

21.25
21.30
22.10
22.40
23.05

El temps.
Aeroport.
Catavents.
Laberint de passions.
Que te creus que te
crec.
03.20 Gent polida.

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

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

ALGO SALVAJE

La Sexta / 15.25

Something wild. EUA,
1986. 118'. Gèn.: Comèdia dramàtica. Dir.: Jonathan Demme. Int.:
Melanie Griffith.
Un jove executiu coneix
en una cafeteria una noia esbojarrada amb la
qual es llança al que promet ser una fenomenal
escapada de la grisa realitat.

16 CARRERS
TV3 / 15.40

16 blocks. EUA, 2005.
101'. Gèn.: Thriller. Dir.:
Richard Donner. Int.:
Bruce Willis, Mos Def.
Mosley és un policia que
es limita a sobreviure i a
ofegar les penes en l’alcohol. Ara té la missió de
custodiar un delinqüent
a través dels setze carrers que separen la comissaria del tribunal, la
qual cosa al capdavall suposarà un viatge més
llarg que no s’esperava.

101 DÁLMATAS, MÁS
VIVOS QUE NUNCA
Cuatro / 15.45

EUA, 1996. 98'. Gèn.:
Aventures. Dir.: Stephen Herek. Int.: Glenn
Close, Jeff Daniels.
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PEL·LÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

INTÈRPRETS

Este chico es un demonio 3 (1995)

12.35

La 1

★

★★

Comèdia

Greg Beeman

William Katt, Justine Chapman

Algo salvaje (1986)

15.25

La Sexta

★★★

★★★

Comèdia

Jonathan Demme

Melanie Griffith, Jeff Daniels, Ray Liotta

16 carrers (2005)

15.40

TV3

★★★

★★★

Thriller

Richard Donner

Bruce Willis, Mos Def, David Morse

101 dálmatas, más vivos... (1996)

15.45

Cuatro

★★

★★★

Aventures

Stephen Herek

Glenn Close, Jeff Daniels

Sólo los tontos se enamoran (1997)

16.00

La 1

★★

★★

Comèdia

Andy Tennant

Matthew Perry, Salma Hayek, Jon Tenney

A través del espejo (2007)

16.00

Antena 3 TV

★★

★★

Thriller

Pablo Proenza

Lisa Vidal, David Chisum

Nadal a Boston (2005)

17.25

TV3

★★

★★

Melodrama

Neill Fearnley

Marla Sokoloff, Patrick J. Adams

Congo (1995)

17.40

La 1

★★

★★

Aventures

Frank Marshall

Dylan Walsh, Ernie Hudson

Vacaciones mortales (2000)

17.45

Antena 3 TV

★

★

Suspens

Peter Keglevic

Koen de Boum, Claudia Michelsen

Pegado a ti (2003)

17.45

Cuatro

★★

★★

Comèdia

Bobby i Peter Farrelly Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendes

Drácula: un muerto muy... (1996)

18.00

La Sexta

★★

★★

Comèdia

Mel Brooks

Una història de Brooklyn (2006)

19.00

TV3

★★★

★★★

Comèdia

Noah Baumbach

Jeff Daniels, Laura Linney

La llamaban la madrina (1973)

19.20

La 1

★

★

Comèdia

Mariano Ozores

Lina Morgan, José Sazatornil

Terror en familia (1996)

19.45

Antena 3 TV

★★

★★

Terror

Gregory Goodell

Joanna Kerns, Hilary Swank, Dan Lauria

Vecinos invasores (2006)

21.30

Cuatro

★★

★★★

Animació

Tim Johnson i Karey Kirk

El gran Stan (2007)

22.00

Antena 3 TV

★★

★★

Comèdia

Rob Schneider

Asesinato por decreto (1979)

22.00

8tv

★★

★★★

Thriller

Bob Clark

Christopher Plummer, James Mason

Roma (2004)

22.30

La 1

★★★

★★★

Drama

Adolfo Aristarain

Juan Diego Botto, José Sacristán

Reflejos (2008)

23.00

Cuatro

★★

★★

Terror

Alexandre Aja

Kiefer Sutherland, Amy Smart

Morir a San Hilario (2005)

23.15

33

★★★

★★★

Comèdia

Laura Mañà

Lluís Homar, Ferran Rañé, Ana Fernández

Las nenas del mini mini (1969)

23.55

8tv

★

★

Comèdia

Germán Lorente

Sonia Bruno, Juan Luis Galiardo

Sospitós zero (2004)

00.00

TV3

★

★★

Thriller

E. Elias Merhigel

Aaron Eckhart, Ben Kingsley

Leslie Nielsen, Mel Brooks

Rob Schneider, David Carradine

Venganza en la sombra (2011)

00.15

Antena 3 TV

★

★

Thriller

Keoni Waxman

Steven Seagal, Ryan Robbins

Más allá (White noise) (2004)

00.45

Cuatro

★★

★★

Fantàstic

Geoffrey Sax

Michael Keaton, Deborah Unger Sampson

Noche de terror (2006)

00.55

La 1

★★

★★

Terror

William Tañen

Nick Mancuso, Mitzi Capture

El fantasma de High River (2002)

01.45

Antena 3 TV

★★

★★

Thriller

B. Trenchard-Smith

Beau Bridges, J.T. Ginnis

110368-1033133J

BTV

—————————————————————————————————

14.00
15.00
15.05
15.35
17.15

Anita és una dissenyadora de moda que treballa
per a la tirànica Cruella
de Vil. Durant un passeig
pel parc, Anita topa amb
Roger i s’enamoren.

SÓLO LOS TONTOS SE
ENAMORAN

La 1 / 16.00

Fools rush in. Itàlia,
1997. 107'. Gèn.: Comèdia dramàtica. Dir.: An-

dy Tennant. Int.: Matthew Perry.
Una nit, l’executiu Alex
Whitman coneix Isabel
Fuentes, una americana
d’origen mexicà.

A TRAVÉS DEL ESPEJO

Antena 3 TV / 16.00

Dark mirror. EUA,
2007. 79'. Gèn.: Thriller. Dir.: Pablo Proenza. Int.: Lisa Vidal.
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El zàping
La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Tele 5

La Sexta

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

06.00 Noticias 24H.
08.30 Lo que hay que
ver.
09.00 Destino: España.
09.55 En familia.
11.10 Cine para todos.
16 deseos.
12.35 Cine para todos.
Este chico es un
demonio 3.

09.40 Ojos salvajes.
10.30 Pueblos de Europa.
11.00 El club de Pizzicato.
11.40 Programa de mano.
12.10 Acción directa.
13.10 Mover montañas.
13.45 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.50 Tendido cero.

07.00 Megatrix.
12.45 El mundo de Isasaweis.
13.15 Bricomanía.

06.45 Puro Cuatro.
07.00 Vida secreta de
una adolescente.
¿Qué has hecho?.
07.45 Vida secreta de
una adolescente.
Amor en venta.
08.30 El zapping de
Surferos.
10.15 Supervivencia
urbana.
10.45 El último superviviente.
12.00 El encantador de
perros.

06.00 Fusión sonora.
07.00 Sensación de Vivir.
10.00 El coche fantástico.
12.00 Este no es el típico programa
de viajes. Santa
Fe / Turquia.
13.00 I Love TV.

06.00 Teletienda.
07.30 laSexta en concierto.
08.50 Prototipos.
09.35 Fórmula Sexta.
10.05 ¿Sabías que...?.
10.35 Superestructuras.
11.30 Las reparaciones
más difíciles del
mundo.
12.35 Superestructuras.
13.45 Partido amistoso:
Tianjin-Real Madrid.

L'Informatiu.
Corazón.
Telediario 1.
El tiempo.
Sesión de tarde.
Sólo los tontos se
enamoran.
17.40 Sesión de tarde.
Congo.
19.20 Cine de barrio.
La llamaban la
madrina.
14.00
14.30
15.00
15.50
16.00

21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal. La presión
de la deuda /
ITER, la energía
renovable / Marruecos, la otra
primavera / Mis
ratos con Charli.
22.30 Versión española. Roma.
00.55 Cine. Noche de
terror.
02.20 TVE es música.
03.00 Noticias 24H.

14.40 Paisajes de la
Historia.
15.35 Palabra por palabra.
16.10 Grandes documentales.
17.00 Biodiario.
17.05 Grandes documentales.
17.45 Miradas 2.
18.00 Solo moda.
18.30 Imprescindibles.
19.30 RTVE responde,
el programa de
la defensora.
20.00 Catálogo de elBulli.
21.00 Abuela de verano.
23.25 La noche temática. Esencia de
mujer. Orgasmo
S.A. / La luna en
ti / Mujeres sin
pausa.
02.35 Festivales de Radio-3.

14.00 Los Simpson.
Presidente ejecutivo... jo / Perdonad si añoro el
cielo.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.30 Deportes fin de
semana.
15.45 El tiempo.
16.00 Multicine. A través del espejo.
17.45 Multicine. Vacaciones mortales.
19.45 Multicine. Terror
en la familia.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes fin de
semana.
21.45 El tiempo.
22.00 El peliculón. El
gran Stan.
00.15 Cine. Venganza
en la sombra.
01.45 Cine. El fantasma
de High river.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
04.45 Únicos.

14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.45 Home Cinema.
101 dálmatas:
Más vivos que
nunca.
17.45 Home Cinema.
Pegado a ti.
20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro.

15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Vuélveme loca.
18.00 ¡Qué tiempo tan
feliz!.
20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noria. Convidats: José M.
Carrascal i Tatiana Delgado.
02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

21.30 Cine Cuatro. Vecinos invasores.
23.00 Cine Cuatro. Reflejos.
00.45 Cine. Más allá
(White noise).
02.30 Perdidos. Tricia
Tanaka ha muerto / Introducir 77
/ Por avión.
04.30 Cuatro Astros.

15.25 Cine. Algo salvaje.
18.00 Cine. Drácula, un
muerto muy contento y feliz.
19.45 Partido amistoso.
Liverpool-Valencia.
21.40 La Sexta Noticias.
22.30 Partido amistoso:
América-Barcelona.
00.15 Undercovers. Dinero falso.
01.20 Estrellas Tour.
02.30 Astro TV.

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

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

Una fotògrafa decideix
traslladar-se amb la seva
família a una altra ciutat. Allà compren una casa, on comencen a tenir
lloc fets sorprenents.
NADAL A BOSTON
TV3 / 17.25

Christmas in Boston.
Canadà, 2005. 84'.
Gèn.: Melodrama. Dir.:
Neill Fearnley. Int.:
Marla Sokoloff.
Gina i Seth són amics
des de la infantesa, però
només per carta i no
s’han vist mai.

CONGO

La 1 / 17.40

EUA, 1995. 103'. Gèn.:
Aventures. Dir.: Frank
Marshall. Int.: Dylan
Walsh, Ernie Hudson.
Una companyia americana de comunicacions envia una expedició al Congo perquè sospita que a
la zona hi ha un jaciment
de diamants químicament purs.

VACACIONES
MORTALES

Antena 3 TV / 17.45

Falling rocks. Alemanya, 2000. 92'. Gèn.:
Suspens. Dir.: Peter Keglevic.

Un grup d’amics organitzen cada any unes vacances per mantenir viva la
seva amistat: un viatge
fent senderisme d’aventura, per un lloc perdut
d’Àfrica.
PEGADO A TI

Cuatro / 17.45

Stuck on you. EUA,
2003. 118'. Gèn.: Comèdia. Dir.: Bobby i Peter
Farrelly. Int.: Matt Damon, Greg Kinnear, Eva
Mendes.
Bob y Walt Tenor són dos
germans siamesos i, per
tant, no es poden separar l’un de l’altre.

DRÁCULA: UN
MUERTO MUY
CONTENTO Y FELIZ
La Sexta / 18.00

Dracula: dead and loving it. EUA, 1996. 86'.
Gèn.: Comèdia dramàtica. Dir.: Mel Brooks.
Int.: Leslie Nielsen, Mel
Brooks.
Després de traslladar-se
des del seu castell al Londres de l’època victoriana, el terrible però atractiu comte Dràcula empaita infatigablement Mina
fent servir la màgia per
despertar la lascívia que
amaga.
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UNA HISTÒRIA DE
BROOKLYN

TV3 / 19.00

The Squid and the
Whale. EUA, 2006. 88'.
Gèn.: Comèdia dramàtica. Dir.: Noah Baumbach. Int.: Jeff Daniels,
Laura Linney.
1986, Brooklyn. L’escriptor Bernard Berkman i la
seva esposa se separen.

Cuatro / 21.30

EL GRAN STAN

Antena 3 TV / 22.00

Big Stan. EUA, 2007.
105'. Gèn.: Comèdia.
Narra la història d’un home que es mor de por
d’anar a la presó per culpa d’un delicte fiscal. Llavors es capfica a aprendre un tipus d’art marcial gràcies a un mestre
que l’instruirà.

Dret a la festa
—————————————————————————————————

Q

uan tot està malament, donem gràcies
a la publicitat. Quan
tot està malament sempre
et sorprèn un anunci
d’Ikea. Ja fa temps que els
espots de la marca sueca
no pretenen vendre mobles sinó instaurar una filosofia de vida equivalent a
l’slow food, però aplicada al
consumisme. L’espot de la
temporada tardor-hivern
tenia com a eslògan una
màxima que més que consol és sentit comú. La poden haver dit un pensador
famós o les àvies: “No és
més feliç qui més té sinó
qui menys necessita”.
Sembla una contradicció,
tenint en compte la finalitat
comercial de la publicitat,
però les marques volen expandir el seu esperit –en
diuen valors– més que el
producte. I ara Ikea recorda un dret que, com l’habitatge, a més de ser constitucional és una aspiració
legítima: el dret a la festa, a
passar-s’ho bé. Fent un
pas més en la idea de la
República Independiente

La festa, antídot a
la fatalitat dels
temps que ens
toca viure

VECINOS INVASORES
Over the Hedge. EUA,
2006. Gèn.: Animació.
Dir.: Tim Johnson i Karey Kirk-patrick.
La tranquil·litat de l’ós
rentador RJ, la tortuga
Verne i la resta dels animals del bosc s’acaba
quan els humans construeixen una urbanització al costat del seu hàbitat.

Gemma
Busquets

Un detall del cartell de ‘Reflejos’

Miralls terrorífics
REFLEJOS

Cuatro / 23.00

Mirrors. EUA, 2008.
111'. Gèn.: Terror. Dir.:
Alexandre Aja. Int.: Kiefer Sutherland, Amy
Smart, Paula Patton,
Cameron Boyce.

Un policia té els seus
propis mètodes, no sempre ortodoxos. Però de
poc li serveixen davant el
seu nou enemic: una mena de fantasma que imi-

ta els éssers de carn i os
que es reflecteix en els
miralls, però que actua
pel seu compte. El director de la vibrant Els turons tenen ulls es va passar a un terror més sobrenatural amb aquesta
història de suggerent
plantejament. La realització aconsegueix moments inquietants, però
el desenvolupament és
progressivament efectista i arbitrari.

de mi Casa, l’espot, vitalista, mostra escenes quotidianes a càmera lenta, instants de diversió a la llar
amb amics, amb la parella,
amb la família... la festa
com a antídot a la fatalitat
dels temps que ens toca
viure. Tengo derecho a mi
fiesta ha esdevingut un jingle molt potent, tant o més
que el de l’espot del sorteig
especial d’estiu de l’ONCE.
Un duet de rumba com els
dels setanta, imitant Los
Amaya, versiona el seu èxit
Vete. El to és més festiu i la
lletra no té res a veure amb
l’original, que parlava d’un
cor ferit, però els rumberos
són la veu del subconscient de la teleoperadora,
del pollastre que reparteix
propaganda o de l’empleat
del súper. Són aquests, els
anuncis més efectius; i és
que la publicitat és això: illusió.

VIURE SENSE TU

L’estiu a escena

Xavier
Graset
Ritme estival

MANEL LLADÓ

L’encís d’un quartet
El Quartet Gerhard demostra a Calella de Palafrugell que, si persevera,
esdevindrà una de les formacions de cambra més fiables del país

Jordi
Maluquer
La vetllada va ser reconfortant.
En el concert celebrat a l’església
de Sant Pere de Calella dins del
28è Cicle de Concerts d’Estiu de
les Joventuts Musicals de Palafrugell, hi va haver bona música i
la convicció que, si perseveren,
el jove Quartet Gerhard serà ja
una de les formacions de cambra
fiables del país. Guanyadors del
XXII Concurs Internacional del
Paper de Música de Capellades,
amb empenta i qualitat justifiquen plenament el guardó. En
una església plena, van començar amb una magnífica interpretació del Quartet op. 76 en re
major “Les Quintes” –anomenat

així per les dues quintes descendents amb què des de l’inici es caracteritza– de Franz Joseph
Haydn. L’Allegro inicial va lluir
amb tota la força melòdica i riquesa concertant d’una de les
obres més brillants de l’anomenat “pare del quartet”. I la fi de
l’Andante en què es crea una sonoritat conjunta, d’olla harmònica que bull tot creant un ambient
especial i indefugible, va ser magistral. Van seguir les evocadores i difícils Vistes al mar
d’Eduard Toldrà, que van permetre individualitzar les prestacions no només del violí primer
sinó també dels tres altres instrumentistes. En la segona part,
una anunciada obra de Janácek
va ser substituïda pel Quartet
núm. 1 “De la meva vida”
de Bedrich Smetana, en què
va destacar especialment un Lar-

go sostenuto molt ben dit.
El Quartet Gerhard caldrà que
un dia, per fer honor al nom triat,
i ja amb prou maduresa, puguin
incorporar –no em consta que ho
hagin fet– en el seu repertori un
dels dos quartets de Robert Gerhard o alguna de les deu obres per
a quartet de corda del seu deixeble i biògraf Joaquim Homs. Actualment en gira per Catalunya,
poden ser escoltats encara
aquest estiu el dia 15 a Santa Maria de Palautordera, el 20 a Sant
Vicenç de Montalt i el 2 de setembre a Premià de Mar.
Enguany, el cicle ofereix encara un Concert Chopin amb el duo
Albert Guinovart i Oriol Aymat el
dia 10 al Teatre Municipal de Palafrugell i els dies 17 i 24 d’agost
encara dos concerts de música de
cambra a l’església de Sant Pere
de Calella.

Barcelona:
C/Tàpies, 2.
08001
93 227 66 00
Girona:
Santa Eugènia, 42.
17005
972 18 64 00
Dipòsit legal:
B20.249-1976

Li subministrem tots els articles ortopèdics
receptats pel CATSALUT.
Recordi que vostè és lliure de triar la seva ortopèdia.
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Sempre cuidant els seus peus

1 0 0 0 2 9

c Dijous
4 d’agost del
2011

4 2 7 9 5 5

c Calella de
Palafrugell

8

c Cicle de
Concerts
d’Estiu de les
Joventuts
Musicals de
Palafrugell

La fiblada al séc de la cama no acaba de marxar del tot. Sembla que aquest any ha vingut
per quedar-s’hi, perquè busca racons noves
per fer-se present. Hi ha qui diu que el dolor és
l’únic que és veritat. Doncs tinc una part de
veritat que s’escampa enrotllada, cargolada
com un fil de telèfon. De la galta del cul a la
planta del peu. Tot ve de l’esquena, de l’hèrnia
discal que pessiga les lumbars, i toca els nervis: el ciàtic. I d’aquí al viàtic. Tot en cascada.
Sé que no estic sol, perquè al marge de depressions i ansietats, les columnes de la ciutadania van més carregades que mai. Hi ha molt
de postural, no d’actitud, sinó de posició. Com
en l’estructura d’un veler, tot ha d’estar ben
compensat. Durant l’any tira que vas bé, però
aquestes setmanes d’estiueig, amb el canvi
de ritme, en comptes de descansar surten
tots els mals. L’any passat a més de l’esquena
carregada de passejar el cotxet de bessons,
em vaig clavar la punxa d’una fulla d’una palmera que estava esporgant, i se’m va tapar
l’oïda just quan m’allotjava en un hotel amb
spa. Fa dos anys em vaig quedar clavat quan
tallava canyes d’un canyar, just quan m’havia
comprat unes sabates d’aquestes MBT, que
es veu que imiten el caminar dels massais.
Ara es porta
això d’examiAquestes
nar com camisetmanes
nen els massais, i es posa
d’estiueig, amb el
de moda córrer
canvi de ritme, en
descalç com
han fet de jove- comptes de
nets els grans
descansar surten
corredors kenyans. Potser
tots els mals
hauré d’anar
descalç i aprendre a posar la força a la part frontal del peu.
Però m’esborrono només de pensar com
m’hauria quedat el peu, si hagués anat descalç dies enrere quan vaig ensopegar amb un
mosso de paisà que empaitava un carterista
pel centre de Barcelona.
El Trombocid al turmell s’afegeix a les fregues que ja em faig a l’esquena amb esperit
vitaminat. Això després de l’ungüent del tigre,
i una manta elèctrica, i Voltarén i Diclofenaco
Llorens. I he passat per un curandero al Ripollès, i tinc referències d’osteòpates de Girona,
Sabadell, Reus i Barcelona. I no em lamento.
És l’estiueig de l’esquena, fer-se notar, fimbrejant com una go-go de discoteca.

1 1 3 1 6

c Quartet
Gerhard (Lluís
Castan, Judit
Bardolet,
Miquel Jordà i
Jesús Miralles)

